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การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครู

โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๒) เพ่ือศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชา
พระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และ ๓) เพ่ือเสนอแนว
ทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
สายไหม กรุงเทพมหานครเป็นการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย ๑) การวิจัยเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
๒๑๐ คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติพ้ืนฐาน คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ๒) 
การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ รูป/คน ด้วยแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา  

ผลการวิจัยพบว่า 
๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม 

กรุงเทพมหานคร ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๕ ด้าน คือ การ
วัดและประเมินผล กระบวนการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอน และหลักสูตร 

๒. นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ๑) นวัตกรรมด้านหลักสูตร จัดหลักสูตรให้สอดคล้ องกับความ
ต้องการของผู้ เรียนโดยการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษา๒) นวัตกรรมด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ใช้คอมพิวเตอร์ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามชุดของทักษะการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียน
เข้าใจ ๓)นวัตกรรมด้านสื่อการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมแบบโปรแกรมให้นักเรียนทำ
กิจกรรมด้วยตนเองทางอิเล็กทรอนิกส์ ๔) นวัตกรรมด้านกิจกรรมการเรียนรู้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วย
นวัตกรรมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ๕)นวัตกรรมด้านการ
วัดและประเมินผล จัดการวัดและประเมินผลการเรียนการสอนโดยยึดหลักการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคลโดย
เครือข่ายกัลยาณมิตรเรียนรวม 
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 ๓. แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านหลักสูตร วางแผนโครงสร้าง
ของเนื้อหาที่ต้องสอนเพ่ือพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน จัดหลักสูตรให้ตรงตามนวัตกรรมการบริหารงาน     
๒) ด้านกระบวนการเรียนรู้ จัดกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะตามผัสสะ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัสจน
เกิดการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่กำหนดเกิดจากการปฏิบัติ ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน 
เครื่องมือสื่อความหมายเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้และวิธีการสอนถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพอัน
เป็นอุปกรณ์ช่วยส่งเสริมความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น ๔) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ การเรียน
การสอนให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ๕) ด้านการวัดและ
ประเมินผล กระบวนการวัดคุณภาพของสิ่งที่วัดจากการเรียน การสอนและเป็นวิธีการวัดประเมินที่เน้น
กระบวนการเรียนรู้ 
คำสำคัญ : แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอน, วิชาพระพุทธศาสนา, ยุคดิจิทัล  
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research were: 1) to study the state of teaching and 
learning in Buddhism of teachers in secondary schools in Saimai district of Bangkok, 2) to 
study teaching and leaning innovations in Buddhism in the digital age of teachers in 
secondary schools in Saimai district of Bangkok, and 3) to propose a guideline in the 
development of teaching and leaning innovations in Buddhism in the digital age of teachers 
in secondary schools in Saimai district of Bangkok. The mixed research methods were used 
in the study. The quantitative data were collected by questionnaires from 210 samples and 
analyzed by frequency, percentage, mean and standard deviation. The qualitative data were 
obtained from in-depth interviews with 5 experts through interview form and the analyzed 
by content analysis. 

The results of the study showed that: 
1) The state of teaching and learning in Buddhism of teachers in secondary 

schools in Saimai district of Bangkok was at a high level totally. In aspects, the highest was 
on evaluation and measurement, followed by learning process, learning activities, teaching 
and learning media, and curriculum.  

2) The teaching and leaning innovations in Buddhism in the digital age of teachers 
in secondary schools in Saimai district of Bangkok consist of (1) Curriculum innovation; to 
arrange the study courses integrated with Sufficiency Economy Philosophy in accordance 
with the need of learners, (2) Learning process innovation; to promote the use of 
information technology and computer in learning in accordance with the learning skills set, 
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(3) Learning management innovation; to arrange teaching and learning through electronic 
programs, (4) Learning activity innovation; to let students’ parents and community 
participate in teaching and learning activity operating, and (5) Evaluation and measurement 
innovation; each student should be evaluated and measured with Kalyanamitta based 
evaluation system. 

3) The guideline in the development of teaching and leaning innovations in 
Buddhism in the digital age of teachers in secondary schools in Saimai district of Bangkok 
consists of 5 aspects; (1) Curriculum, the course structures and contents should encourage 
and develop the learners’ skills, (2) Learning process, it should improve students’ 6 
contacts, i.e. eyes, ears, nose, tongue, body and mind, and their behaviours, (3) Teaching and 
learning media, the media should improve students’ learning and transfer two-way teaching 
and learning system, (4) Learning activities, the activities should create new knowledge and 
new experiences, and (5) Evaluation and measurement, it should evaluate what have been 
taught and learned and learning process. 
 Keywords : Guidelines for the Development of Teaching and Learning Innovations, 
Buddhism, Digital Age 
 
บทนำ 
 
 ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งดำเนินการตามพระบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ จึงส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาตามศักยภาพ โดยเน้นให้ผู้เรียนเป็นคนดี มีปัญญา มี
ความสุขพ้ืนฐานของความเป็นไทย และปลูกฝังคุณลักษณะที่พึงประสงค์ คือ มีคุณธรรม จริยธรรมค่านิยมที่ดี
งามในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนจากพระราชบัญญัติการศึกษาข้างต้นจะเห็นว่า ในการจัดการศึกษาของไทย
ในปัจจุบันเน้นให้ผู้เรียนเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม ควบคู่กับการเป็นผู้มีความรู้และมีความสุขเพราะการนำ
หลักธรรมมาใช้ในชีวิตประจำวันย่อมก่อให้เกิดผลดีต่อชีวิตความเป็นอยู่ ความเชื่อ ความคิดสภาพจิตใจและ
สังคมโดยส่วนรวม๑ สุมน อมรวิวัฒน์  กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาอบรมที่ผดุงสังคมไว้ได้คือการจัดการศึกษา
ที่มีจริยศึกษาเป็นแกนหลักที่สำคัญ โดยผู้เรียนต้องได้รับการฝึกฝนให้รู้จักผิดชอบชั่วดี สังคมใดหากเต็มไปด้วย
คนไร้ศีลธรรม สังคมนั้นย่ามเข้าสู่กลียุค ดังนั้นการที่บุคคลแต่ละคนมีความข้าใจอย่างถูกต้องในหลักศาสนา 
ตามความศรัทธาที่พอเหมาะพอดี มีการฝึกตนตามหลักสัจจะธรรมย่อมช่วยให้บุคคลเกิดปัญญาจนอยู่ร่วมกัน
ได้อย่างมีสันติสุขเมื่ออดีตที่ผ่านมา การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาของเยาวชนจะควบคู่การศึกษาของ

 
๑ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย, การส่งเสริมศาสนาและพัฒนาจิตใจและการป้องกันแก้ไขปญัหายาเสพ

ติด, (เอกสารการประชุมเชิงปฏิบตัิการ), ๒๕๔๒. 
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ประเทศไทย โดยเริ่มจากท่ีวัด ตามประวัติศาสตร์เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัย การศึกษามีต่อเนื่องกันมาเป็นหลายยุค
หลายสมัย จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. ๒๔๒๗ เป็นต้นมาจึงมีโรงเรียนเกิดขึ้นตามวัดเป็นจำนวนมาก ทั้งในกรุงเทพ
และตามหัวเมอืงต่างๆ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เยาวชนไทยเป็นคนดี มีคุณสมบัติที่เป็นคุณแก่ราชการ และเป็นกำลังสำคัญ
ที่จะสร้างสรรค์ความเจริญแก่บ้างเมืองมากยิ่งขึ้น และในปี พ.ศ. ๒๔๓๕ มีการตั้งโรงเรียนมูลศึกษาขึ้นในวัด ทั้ง
ในกรุงเทพและตามหัวเมือง โดยมีเจ้าอาวาสเป็นผู้จะจัดพระภิกษุทำการสอนบรรดาศิษย์ทั้งหมดในวัด ในปี 
พ.ศ.๒๔๖๔ มีพระราชบัญญัติประถมศึกษาใช้บังคับเด็กอายุระหว่าง ๗-๑๔ ปี ให้เข้าโรงเรียนโดยมีผลบังคับทั่ว
ประเทศเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘  และในปี พ.ศ.๒๔๗๒๒ กระทรวงธรรมการได้ประกาศเพ่ิมหลักสูตรทางจริยศึกษา
ขึ้นในโรงเรียนทั้งหมด และกำหนดให้นักเรียนได้สดับรับฟังพระธรรมเทศนาเพ่ืออบรม ให้เด็กมีความเลื่อมใส
ศรัทธาในพระพุทธศาสนา จนกระทั่งปี พ.ศ.๒๔๙๓ กระทรวงศึกษาธิการจึงได้เริ่มกำหนดให้โรงเรียนต่างๆ ทั้ง
โรงเรียนหลวงและโรงเรียนราษฎร์๓  ใช้หนังสือเรียนหลักสูตรจริยศึกษาสำหรับชั้นประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา มีเนื้อหาการสอนวิชาศีลธรรมเป็นเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหลักธรรม หรือคำสอนจาก
พระไตรปิฎก เป็นที่สังเกตว่าแบบเรียนชุดพระพุทธศาสนามีลักษณะทางศาสนาด้วย ซึ่งโรงเรียนเลือกทำกัน
เป็นประจำทุกวัน ทุกสัปดาห์ หรือเป็นครั้งคราว  การศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอย่างเป็นระบบเช่นนี้ ช่วย
ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสำนึกในการเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีมากยิ่งขึ้นไปอีก 
 การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา ในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
เพราะครูและบุคลากรทางการศึกษายังขาดทักษะในการคิด วิเคราะห์ ขาดความกระตือรือร้นในการแสวงหา
ความรู้ และเน้นการสอนโดยการบอกและให้เด็กท่องจำ เน้นวิชาความรู้มากกว่าการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 
แก่เด็กและยังไม่สามารถสร้างบรรยากาศการเรียนรู้จากสิ่งต่างๆ ใกล้ตัวได้ ขณะเดียวกันครูได้รับการพัฒนายัง
ไม่เพียงพอและไม่ต่อเนื่อง  ๔ทำให้ผู้เรียนไม่เกิดความซาบซึ้งพอที่จะนำหลักธรรมไปประพฤติปฏิบัติให้บังเกิด
ประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณธรรมและคุณภาพทางจิต จึงมักจะส่งผลออกมาว่า เยาวชนไทยขาดระเบียบวินัย 
ติดยาเสพติด  ก่อการทะเลาะวิวาทกัน 
 โรงเรียนในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความคาดหวังจากสังคมให้ดำเนินบทบาทหน้าที่ใน
การบำรุงปลุกเร้าให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพในการเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่
มีความเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่ชอบด้วยเหตุและผลดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอด
ความรู้พัฒนาสติปัญญาแก่ผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาสื่อการสอนเพื่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

 
๒ สุ ม น   อ ม รวิ วัฒ น์  : ก ารพั ฒ น าก าร เรี ย น รู้ ต าม ห ลั ก พุ ท ธศ าส ต ร์  :ทั ก ก ระบ วน ก าร เผ ชิญ

สถานการณ์,(กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์สุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๒),หน้า๓๒-๓๔.    
๓ ทินพันธ์  นาคะตะ, พระพุทธศาสนากับสังคมไทย, (กรุงเทพมหานคร : สหายบล็อกและการพิมพ์,  ๒๕๔๓), 

หน้า ๒๕-๒๗. 
๔ วิไล  ตั้งจิตสมคิด, การศึกษาและความเป็นครูไทย , (กรุงเทพมหานคร : โอ เอส พริ้นติ้ง เฮ้าส์, ๒๕๓๔),     

หน้า ๕๒. 
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 ดังนั้นการเรียนการสอนโดยนำกิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆเข้ามาช่วยในการสอนนั้นเป็นการ
กระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจในการเรียนมากขึ้นและยังเป็นการเสริมสร้างทักษะแนวคิดพัฒนาการดำรงอยู่
ในสังคมเพราะการเรียนโดยใช้กิจกรรมเข้ามาส่วนในการสอนนั้นเป็นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกิจกรรม
ยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนมีความสนใจในงานต่างๆที่ทำขึ้นเป็นพัฒนาการทางหนึ่งของนักเรียนได้คิดได้
วิเคราะห์ฝึกตนให้เป็นผู้รู้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่ทันสมัยเพราะสังคมในยุคปัจจุบันนี้มีความรุดหน้าอย่างรวดเร็ว
ถ้ายังมีการเรียนการสอนที่ยังเหมือนเดิมทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่สนุกสดใสร่าเริงทำให้การเรียนไม่มี
ประสิทธิภาพจึงมีการจัดกิจกรรมเสริมข้ึนมา 

จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียน
การสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพ่ือจะ
ทราบถึงสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา การนำเทคโนโลยี นวัตกรรมต่างๆใน
ยุคดิจิทัลมาบูรณาการส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาให้มีประสิทธิภาพ ผู้เรียนเข้าใจสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ 
 

๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

๑.๒ เพ่ือศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

๑.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 
๓.วิธีดำเนินการวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานครมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑) ศึกษาเอกสาร ๒) แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตำรา งานวิจัย website  
 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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 ผลลัพธ์ที่ ได้  : สภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

 ขั้นตอนที่ ๒ เพ่ือศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 

 ๑) ศกึษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : นวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียน

มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนา

ในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุค

ดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ไดแ้นวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุค

ดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
ประชากร  ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ 

โรงเรียน ได้แก่  โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย (๒) และโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิม
พระเกียรติ จำนวน ๔๖๐ คน๕ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอนได้จากกลุ่มประชากรโดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ใช้เกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan)๖ จากการคำนวณที่ระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้  ± ๕ ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน ๒๑๐ คน และ ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้บริหารและครูจำนวน ๕ คนด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะจงคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท 
และครูสอนที่มีประสบการณ์ในการสอนมาไม่น้อยกว่า ๔ ปี 

 
 

๕ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา กลุ่มสารสนเทศ สำนัก
นโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้ นฐาน  สำนักงานคณ ะกรรมการการศึกษาขั้นพื้ นฐาน , https://data.bopp-
obec.info/emis/school.php?Area_CODE=101704 [ออนไลน์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓] 

๖ธานินทร์ ศิลป์จารุ, การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS, พิมพ์ครั้งที่ ๑๕, (นนทบุรี: 
เอส.อาร์.พริ้นติ้ง แมสโปรดักส์, ๒๕๕๗), หน้า ๔๙. 

https://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=101704
https://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=101704
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๔.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัล
ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อศึกษาสภาพ
การจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ๒) 
เพ่ือศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสาย
ไหม กรุงเทพมหานคร ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุค
ดิจิทัลของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาของครูโรงเรียนมัธยมศึกษา 
เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน ครูมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวัดและ
ประเมินผล ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน และด้านหลักสูตร ดังนี้ 

๑) ด้านหลักสูตร พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ 
ได้แก่ เป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดโดยมีโรงเรียนเป็นผู้วางแผน โครงสร้างทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่ง
เฉพาะที่ตอ้งสอน ซึ่งโรงเรียนจัดให้แก่เด็กเพ่ือให้สำเร็จการศึกษา และมีการพัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียน  
 ๒) ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ การเพ่ิมพูนทักษะหรือความสามารถก่อให้เกิดความพึงพอใจในการเรียนการส อน เป็น
กระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัสจนเกิดการเรียนรู้ และมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสามารถให้เป็นไปตามที่กำหนดเกิดจากการปฏิบัติ  
 ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายจัดขึ้นโดยครูและนักเรียน เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวัสดุ
อุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอนเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่ผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือ
ถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นอุปกรณ์ช่วยเสนอความรู้ให้แก่ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียน
ที่ดีข้ึน  

๔) ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ การปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และผู้เรียนต้องมีปฏิสัมพันธ์กับ
เพ่ือนนักเรียนแต่ละคนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง และใช้ทักษะกลุ่มย่อยได้อย่างเหมาะสม  

๕) ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ที่มีความหมายแทนคุณลักษณะ หรือ
คุณภาพของสิ่งที่วัดจากการเรียน แบบทดสอบที่กำหนดนับตามผลงานที่นักเรียนแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ
ออกมาซึ่งเป็นสมรรถภาพของผู้เรียน และเป็นวิธีการวัดประเมินที่เน้นงานซึ่งที่นั กเรียนได้แสดงออกเน้น
กระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และแฟ้มสะสมงาน ที่จะทำให้นักเรียนบรรลุถึงความต้องการของแต่ละบุคคลได้  



 
1499 

 

 

 ๔.๒ ผลการศึกษานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครูโรงเรียน
มัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 

๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีกลยทุธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดหลักสูตร
ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน จัดเนื้อหาให้ตรงตามนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยการนำ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความ
คล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถในการใช้
คอมพิวเตอร์ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามชุดของทักษะการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมิน
สื่อดิจิทัล เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับอะไรที่ทำและพบบนโลกออนไลน์ 

๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ จัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยการสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)  เปิดโอกาสให้นักเรียนทำ
กิจกรรมด้วยตนเอง จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการ
จัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 

๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา โดยภูมิปัญญาช่วยสอนเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน  ร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน การสร้าง และพัฒนาแหล่ง เรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้
ในโรงเรียนเป็นห้องเรียน 

๕. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ จัดการวัดและประเมินผลตามนวัตกรรมการการเรียนการ
สอนโดยการยึดหลักการสอนนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาโดยเครือข่าย“กัลยาณมิตรเรียนรวม” ประเมินผลคุณภาพของการบริหารจัด
การศึกษามุ่งสู่คุณภาพโรงเรียนในภาพรวม 
 ๔.๓ เสนอแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในยุคดิจิทัลของครู
โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 
  ๑.ด้านหลักสูตร ได้แก่ เป็นสิ่งที่เด็กจะต้องเรียนรู้ทั้งหมดโดยมีโรงเรียนเป็นผู้วางแผน  โครงสร้าง
ทั่วไปของเนื้อหาหรือสิ่งเฉพาะที่ต้องสอน ซึ่งโรงเรียนจัดให้แก่เด็กเพ่ือให้สำเร็จการศึกษา    มีการพัฒนาทักษะ
การคิดของผู้เรียน ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีกลยทุธ์ และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน จัดเนื้อหาให้ตรงตามนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการนำ 
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปจัดการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ๒.ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ จัดกระบวนการเพ่ิมพูนทักษะหรือความสามารถก่อให้เกิดความ
พึงพอใจในการเรียนการสอน เป็นกระบวนการที่ผัสสะทั้ง ๖ ของมนุษย์ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ได้สัมผัส
จนเกิดการเรียนรู้ มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือความสามารถให้เป็นไปตามที่กำหนดเกิดจากการปฏิบัติ  
ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ส่งเสริมการเรียนรู้ให้เกิดความคล่องแคล่วทางเทคนิคที่จำเป็นในการใช้
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คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต ทักษะและความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตาม
ชุดของทักษะการเรียนรู้ที่จะช่วยผู้เรียนเข้าใจบริบทและประเมินสื่อดิจิทัล เพ่ือให้สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับ
อะไรที่ทำและพบบนโลกออนไลน์ 
  ๓.ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เครื่องมือที่ช่วยสื่อความหมายจัดขึ้นโดยครูและนักเรียน เพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้ เป็นวัสดุอุปกรณ์และวิธีการประกอบการสอนเพ่ือใช้เป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายที่
ผู้สอนประสงค์จะส่ง หรือถ่ายทอดไปยังผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นอุปกรณ์ช่วยเสนอความรู้ให้แก่
ผู้เรียนจนเกิดผลการเรียนที่ดีขึ้น จัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
โดยการสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)  เปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง 
จัดการเรียนการสอนด้วยสื่อนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยการจัดการเรียนทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ 
  ๔.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ปฏิบัติต่างๆที่เกี่ยวกับการเรียนการสอน เพ่ือให้การสอนดำเนิน
ไปอย่างมีประสิทธิภาพ ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์นั้นก่อให้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ ผู้เรียนต้อง
มีปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนนักเรียนแต่ละคนต้องเอาใจใส่รับผิดชอบต่อตนเอง และใช้ทักษะกลุ่มย่อยได้อย่าง
เหมาะสม จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภูมิปัญญาช่วย
สอนเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน  ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการ สอน  การสร้าง และ
พัฒนาแหล่ง เรียนรู้และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียนการใช้แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนเป็นห้องเรียน 
 ๕.ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ กระบวนการเพ่ือให้ได้มาซึ่งตัวเลข หรือสัญลักษณ์ ที่มี
ความหมายแทนคุณลักษณะ หรือคุณภาพของสิ่งที่วัดจากการเรียน แบบทดสอบที่กำหนดนับตามผลงานที่
นักเรียนแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบออกมาซึ่งเป็นสมรรถภาพของผู้เรียน เป็นวิธีการวัดประเมินที่เน้นงานซึ่งที่
นักเรียนได้แสดงออกเน้นกระบวนการเรียนรู้ ผลผลิต และแฟ้มสะสมงาน ที่จะทำให้นักเรียนบรรลุถึงความ
ต้องการของแต่ละบุคคลได้ จัดการวัดและประเมินผลตามนวัตกรรมการการเรียนการสอนโดยการยึดหลักการ
สอนนักเรียนเป็นรายบุคคล จัดการเรียนการสอนด้วยนวัตกรรมการบริหารงานวิชาการของผู้บริหาร
สถานศึกษาโดยเครือข่าย“กัลยาณมิตรเรียนรวม” ประเมินผลคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่
คุณภาพโรงเรียนในภาพรวม 

  
๕.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 

 องค์ความรู้จากผลการวิจัย ได้แก่  CPMAT ตามภาพท่ี 1 ดังนี้ 
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ภาพที่ 1 องค์ความรู้จากผลการวิจัย CPMAT 

 CPMAT ได้แก่  
 C หมายถึง Course ด้านหลักสูตร โรงเรียนเป็นผู้วางแผน มีโครงสร้างทั่วไปเหมาะสมกับวัย 
พัฒนาทักษะการคิดของผู้เรียนผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ มีกลยทุธ์ และเป้าหมายจัดเนื้อหาให้ตรงตามนวัตกรรมโดย
บูรณาการเนือ้หาร่วมกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 P หมายถึง Process Learning ด้านกระบวนการเรียนรู้ เพ่ิมพูนทักษะหรือความสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในแง่ที่ดีขึ้น ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้คอมพิวเตอร์ ได้
เรียนรู้ตามชุดของทักษะการเรียนรู้ 
 M หมายถึง Media ด้านสื่อการเรียนการสอน มีเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ที่เหมาะสม 
พอเพียง จัดการเรียนการสอนตามนวัตกรรมการโดยการสอนแบบโปรแกรม (Programmed Instruction)  
เปิดโอกาสให้นักเรียนทำกิจกรรมด้วยตนเอง จัดการเรียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) ผ่านอุปกรณ์ 
อิเล็กทรอนิกส์ 
 A หมายถึง Activity ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ มีการปฏิบัติเพ่ือให้การสอนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมภูมิปัญญาช่วย
สอนเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน ร่วมจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สร้างและพัฒนาแหล่งเรียนรู้
และปรับภูมิทัศน์ในโรงเรียน 
 T หมายถึง Test ด้านการวัดและประเมินผล มีวิธีการวัดประเมินที่เน้นงานซึ่งที่นักเรียนได้
แสดงออกจัดการวัดและประเมินผลตามนวัตกรรมการการเรียนการสอนโดยการยึดหลักการสอนนักเรียนเป็น
รายบุคคลใช้เครือข่าย“กัลยาณมิตรเรียนรวม” ประเมินผลคุณภาพของการบริหารจัดการศึกษามุ่งสู่คุณภาพ
โรงเรียนในภาพรวม 
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๖.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๖.๑ ครกูำหนดมวลประสบการณ์ เพ่ือให้ผู้เรียนมีพัฒนาไปในแนวทางท่ีต้องการ 

 ๖.๒ ครูมีขั้นตอนหรือการใช้วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามที่มีกำหนด
จุดมุ่งหมาย 
 ๖.๓ ครูมีเครื่องมือหรือช่องทางสำหรับการจัดการเรียนการสอนที่ทันสมัยเหมาะสมกับวัยของ
ผู้เรียน 
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การจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรม แผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุ
สามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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บทคัดย่อ 

 

บท 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๒) เพ่ือ
ศึกษาวิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุสามเณรในยุค
ไทยแลนด์ ๔.๐ และ ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี การวิจัยเป็นแบบผสานวิธี
ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือเป็นแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุ สามเณร 
๒๒๐รูป และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้คือ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร พบว่า การเรียนรู้
ทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมิลผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้าน
กระบวนการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน และด้านสมรรถนะผู้เรียน ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุ
สามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความมั่นคง นำหลักบริหารงานบุคคลมายึดถือและ
ปฏิบัติ กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้ทักษะ วิธีการ กระบวนการต่างๆจัดเตรียมสื่อการสอนที่ทันสมัย 
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน ประเมินจากการสังเกตุการมีส่วนร่วมการเรียนของผู้เรียนส่งเสริมความพร้อม
ด้านร่างกาย สติปัญญาและสภาพแวดล้อม 
 ๓. แนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุ
สามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ครูมีการเตรียมตัวก่อนสอนเสมอ มีเจต
คติที่ดีในการจัดการสอน มีการใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นำมา
ปฏิบัติได้ด้วยตนเองตามหลักธรรมวินัย ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียน
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สนใจและเข้าใจมากขึ้น มีกระบวนการสำคัญที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้นมีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญาและสภาพแวดล้อม องค์ความรู้ทั้ง ๕ ด้าน
โดยเน้นการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ
พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
คำสำคัญ การจัดการเรียนรู้ ,สมรรถนะของพระภิกษุสามเณร ,ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of Dhamma learning 
management in Dhamma Study Division, 2) to study methods of Dhamma learning 
management in Dhamma Study Division to promote the competency of monks and novices 
in the Thailand 4.0, and 3) to propose guidelines for Dhamma learning management in 
Dhamma Study Division to promote the competency of monks and novices in the Thailand 
4.0 in Lam Lukka District, PathumThani Province. The mixed research methodology was used 
in the study. The quantitative data were collected by questionnaires from 220 samples and 
analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were 
collected by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of Dhamma learning management in Dhamma Study Division in all 5 

aspects was at a high level overall.  In each aspect, the highest level was on measurement 
and evaluation, followed by instructional media, learning process, teachers, and learner 
competency respectively. 

2. Methods of Dhamma learning management in Dhamma Study Division to 
promote the competencies of monks and novices in the Thailand 4.0 are to develop and 
promote stability of personnel, apply the principles of personnel management in practice, 
stimulate the learners’ learning through skills, methods, and processes, prepare modern 
teaching materials suitable to the level of the learners, evaluation by observation the learners' 
participation in learning, and promote physical, intellectual and environmental readiness. 

3. The guidelines for Dhamma learning management in Dhamma Study Division to 
promote the competency of monks and novices in the Thailand 4.0 in Lam Lukka District, 
PathumThani Province are that; the teachers are always prepared before teaching, have a 
good attitude in teaching management, use various techniques to help students in their 
learning,  use a variety of media in teaching and learning system in order to stimulate the 
learners’ intention and interest,  have important processes in learning assessment, and have 



 
1505 

 

 
 

physical, intellectual and environmental readiness. The body of knowledge in 5 areas places 
a focus on educational information technology in Dhamma learning management in Dhamma 
Study Division to promote the competency of monks and novices in the Thailand 4.0. 
Keyword : Learning Management ,  Competency Promotion of Monks and Novices,  Thailand 
4.0. 
 
บทนำ 
 

เมื่อศึกษาย้อนมาถึงการเรียนรู้ของพระภิกษุ สามเณรในอดีต พบว่า พระพุทธเจ้าใช้หลักการทำให้ดู 
และปฏิบัติให้เห็นเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตามหลักพระธรรมและวินัย จนพระพุทธศาสนาสื่อต่อมาจนถึง
ปัจจุบัน หลังพระพุทธเจ้าพระนิพพานแล้ว จะพบว่าสถานการณ์เปลี่ยนแปลง  เป็นเหตุให้เกิดการประชุมสงฆ์
จัดทำสังคายนา ครั้งแรกในประเทศอินเดีย โดยปรารภความไม่เข้าใจหลักคำสอนของพระสงฆ์ในสมัยนั้น ใน
การเรียนรู้หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง จากเหตุผลในการเรียนรู้หลักพระธรรมวินัยที่ยังไม่เป็น
ระบบ หมวดหมู่เหมือนสมัยปัจจุบัน ทำให้คณะสงฆ์เห็นว่าถ้าจะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นจะให้คำสอนของ
พระพุทธเจ้าถูกบิดเปื้อน คลาดเคลื่อนแน่นอน จึงรีบดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวด้วยการทำสังคายนาเพ่ือการ
รวบรวมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นระบบ จัดเป็นหมวดหมู่อย่างดี 

ปัจจุบันหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้จัดแบ่งเป็นหมวดหมู่ที ่ชัดเจน คือ หลักพระสูตร พระ
อภิธรรม และพระวินัย เรียกว่าพระไตรปิฎก มีคำสอน จำนวน ๘๔,๐๐ พระธรรมขันธ์ แต่การเรียนรู้ให้เข้าใจ
หลักพระพุทธศาสนาของพระภิกษุและสามาเณรยังเป็นปัญหามากในการที่จะเข้าใจและเข้าถึงหลักพระธรรม
และวินัย จนสามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดมรรคผล และนำไปเผยแพร่แก่พุทธบริษัท ได้แก่ ภิกษุ อุบาสกและ
อุบาสิกา ได้อย่างแท้จริง การเรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาของพระภิกษุ สามเณร ซึ่งมีสำนักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ดังนั้นในยุคประเทศไทย ๔.๐ พระภิกษุ สามเณร ได้เรียนรู้หลักพระพุทธศาสนาในรูปแบบที
หลากหลายเพื่อก้าวทันการเปลี่ยนแปลงทางสังคมโลก ในช่วงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ   

การศึกษาของคณะสงฆ์ประกอบด้วยการศึกษาสามข้ันตอน คือ ขั้นปริยัติ ขั้นปฏิบัติ และขั้นปฏิเวธ 
การศึกษาขั้นปริยัติเป็นการศึกษาทางทฤษฎี เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับพระพุทธ
วจนะ และพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตการศึกษาพระปริยัติธรรมมิได้
จัดเป็นรูปแบบของโรงเรียน แต่จัดการเรียนการสอนภายในวัด ดังนั้นวัดจึงเป็นศูนย์กลางของการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม และถือเป็นศาสนกิจอย่างหนึ่งที่พระภิกษุสามเณรจะต้องศึกษา และนำความรู้นั้นถ่ายทอดให้กับ
ประชาชน๑  

 
๑พระราชวชิรดิลก, “กระบวนการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม เขตการปกครอง

คณะสงฆ ์ภาค๔”, ว ิทยาน ิพนธ ์  ศ ึกษาศาสตรมหาบ ัณฑ ิต  สาขาว ิชาบร ิหารการศ ึกษา , (บ ัณฑ ิตว ิทยาล ัย : 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๔๓), หน้า ๑. 
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การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม๒ เกิดขึ้นตามพระดำริของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส เป็นการศึกษาพระธรรมวินัยในภาษาไทยเพื่อให้ภิกษุสามเณรผู ้เป็นกำลังสำคัญของ
พระพุทธศาสนาสามารถศึกษาพระธรรมวินัยได้สะดวกและท่ัวถึง  อันเป็นพื้นฐานนำไปสู่สัมมาปฏิบัติ ตลอดจน
เผยแผ่พระพุทธศาสนาให้กว้างไกลออกไป ช การศึกษาพระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ไทยแต่โบราณมา นิยม
ศึกษาเป็นภาษาบาลีที่เรียกว่าการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่เรียนรู้ได้ยากสำหรับภิกษุสามเณรทั่วไป จึง
ปรากฏว่าภิกษุสามเณรที่มีความรู้ในพระธรรมวินัยอย่างทั่วถึงมีจำนวนน้อย เป็นเหตุให้สังฆมณฑลขาดแคลน
ภิกษุ ผู้มีความรู้ความสามารถที่จะช่วยกิจการพระศาสนาทั้งในด้านการศึกษา การปกครอง และการแนะนำสั่ง
สอนประชาชน ดังนั้น สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จึงได้ทรงพระดำริวิธีการเล่าเรียน
พระธรรมวินัยในภาษาไทยขึ้น สำหรับสอนภิกษุสามเณรวัดบวรนิเวศวิหารเป็นครั้งแรก นับแต่ทรงรับหน้าที่
ปกครองวัดบวรนิเวศวิหาร เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๕ เป็นต้นมา โดยทรงกำหนดหลักสูตรการสอนให้ภิกษุสามเณรได้
เรียนรู้พระพุทธศาสนาทั้งด้านหลักธรรม พุทธประวัติ และพระวินัย ตลอดถึงหัดแต่งแก้กระทู้ธรรม เมื่อทรง
เห็นว่า การเรียนการสอนพระธรรมวินัยเป็นภาษาไทยดังนี้ได้ผล ทำให้ภิกษุสามเณรมีความรู้กว้างขวางขึ้น 
เพราะเรียนรู้ได้ไม่ยาก จึงทรงดำริที่จะขยายแนวทางนี้ไปยังภิกษุสามเณรทั่วไปด้วย ต่อม าได้ทรงปรับปรุง
หลักสูตรองค์สามเณรรู้ธรรมนั้นเป็น “ องค์นักธรรม”สำหรับภิกษุสามเณรชั้นนวกะ คือ (ผู้บวชใหม่) ทั่วไป
โปรดให้จัดการสอบในส่วนกลางขึ้นเป็นครั้งแรกในเดือนตุลาคมปีเดี่ยวกัน  โดยใช้วัดบวรนิเวศวิหาร วัด
มหาธาตุ และวัดเบญจมบพิตร เป็นสถานที่สอบ การสอบครั้งแรกนี้ มี ๓ วิชา คือ ธรรมวิภาคในนวโกวาท แต่ง
ความแก้กระทู้ธรรม และแปลภาษามคธเฉพาะท้องนิทานในอรรถกถาธรรมบท   

จุดมุ่งหมายของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม คือ เพ่ือปลูกฝังให้พระภิกษุสามเณร เป็นศา
สนทายาทที่มีความรอบรู้ในหลักธรรมคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและสามารถนำความรู้นั้นไปอบรม
สั่งสอนประชาชนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา ซึ่งจะยังผลให้เกิดความสงบเรียบร้อย
ภายในสังคม เกิดความม่ันคงแห่งพระศาสนาและประเทศชาติในส่วนรวมต่อไป 

การศึกษาของสงฆ์ในปัจจุบันเป็นไปตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  พ.ศ.
๒๕๔๐ พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๔๐ และกฎระเบียบคำสั่ง และ
ข้อบังคับของกรรมการมหาเถรสมาคม คณะสงฆ์ กระทรวงศึกษาธิการ และกรมการศาสนาโดยมีกรรมการมหา
เถรสมาคมองค์กรสูงสุดของคณะสงฆ์ สภาการศึกษาของคณะสงฆ์คณะกรรมการการศึกษาของคณะสงฆ์ 
แผนพัฒนาการศึกษาระยะที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕- ๒๕๕๙) คณะกรรมการฝ่ายต่างๆของมหาเถรสมาคม แม่กอง
ธรรมสนามหลวง และแม่กองบาลีสนามหลวง  เจ้าคณะใหญ่  เจ้าคณะภาค  เจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอำเภอ 
เจ้าคณะตำบลและเจ้าอาวาสเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาตามลำดับ ในปัจจุบันการศึกษาที่คณะ
สงฆ์ให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษามีอยู่ ๔ ประเภท คือ ๑) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม ๒) การศึกษาพระ

 
๒สำน ักงานแม ่กองธรรมสนามหลวง ,เร ื ่ องสอบธรรมของสนามหลวงแผนกธรรม พ.ศ.๒๕๕๘ , 

(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ,๒๕๕๘),หน้า ๒๔๙ – ๒๕๐. 
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ปริยัติธรรมแผนกบาลี ๓) การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ๔) การศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัย
สงฆ์ ๒ แห่ง๓ 

สภาพปัญหา และอุปสรรคของการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมที่ทางคณะสงฆ์ให้การยอมรับ
ว่าเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์  โดยส่วนรวมยังมีปัญหาและอุปสรรคที่รอการปรับปรุงแก้ไข  อยู่ดังจะเห็นได้
จากผลการวิจัยเรื่อง“แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒” ผู้วิจัยพบว่าการบริหารจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม มีสภาพปัญหาและอุปสรรคอยู่ ๕ 
ด้าน ได้แก่ ๑)ด้านครูสอน ไม่เพียงพอ มักใช้ระบบพี่สอนน้อง ขาดความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ ้ง ขาด
ประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์เนื้อหาให้เข้ากับสภาพความจริงได้ ๒)ด้านหลักสูตร  เนื้อหาสาระเก่าเกินไป 
ขาดการปรับปรุง แก้ไข และภาษาที่ใช้เป็นภาษาที่เข้าใจยาก  โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม เน้นการท่องจำจำมากกว่าความเข้าใจเป็นส่วนใหญ่ ๓) ด้านการเรียนการสอน ขาดครูสอน
อยู่ประจำการครูสอนมีความรู้น้อยในวิชาที่สอนและไม่ค่อยมีเวลามีภาระมาก ๔) ด้านสื่อการเรียนการสอน มี
น้อยไม่เพียงพอ ชำรุดเสียหายไม่พียงพอต่อความต้องการของครูและผู้เรียนขากทักษะในการทำสื่อการสอนที่
ทันสมัย ไม่ทันต่อเหตุกาลยุคปัจจุบัน ๕) ด้านการวัดและประเมินผลขาดความรู้ในการวัดผลและประเมินผล ไม่
มีเกณฑ์ในการวัดมักวัดความจำมากกว่าความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ไม่มีเกณฑ์มาตรฐานและกฎเกณฑ์ที่
แน่นอนในการวัดผลและประเมินผล๔ สำหรับการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมในเขตอำเภอลำลูก
กา จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้พระภิกษุ สามเณรได้เรียนรู้หลักธรรมให้กว้างขวางนอกจากชั้นเรียนแล้วสามารถ
สืบค้น เรียนรู้ได้ทางเทคโนโลยี และสื่อออนไลน์แต่พระภิกษุ สามเณรแต่ละวัดมีศักยภาพที่แตกต่างกันใน
บริบทของสภาพแวดล้อมทางกายภาพและปัญหาส่วนบุคคลที่ต้องพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีจึงเป็นเหตุให้
พระภิกษุสามเณรมีสมรรถนะในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน 
          จากสภาพความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดังกล่าวข้างต้นผู ้วิจัยจึงมีความสนใจ แนว
ทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ 
๔.๐ ในอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ให้สามารถพัฒนาตนเองเข้าถึงหลักพระพุทธศาสนาได้อย่างมีคุณภาพ
ต่อไป 

๑.วตัถุประสงค์การวิจัย 
๑..๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ใน

เขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ

พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 

 
๓นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม,แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  

พ.ศ.๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๕),หน้า ๑๕. 
๔วลัยพร  ศิริภิรมย์,แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.

๒๕๔๒,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,๒๕๔๕),หน้า ๑๕.  
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๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ
พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
 รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำหรับพระภิกษุ
สามเณร ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันเพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรม
แผนกธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 

 
 แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตำรา งานวิจัย website  
 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร 

ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 
 ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาวิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริม

สมรรถนะของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ

พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื ่อเสนอแนวทางการจัดการเรียนรู ้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื ่อส่งเสริม

สมรรถนะของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ

พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ

พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 
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ประชากรได้แก่ พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๕๔๖ รูป จากจำนวน ๓๒ วัดในอำเภอลำลูกกา 
จังหวัดปทุมธานี  และ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๒๒๐ รูป จากการคำนวณสูตร  โดยคิด
ตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕ 
          
๓.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องนี้ และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมสำหรับพระภิกษุสามเณร 
ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมิลผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านครูผู้สอน 
และด้านสมรรถนะผู้เรียน ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑.ด้านครูผู้สอน พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ ครูมีการเตรียมตัวก่อนสอนเสมอเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ ครูผู้สอนคำนึงถึงความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ และ ครูมีเจตคติที่ดีในการจัดการสอนตามสถานการณ์ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำ
ที่สุด ได้แก่ ครูจัดสถานการณ์ให้นักเรียนศึกษาด้วยตนเองได้อย่างดี  
 ๒.ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักการเรียนรู้ มี
การใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมาย และ ผู้เรียนเกิดความพึงพอใจ
ในทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่
ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติและการเสริมแรง 
 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีการใช้สื่อหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจ
และเข้าใจมากขึ้น มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ เพ่ือนำความรู้ไปสู่ผู้เรียนให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และมี
การใช้สื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์สามารถแก้ปัญหา
ในการเรียนรู้ได้ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีการใช้สื่อที่กระตุ้นความสนใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน
ได้ชัดเจนขึ้น 

๔. ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีกระบวนการสำคัญที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนในหลากหลาย
วิธีการ มีกระบวนการที่กำหนดจำนวนตัวเลขให้ตรงกับจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกัน 
และจัดทำเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นต่างๆ อย่างเหมาะสม ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีการกำหนดค่าแทนคุณลักษณะที่ต้องการวัดโดยใช้เครื่องมือที่มีคุณภาพ 

๕. ด้านสมรรถนะผู้เรียน พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้น ผู้เรียนเกิดความรู้ที่เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
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และ ผู้เรียนมีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากการเรียนรู้ ข้อที่มีความคิดเห็ นต่ำที่สุด ได้แก่ 
ผู้เรียนเกิดทัศนคติที่ดีในการเรียนหลักพระพุทธศาสนา 
  
 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะ
ของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในแต่ละด้านดังนี ้
 ๑. ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นครูผู้สอนให้มีความมั่นคง สวัสดิการพัฒนา
วิธีการสอนให้ครูผู้สอนเพื่อนำไปบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน นำหลักบริหารงานบุคคลมายึดถือและ
ปฏิบัติค้นหา บรรจุ ส่งเสริม 
 ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ กระตุ ้นการเรียนรู ้ให้แก่ผู ้เร ียนโดยใช้ทักษะ วิธ ีการ 
กระบวนการต่างๆให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นำมาปฏิบัติได้ด้วยตนเองตามหลักธรรมวินัย สอนให้ผู้เรียนลงมื อ
ปฏิบัติด้วยตนเองนำพาปฏิบัติ นำพาไปดูจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ จัดเตรียมสื่อการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับระดับของ
ผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหา เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่สะดวกทันสมัย 
 ๔. ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ ประเมินจากการสังเกตุการมีส่วนร่วมการเรียนของ
ผู้เรียน ประเมินผลเพื่อให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการสมรรถนะที่สูงขึ้น พัฒนาสมรรถภาพของนักเรียนให้มีศักยภาพ
มากยิ่งขึ้น 
  ๕. ด ้านสมรรถนะผู ้ เร ียน  ได ้แก ่ ผ ู ้ เร ียนควรมีความพร้อมด้านร่างกาย สติป ัญญาและ
สภาพแวดล้อม เสริมสร้างด้วยการกระตุ้นการคิด การมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การวัดและ
ประเมินผล 
 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของ
พระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ในเขตอำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ได้แก่ 
  ๑. ด้านครูผู้สอน ได้แก่ ครูมีการเตรียมตัวก่อนสอนเสมอเหมาะสมกับเนื้อหาสาระ คำนึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคลในการเรียนรู้ มีเจตคติที่ดีในการจัดการสอนตามสถานการณ์ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนา
บุคลากรซึ่งเป็นครูผู้สอนให้มีความมั่นคง สวัสดิการพัฒนาวิธีการสอนให้ครูผู้สอนเพื่อนำไปบูรณาการในการ
จัดการเรียนการสอน นำหลักบริหารงานบุคคลมายึดถือและปฏิบัติค้นหา บรรจุ ส่งเสริม ครูสอนปฏิบัติหน้าที่
อำนวยการเรียนการสอนชี้แนะแนวทาง ร่วมกับผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หลักการเรียนรู้ มีการใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมาย ผู้เรียนเกิด
ความพึงพอใจในทักษะการเรียนรู้เพิ่มขึ้น กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้ทักษะ วิธีการ กระบวนการ
ต่างๆให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นำมาปฏิบัติได้ด้วยตนเองตามหลักธรรมวินัยสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเองนำพาปฏิบัติ นำพาไปดูจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ 
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  ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ มีการใช้สื ่อหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน เพ่ือ
กระตุ้นให้ผู้เรียนสนใจและเข้าใจมากขึ้น มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ เพื่อนำความรู้ไปสู่ผู ้เรียนให้สามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ใช้สื่อเป็นตัวกลางที่ช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นเป็นการสร้างแรงจูงใจ และความคิดสร้างสรรค์
สามารถแก้ปัญหาในการเรียนรู้ได้ จัดเตรียมสื่อการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สอดคล้องกับ
เนื้อหา เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ผู้สอนมีทักษะในการใช้สื่อการเรียนการสอน ผู้เรียนมีสื่อการเรียนที่
สะดวกทันสมัย 
  ๔. ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ มีกระบวนการสำคัญที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน
ในหลากหลายวิธีการ มีกระบวนการที่กำหนดจำนวนตัวเลขให้ตรงกับจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะที่
แตกต่างกัน จัดทำเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นต่างๆ อย่างเหมาะสม 
ประเมินจากการสังเกตุการมีส่วนร่วมการเรียนของผู้เรียน ประเมินผลเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดพัฒนาการสมรรถนะที่
สูงขึ้น 
  ๕. ด้านสมรรถนะผู้เรียน ได้แก่ ผู้เรียนเกิดแรงจูงใจในการเรียนดีขึ้น เกิดความรู้ที่เหมาะสมกับวัย
ของผู้เรียน  มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีหลังจากการเรียนรู้ ผู ้เรียนควรมีความพร้อมด้าน
ร่างกาย สติปัญญาและสภาพแวดล้อม เสริมสร้างด้วยการกระตุ้นการคิด การมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ 
การศึกษาดูงาน การวัดและประเมินผล 
 
๕.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 

ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “การจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะ
ของพระภิกษุสามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี” ได้แก่ มีการเตรียมตัวก่อนสอน 
คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล มีเจตคติที่ดีในการสอน ส่งเสริมสวัสดิการชี้แนะแนวทาง ร่วมกับผู้เรียน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการใช้เทคนิคต่างๆ กระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้ทักษะ วิธีการ กระบวนการต่างๆ
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้นำมาปฏิบัติได้ด้วยตนเองตามหลักธรรมวินัย ใช้สื่อหลากหลายรูปแบบ สื่อน่าสนใจ 
เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหา เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ ตรวจสอบคุณภาพของ
ผู้เรียนในหลากหลายวิธีการ เปรียบเทียบลักษณะที่แตกต่างกัน ประเมินจากการสังเกตุการมีส่วนร่วม ผู้เรียน
เกิดแรงจูงใจ เกิดความรู้ที่เหมาะสมกับวัย มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีมีความพร้อมด้านร่างกาย 
สติปัญญาและสภาพแวดล้อม กระตุ้นการคิด การมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การวัดและ
ประเมินผล 
  สรุปแนวทางการจัดการเรียนรู้พระปริยัติธรรมแผนกธรรมเพื่อส่งเสริมสมรรถนะของพระภิกษุ
สามเณรในยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ต้องพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้ได้ทั้ง ๕ ด้าน คือ ๑. ด้านครูสอน ครูสอนปฏบิตัิ
หน้าที่อำนวยการเรียนการสอนชี้แนะแนวทาง ร่วมกับผู้เรียนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ครู
ต้องกระตุ้นการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนโดยใช้ทักษะ วิธีการ กระบวนการต่างๆให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
ตามหลักธรรมวินัยสอนให้ผู้เรียนลงมือปฏิบัติด้วยตนเองนำพาปฏิบัติ นำพาไปดูจากแหล่งการเรียนรู้ต่างๆ ๓.
ด้านสื่อการเรียนการสอน จัดเตรียมสื่อการสอนที่ทันสมัย เหมาะสมกับระดับของผู้เรียน สอดคล้องกับเนื้อหา 
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เป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้ และผู ้เรียนมีสื ่อการเรียนที ่สะดวกทันสมัย ๔. ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล การประเมินจากการสังเกตุการมีส่วนร่วมการเรียนของผู้เรียน ประเมินผลเพื่อให้ผู ้เรียนเกิด
พัฒนาการสมรรถนะที่สูงขึ ้น ๕. ด้านสมรรถนะผู้เรียน ผู้เรียนมีความพร้อมด้านร่างกาย สติปัญญาและ
สภาพแวดล้อม เสริมสร้างด้วยการกระตุ้นการคิด การมีส่วนร่วม การลงมือปฏิบัติ การศึกษาดูงาน การวัดและ
ประเมินผล 
 
๖.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑.พระสังฆาธิการระดับเจ้าอาวาสควรส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ให้พระภิกษุสามเณรสามารถใช้
โทรศัพท์และ internet ในการเรียนรู้ 
 ๒.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม จะมั่นคง เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยพระภิกษุ สามเณรที่มี
คุณภาพในการเรียนรู้ที่ทันสมัยได้ 
 ๓.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารงานทุกด้านเพื่อพัฒนา
ให้เจริญ ต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาแผนกธรรม โดยอาศัยบารมีภาวะ
ผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้
ตามให้ได้ทั้ง ๕ ด้านดังกล่าวแล้วจากผลการวิจัย 
  
เอกสารอ้างอิง 
กองพุทธศาสน์ศึกษา, ทะเบียนรายชื่อครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-แผนกบาลี ปี ๒๕๖๐, [ออนไลน์], 

แหล่งที่มา :  http://deb.onab.go.th [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓] 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th.   [๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๓] 
ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan), [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  https://sites.google.com 

[๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓] 
นภมณฑล สิบหมื ่นเปี ่ยม และวลัยพร ศิร ิภ ิรมย์,  แนวทางการจัดการศึกษาพระปริย ัต ิธรรมตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕  

พระธรรมป ัญญาภรณ์ ,  ประว ัต ิความเป ็นมาของสำน ักเร ียนว ัดปากน ้ำ พ ุทธศ ักราช ๒๕๔๙,  
(กรุงเทพมหานคร : พิมพ์ที่ หจก. สตาร์กรุ๊ป, ๑๙๙๔  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับ
การกระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: 
สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐ 

http://deb.onab.go.th/
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
https://sites.google.com/


 

 

 

แนวทางการพัฒนาเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  
ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด  

จังหวัดกาญจนบุร ี
Guidelines for Development of Learning Curriculum in Social Studies, Religion and 

Culture in the 21st Century for the Klondo Educational Network School,  
Kanchanaburi Province  

                                                                พระสาธิต หิริธมฺโม (ดิษฐ์แช่ม) 
พระครูวิรุฬห์สุตคุณ, ผศ. ดร. 

พระมหาชำนาญ  มหาชาโน, ดร. 
 

บทคัดย่อ 
 
บท 

 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรมระดับประถมศึกษา ๒) เพื่อศึกษาวิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ศตวรรษที่ ๒๑ และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสั งคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัด
กาญจนบุรี การวิจัยเป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม
กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน ๒๑๗ คน และแบบสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พบว่า การเรียนรู้
ทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้าน
หลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน และ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ หลักสูตรต้องมีความ
ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน ผู้สอนเป็นผู้กำหนดกระบวนการเรียนการ
สอน ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง 
มีวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรีหลักสูตรมีความ
สอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น แสดงบทบาท
ศึกษา ค้นคว้า คิดหาคำตอบ สื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและเป็นจริง ทันสมัย มีกิจกรรม
ส่งเสริมทักษะต่างๆ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การวัดและประเมินผลมีหลากหลายรูปแบบ มี
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ความตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเจตคติ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม
แวดล้อมซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่สร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

คำสำคัญ : การพัฒนาเรียนรู้  ,ศตวรรษท่ี ๒๑ 
  
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of learning curriculum in 
social studies, religion and culture at elementary education levels, 2) to study methods of 
learning social studies, religion and culture in the 21st century, and 3) to propose methods for 
developing learning in Social Studies, Religion and Culture Course in the 21st Century for the 
Klondo Educational Network School, Kanchanaburi Province. The mixed research 
methodology was used in the study. The quantitative data were collected by questionnaires 
from 217 samples and analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation. The 
qualitative data were collected by interviews with 5 experts and then analyzed by content 
analysis.  

The research results were found that: 
1. The state of learning curriculum in social studies, religion and culture at 

elementary education levels in all 6 aspects was at a high level overall. In details, the highest 
level was on learning process, followed by characteristics of the learners, curriculum, 
measurement and evaluation, teaching and learning media, and learning activities respectively. 

2. The methods of learning social studies, religion and culture in the 21st century 
are that; the curriculum must be up-to-date, consistent with the core curriculum, and suitable 
for the ages of learners. The teachers determine the teaching and learning processes, promote 
the development of computer skills and information technology, and emphasize students to 
practice by themselves. There are a variety of measurement methods. Learners are equipped 
with appropriate physical, intellectual and environmental conditions. 

3. The guidelines for developing learning in Social Studies, Religion and Culture 
Course in the 21st Century for the Klondo Educational Network School, Kanchanaburi Province 
are as follows; the curriculum is consistent with the learners' intellectual development, the 
students have an active learning behavior, play a role in study, research, think for answers, 
quality media, good, clear and up-to-date production techniques, there are activities to 
promote skills emphasizing students to practice by themselves, there are many forms of 
measurement and evaluation to meet the purpose of teaching and learning, and students are 
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well prepared in attitude, intelligence, and physical and social environment. This is the body 
of knowledge for innovative learning in the 21st century. 
Keywords : Learning, 21st Century. 
 
บทนำ 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพิ ่มเติม (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๔๕ 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้กำหนดให้สำนักงานเลขาธิการสภา
การศึกษามีหน้าที่ในการพิจารณาเสนอแผนการศึกษาแห่งชาติที่บูรณาการศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬา
กับการศึกษาทุกระดับ และด้วยเหตุที่แผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๙) จะสิ้นสุด
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังนั้นสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาจึงได้จัดทำแผนการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๖๐ – 
๒๕๗๙ ซึ่งเป็นแผนระยะยาว ๒๐ ปี เพื่อเป็นแผนแม่บทสำหรับหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องนำไปใช้เป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาการศึกษาในช่วงระยะเวลาดังกล่าว ดังวิสัยทัศของการแผนการศึกษาแห่งชาติ ๒๐ ปี ว่า 
“คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ดำรงชีวิตอย่างเป็นสุข สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่ ๒๑” 

การดำเนินการปฏิรูปการศึกษาให้สำเร็จได้ตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
๒๕๔๒ และดังกล่าว จำเป็นต้องทำการศึกษาวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาใหม่ๆ ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไข
ปัญหาทางการศึกษาทั ้งในรูปแบบของการศึกษาวิจัย การทดลองและการประเมินผลการเรียนรู ้หลัก
พระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็วให้การเปลี่ยนแปลงทางกระแสสังคม ทำให้เกิดทักษะซึ่งถือว่า 
เรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในยุคศตวรรษที่ ๒๑ เปลี่ยนไปจากยุคศตวรรษท่ี ๒๐ อย่างชัดเจน เหตุเนื่องจาก
งานที่เคยใช้คนทำงานกับเครื่องจักรกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เพราะคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
โทรคมนาคมได้ขยายขีดความสามารถจนสามารถทำงานแทนที่คนได้ ทำให้สัดส่วนแรงงานลดลงเกิดขึ้นในงาน
ที่ใช้สัมผัสรับรู้อย่างจำเจและงานที่ใช้แบบซ้ำๆซากๆ ซึ่งเป็นงานที่ป้อนคำสั่งให้คอมพิวเตอร์ทำแทน แต่สัดส่วน
แรงงานระดับชาติบางส่วนที่เพิ่มขึ้นในงานที่เน้นการคิดอย่างผู้เชี่ยวชาญและต้องใช้การสื่อสารที่ซับซ้อน ซึ่ง
เป็นงานที่คอมพิวเตอร์ไม่สามารถทำแทนได้คนในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีความเชี่ยวชาญในการสื่อสาร ที่
ซับซ้อนจากยุคเดิม ต้องมีไหวพริบในการตอบคำถามเฉพาะหน้าอย่างฉับพลัน และควบคุมการเจรจา ถกเถียง 
ที่ไม่เป็นระเบียบได้อย่างราบรื่น หรือถ้าเป็นครูก็ต้องเป็นครูที่เชี่ยวชาญในการสื่อสารและมีไหวพริบในการ
จัดการ และควบคุมห้องเรียนที่วุ่นวายให้เป็นห้องเรียนที่มีการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ ราบรื่น สามารถส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดองค์ความรู้ที่ชัดเจนและนำไปใช้ในชีวิตจริงได้๑ 

 
๑ชยัวฒัน์ สุทธริตัน์, ๘๐ นวตักรรมการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคญั, พมิพค์รัง้ที ่๗, (นนทบุร:ี 

พ ีบาลานซ์ดไีซดแ์อนปริน๊ติง้, ๒๕๕๙), หน้า ๑-๒. 
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ด้านคุณภาพการศึกษา ผลการพัฒนายังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ เนื่องจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยมาก และต่ำกว่าหลายประเทศในแถบเอเชีย ส่วนประเด็น
คุณธรรม จริยธรรมของเด็กและเยาวชนยังต้องมีการพัฒนาเพิ่มขึ้น และคนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้าน
คุณธรรม จริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะ 
กระแสการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆที่หลั่งไหลเข้าสู่ประเทศไทยในสังคมที่เป็นยุคดิจิทัล ส่งผลให้ค่านิยมในสังคมไทย
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว คนไทยบางส่วนไม่สามารถเลือกรับปรับใช้กับการดำเนินชีวิตประจำวัน ส่งผลให้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่เป็นรากเหง้าของคนไทยถูกกลืนโดยวิถีชีวิตแบบใหม่ มีค่านิยมยึดตนเอง
เป็นหลักมากกว่าการคำนึงถึงสังคมส่วนรวม รักสนุกและความสบาย เชื่อข่าวลือ ขาดความอดทน ขาดวินัย 
วัตถุนิยม ยอมรับคนที่ฐานะมากกว่าคนดี มีคุณธรรม มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหลายประการที่ลอกเลียนแบบ
วัฒนธรรมจากต่างประเทศ ชี้ให้เห็นว่าคนไทยยังขาดทักษะในการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีจาก
ต่างประเทศมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน ทำให้ละทิ้งค่านิยมที่ดีงามอันเป็นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยและลด
คุณค่าของความเป็นไทย จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการปรับเปลี่ยนให้คนมีค่านิยมตาม
บรรทัดฐานที่ดีของสังคมไทย๒ 
            จากปัญหาดังกล่าวโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี  ซึ่งเป็น
กลุ่มโรงเรียนที่ตระหนักเรื่องนี้อย่างมาก เพ่ือช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดีตามแนวคิดพ้ืนฐานในการสอนวิชา
พระพุทธศาสนา แนวคิดพื ้นฐานเกี ่ยวกับศาสนา ศีลธรรม และคุณธรรมจริยธรรม หลักธรรมของ
พระพุทธศาสนาหรือศาสนาที่ตนนับถือ การนำหลักธรรมคำสอนไปปฏิบัติในการพัฒนาตนเอง และการอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุข เป็นผู้กระทำความดี มีค่านิยมที่ดีงาม พัฒนาตนเองอยู่เสมอ รวมทั้งบำเพ็ญประโยชน์ต่อ
สังคมและส่วนรวม๓การเรียนการสอนวิชาพระพุทธศาสนาในอดีตจนถึงปัจจุบันยังไม่ประสบความสำเร็จ
เท่าที่ควรเพราะครูยังขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์กระตือรือร้นและใช้วิธีการบรรยายมากกว่าการใช้สื่อให้
ผู้เรียนสนใจการเรียนวิชาสังคม ศาสนาและวัฒนธรรม โดยเฉพาะการสอนเนื้อหาสาระพระพุทธศาสนา ต้อง
เน้นการเรียนหลักคำสอน วิธีการปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ เช่น นักเรียนต้องเห็นค่าการกราบ ไหว้ การตัก
บาตร การถวายทานเป็นต้น 
            ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ของนักเรียนในศตวรรษ ที่ ๒๑ โรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัด
กาญจนบุรี เพื่อนำผลของการศึกษาไปเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาในการเรียนรู้ของนักเรียน
ระดับประถมศึกษาให้มีคุณภาพมากขึ้นต่อไป 

 

              ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ  .แผนการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙  ,
กรุงเทพมหานคร, บริษัท พริกหวานกราฟฟิค จำกัด,๒๕๖๐ หน้า ๗๑ 

๓สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๑. 
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๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ
ประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ

วัฒนธรรม ในศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื ่อศึกษาสภาพเรียนรู ้หลักสูตรกลุ ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี  มี ๒ 
ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพสภาพเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรมระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด 

 แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตำรา งานวิจัย website  
 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมระดับ

ประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด 
 
 ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อศึกษา วิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ 

๒๑  มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษท่ี ๒๑ 
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 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัด
กาญจนบุรี 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัด
กาญจนบุรี 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัด
กาญจนบุรี 
  ประชากรได้แก่ นักเรียน ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด 
จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๕ โรงเรียน จำนวน ๕๔๓ คน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียน โรงเรียนเครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๑๗ คน โดยคิดตามตารางคำนวณของเครจซี่
และมอร์แกน ( krejcie and Morgan)  มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕ 
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องนี้ และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ ผลการศึกษาสภาพเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
ระดับประถมศึกษาโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี ภาพรวมทั้ง ๖ 
ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกระบวนการเรียนรู้ ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ด้าน
หลักสูตร ด้านการวัดและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน และ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ตามลำดับ
สามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านหลักสูตร พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ 
ได้แก่ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน เนื้อหาสาระในบทเรียนมีความหมาย
ต่อผู ้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู ้อย่างเหมาะสม และเนื ้อหาสาระของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ เนื้อหาสาระมีความง่ายช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้
ได้เร็ว 
 ๒.ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ นักเรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ความรู้ที่นักเรียนได้จากการเรียนรู้มักจะลืม
ได้ยาก เนื่องจากได้รับความรู้โดยตรง และนักเรียนแสดงบทบาทศึกษา ค้นคว้า คิดหาคำตอบแสดงความ
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คิดเห็นด้วยตนเอง ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ จัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช่วงก่อนพักกลางวัน ช่วยให้เรียนรู้
ได้ดีกว่าเรียนในตอนบ่าย 
 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น และประสบการณ์ของผู้เรียน  มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย 
น่าสนใจในการเรียน และสื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและเป็นจริง ข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ำที่สุด ได้แก่ สื่อมีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะสอน 

๔.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆเช่น ทักษะในการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน กิจกรรมส่งเสริม
ความเป็นประชาธิปไตยและฝึกความเป็นพลเมืองดีของชาติ และกิจกรรมก่อให้เกิดวินัยที่ดี ส่งเสริมให้
นักเรียนเคารพกฎข้อบังคับต่างๆ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ นักเรียนมีความสามั คคีในหมู่คณะรัก
โรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 

๕.ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การวัดและประเมินผลมีหลากหลายรูปแบบผู้สอนเลือกใช้ตามความเหมาะสมของ
ผู้เรียน การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาที่สอน และการวัดและประเมินผลมีความตรงตามจุดประสงค์
ของการเรียนการสอน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ การวัดและประเมินผลมีความตรงตามเกณฑ์ในการ
วัด 

๖. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน  ผู้เรียนมีสภาพ
ร่างกายปกติ สมบูรณ์เหมาะแก่การเรียนรู้  และผู้เรียนมีวุฒิภาวะเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนมีความพร้อม สนใจที่จะเรียนรู้ 
 

๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการเรียนรู้วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษที่ ๒๑ 
๑.ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเหมาะสม

กับวัยของผู้เรียนจัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ  จัดหลักสูตรสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย มี
ตัวแทนของชาวบ้านมาร่วมกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษา 

๒.ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้สอนเป็นผู้กำหนดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนมี
ส่วนร่วมเน้นสื่อการเรียนการสอน ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียน
และเกิดการตอบสนองหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 

๓.ด้านสื ่อการเรียนการสอน ได้แก่ ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยี
สารสนเทศผู้สอนคอยดูแล ให้คำแนะนำในการใช้สื่อให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนผู้สอนใช้
สื่อการสอนที่ทันสมัยมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
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๔.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ เน้นให้ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้
สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร เตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลและให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติทดสอบการเรยีนรู้
และประเมินผลการเรียนรู้ 

๕.ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ ผู้สอนมีวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ทันสมัยและสิ่ง
สำคัญผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ครูมีระบบการวัดและประเมินผลที่ทันสมัย สามารถบันทึกตรวจสอบ
ย้อนหลังได้วัดประเมินผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียน 

๖.ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่  ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และ
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ ผู ้เรียนมีความพร้อมด้านเจตคติ สติปัญญา ร่างกาย และสังคม
แวดล้อม 
 
 
 
          ๓.๓ แนวทางการพัฒนาการเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 
 ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่  
   ๑) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน  
   ๒) เนื้อหาสาระในบทเรียนมีความหมายต่อผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม  
   ๓) เนื้อหาสาระของหลักสูตรมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์การเรียนรู้ 
   ๔) หลักสูตรต้องมีความทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางเหมาะสมกับวัยของผู้เรยีน
จัดการเรียนรู้ในเนื้อหาเชิงสหวิทยาการ 
   ๕) จัดหลักสูตรสอดคล้องกับการเรียนรู้ที ่ทันสมัย มีตัวแทนของชาวบ้านมาร่วมกำหนด
หลักสูตรของสถานศึกษา 
  ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ 
   ๑) นักเรียนจะมีพฤติกรรมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น  
   ๒) ความรู้ที่นักเรียนได้จากการเรียนรู้มักจะลืมได้ยาก เนื่องจากได้รับความรู้โดยตรง  
   ๓) นักเรียนแสดงบทบาทศึกษา ค้นคว้า คิดหาคำตอบแสดงความคิดเห็นด้วยตนเอง 
   ๔) ผู้สอนเป็นผู้กำหนดกระบวนการเรียนการสอนโดยมีผู้เรียนมีส่วนร่วมเน้นสื่อการเรียนการ
สอน 
   ๕) ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจผู้เรียนมีความพร้อมที่จะเรียนและเกิดการ
ตอบสนองหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
  ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ 
   ๑) เหมาะสมกับวัย ระดับชั้น ความรู้ และประสบการณ์ของผู้เรียน  
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   ๒) มีเนื้อหาถูกต้อง ทันสมัย น่าสนใจในการเรียน  
   ๓) สื่อที่มีคุณภาพเทคนิคการผลิตที่ดี  มีความชัดเจนและเป็นจริง 
   ๔) ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านคอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีสารสนเทศผู้สอนคอยดูแล ให้
คำแนะนำในการใช้สื่อให้ถูกต้อง เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 
   ๕) ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้สื่อการเรียนการสอน 
  ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ 
   ๑) กิจกรรมส่งเสริมทักษะต่างๆเช่น ทักษะในการเป็นผู้นำ การทำงานร่วมกัน 
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตยและฝึกความเป็นพลเมืองดีของชาติ  
   ๓) กิจกรรมก่อให้เกิดวินัยที่ดี ส่งเสริมให้นักเรียนเคารพกฎข้อบังคับต่างๆ 
   ๔) เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จัดกิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร 
   ๕) เตรียมข้อมูล รวบรวมข้อมูลและให้ผู ้เร ียนได้ลงมือปฏิบัติทดสอบการเรียนรู ้และ
ประเมินผลการเรียนรู้ 
 
  ๕. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ 
   ๑) การวัดและประเมินผลมีหลากหลายรูปแบบผู้สอนเลือกใช้ตามความเหมาะสมของผู้เรียน  
   ๒) การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาท่ีสอน  
   ๓) การวัดและประเมินผลมีความตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน 
   ๔) ผู้สอนมีวิธีการวัดประเมินผลที่หลากหลาย ทันสมัยและสิ่งสำคัญผู้เรียนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผล 
   ๕) ครูมีระบบการวัดและประเมินผลที่ทันสมัย สามารถบันทึกตรวจสอบย้อนหลังได้วัด
ประเมินผลให้ตรงกับจุดมุ่งหมายของการเรียน 
 
  ๖. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน ได้แก่ 
   ๑) ผู้เรียนแต่ละคนมีความถนัดและมีรูปแบบการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน   
   ๒) ผู้เรียนมีสภาพร่างกายปกติ สมบูรณ์เหมาะแก่การเรียนรู้   
   ๓) ผู้เรียนมีวุฒิภาวะเหมาะสมกับเนื้อหาที่สอน 
   ๔) ผู้เรียนมีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการ
เรียนรู้ 
   ๕) ผู้เรียนมีความพร้อมด้านเจตคติ สติปัญญา ร่างกาย และสังคมแวดล้อม 

  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
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 แนวทางการพัฒนาเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ในศตวรรษ
ที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี” ได้แก่ หลักสูตรทันสมัย
มีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน นักเรียนมีพฤติกรรมการเรียนรู้ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนการสอน ผู้สอนจัดกระบวนการเรียนการสอนที่น่าสนใจ สื่อทันสมัย น่าสนใจ เหมาะสมเป็น
ประโยชน์กับผู ้เรียนส่งเสริมทักษะสอดคล้องกับเนื ้อหา ผู ้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง การวัดและ
ประเมินผลมีหลากหลายรูปแบบ ทันสมัย ครอบคลุมเนื้อหาตรงตามจุดประสงค์ของการเรียนการสอน และสิ่ง
สำคัญคือ ผู้เรียนมีสภาพร่างกายปกติ สมบูรณ์ เจตคติ สติปัญญา และสังคมแวดล้อมเหมาะสม 

 สรุป แนวทางการพัฒนาเรียนรู้หลักสูตรกลุ่มสาระวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ใน
ศตวรรษที ่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษากลอนโด จังหวัดกาญจนบุรี  ได้แก่             
๑) หลักสูตรมีความสอดคล้องกับพัฒนาการทางสติปัญญาของผู้เรียน  ๒) เนื้อหาสาระในบทเรียนมีความหมาย
ต่อผู้เรียนในการพัฒนาการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ๓) จัดหลักสูตรสอดคล้องกับการเรียนรู้ที่ทันสมัย มีตัวแทน
ของชาวบ้านมาร่วมกำหนดหลักสูตรของสถานศึกษา ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก ๑ )  น ั ก เ ร ี ย น จ ะ มี
พฤติกรรมการเรียนรู้ที่กระตือรือร้น ๒) ความรู้ที่นักเรียนได้จากการเรียนรู้มักจะลืมได้ยาก เนื่องจากได้รับ
ความรู้โดยตรง  ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ผู้สอนใช้สื่อการสอนที่ทันสมัยมีทักษะและประสบการณ์ในการ
ใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ เน้นให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง จัด
กิจกรรมให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตร ๕. ด้านการวัดและประเมินผล  ผู้สอนมีวิธีการวัดประเมินผลที่
หลากหลาย ทันสมัยและสิ่งสำคัญผู้เรียนมีส่วนร่วมในการประเมินผล ๖. ด้านคุณลักษณะของผู้เรียน มีความ
พร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา และสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้  

  
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
     ๑) ครูควรจัดเนื้อหาสาระให้มีความง่ายช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้เร็ว 
     ๒) ครูควรจัดให้ผู้เรียนได้เรียนในช่วงก่อนพักกลางวัน ช่วยให้เรียนรู้ได้ดีกว่าเรียนในตอนบ่าย 
      ๓) ครูควรใช้สื่อที่มีความสัมพันธ์กับเนื้อหาในบทเรียนและตรงกับจุดมุ่งหมายที่จะสอน 
       ๔) ครูควรส่งเสริมให้นักเรียนมีความสามัคคีในหมู่คณะรักโรงเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 
 
 
 
 
 
 
 
เอกสารอ้างอิง 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตร 
ของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 

Guidelines for Leadership Development in Accordance with Dutiya Papanika Sutta of 
Administrators in Phrapariyattidhamma School, Dhamma Study Division,  

Samut Prakan Province 

พระครูปลัดสันติ ขนฺติธโร (ปราโมทย์) 
พระครูสาทรปริยัติคุณ, ดร. 

รศ. ดร.อินถา  ศิริวรรณ 

 บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำของเจ้าสำนักศาสนศึกษา ๒) เพื่อศึกษา
วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนา
ภาวะผู ้นำตามหลักทุต ิยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริย ัต ิธรรมแผนกธรรม จังหวัด
สมุทรปราการ การวิจัยนี ้เป็นแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื ่องมือเป็น
แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระภิกษุ สามเณร ๒๑๗ รูป และแบบสัมภาษณ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ รูป สถิติ
ที่ใช้หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพภาวะผู้นำของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
พบว่า ภาวะผู้นำทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผู้นำด้านการพัฒนางาน ภาวะผู้นำด้าน
การพัฒนาตน ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน และภาวะผู้นำด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกธรรมผู้นำมีวิสัยทัศน์ ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ รู้จักใช้คนให้เหมาะกับงาน มีมนุษยสัมพันธ์ดี  มีความเข้าใจ
งาน กำหนดนโยบาย พันธกิจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ จิตภาพ รักษาศรัทธา 
 ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ โดยผู้นำมีความขยันหมั่นเพียร ซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อมั่นในตัวเอง 
ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้ สร้างแรงพลักดันให้แก่ผู้ตาม ส่งเสริมขวัญและกำลังใจ มีความมุ่งมั่นในการ
สร้างผลงาน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ราชการ ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างกลุ่ม รักษาศรัทธาของ
ประชาชนพัฒนาพุทธศาสนาให้มั่นคงและถาวรสืบไปและแสดงองค์ความรู้การพัฒนาภาวะผู้นำของพระสงฆ์ ๔ 
ด้านตามหลักทุติยปาปณิยสูตรด้านวิสัยทัศน์ เชี่ยวชาญปฏิบัติ มีมนุษยสัมพันธ์ที่เด่นชัด 
คำสำคัญ    การพัฒนาภาวะผู้นำ    ,พระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
The objectives of this research are: 1) to study the state of leadership of 

administrators in Phrapariyattidhamma School, 2) to study the method of developing leadership 
of administrators in Phrapariyattidhamma School based on Dutiya Papanika Sutta, and 3) to 
propose guidelines for the development of leadership according to Dutiya Papanika Sutta of 
administrators in Phrapariyattidhamma School, Dhamma Study Division, in Samut Prakan Province. 
The mixed research methodology was used in the study. The quantitative data were collected 
by questionnaires from 217 samples and analyzed by percentage, frequency, mean and 
standard deviation. The qualitative data were collected by interviews with 5 experts and then 
analyzed by content analysis.  

The research results were found that: 
1. The state of leadership of administrators in Phrapariyattidhamma School in 4 aspects 

was at a high level overall. In details, the highest level was on leadership in job development, 
followed by leadership in self development, leadership in human development, and 
leadership in environment development respectively. 

2. The methods of developing leadership of administrators in Phrapariyattidhamma 

School based on Dutiya Papanika Sutta are to have vision, follow the vision, assign work to 
qualified persons, have good human relations, understand scope of work, be able to set up 
policy and mission in environmental development physically and mentally in order to 
maintain the faith of people. 

3. The guidelines for the development of leadership according to Dutiya Papanika 

Sutta of administrators in Phrapariyattidhamma School, Dhamma Study Division, in Samut Prakan 

Province are that; the leaders are diligent, honest and confident in themselves, follow the 
vision that has been set, empower the followers to move forwards, promote morale and 
incentive in creating work outcomes, build relationships among community, temple, and 
government agency, improve cooperation among groups, maintain the faith of people and 
develop Buddhism to be further stable and permanent together with presenting the body of 
knowledge in development of leadership according to Dutiya Papanika Sutta in 4 aspects 
คำสำคัญ :  Leadership Development, Dhamma Study Division. 
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บทนำ 
การพัฒนาพระสงฆ์ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของโลก นอกจากการพัฒนาตามหลักพระธรรมวินัย

แล้ว ก็คือการศึกษา เพราะการศึกษาสร้างคน ให้รู้จักคิดเป็น ทำเป็นและเข้าใจคนอื่นได้  ด้วยเหตุนี้การจัด
การศึกษาต้องอาศัยผู้นำที่มีภาวะผู้นำที่ดีพอ ดังนั้นการบริหารการศึกษาจึงควรมีผู ้รับผิดชอบที่มีความรู้
ความสามารถ มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม และมีสมรรถนะที่จะสามารถบริหารจัดการการศึกษาให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์ของพระพุทธศาสนา และสามารถผลิตบุคลากรที่เกิดจากผลผลิตทางการศึกษาที่มี
คุณภาพ ผู้บริหารที่จัดการบริหารทางการศึกษาจึงต้องมีภาวะความเป็นผู้นำสูง ความเป็นผู้นำสามารถพัฒนา
ได้ด้วยวิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมและนำความรู้นั้นมาพัฒนาการบริหารการศึกษาได้
อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมในยุคนี้ 

ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและมีบทบาทในการที่จะบริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่าย เช่น ครู
สอนในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพได้
นั้น จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาให้ทันต่อ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต และการที่ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษา
ให้มีประสิทธิภาพได้นั ้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยอันจะนำพาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ ่งหมายถึง
คุณลักษณะของผู้บริหารที่แสดงออกถึงความสำเร็จของการบริหารงานด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม 
จะจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารงานให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือ การสร้างศรัทธาในตัวเองให้
เกิดข้ึนกับผู้ร่วมงาน๑ ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ มี
วิสัยทัศกว้างไกล มีความชำนาญงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาให้ทันสมัยเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก๒ 
          ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และแก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และกำกับ
ดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้งการ
ติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีความต้องการเก่ียวกับการจัดการศึกษาต้องยึดหลัก
ว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสำคัญที่สุดกระบวนการจัด
การศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัดการศึกษา ทั้ง
การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งร่ายกาย จิตใจ สติ

 
๑นายอัขราธร สังมณีโชติ, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึ่งประสงค์ของชุมชน”, ปริญญาศึกษาศาต

รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), 
๒ชัยยนต์ เพาพาน, ผู ้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที ่ ๒๑ , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https:// 

www.conference.edu.ksu.ac.th/file//20160809_2488101126.pdf [๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
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ปัญหา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับ
การศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ๓ ในการบริหารกิจการใด ๆ ก็ตามไม่ว่า
จะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผู้บริหารในฐานะผู้นำขององค์การจะต้องมีภาระหน้าที่ท่ีจะต้องสร้าง
ความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกันเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์บุคคลที่มีอำนาจในการติดต่อ
สัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม สามารถจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือ
คำสั่งของเขาได้ มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของผู้อื่น มีหน้าที่ควบคุมตรวจตรา ประสานงาน 
วินิจฉัยสั่งการโน้มน้าวใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที่ของตนอย่างดีท่ีสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน โดยเป็นผู้ชักจูงให้ผู้อ่ืนที่เกี่ยวข้องร่วมแรง ร่วมใจทำงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความ
สมัครใจ มีความกระตือรือร้นมุ่งให้ได้ผลงานดียิ่งขึ้นภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่
สำคัญต่อความสำเร็จลุล่วงของโครงการต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำที่ดีนั้นเป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับ
ผู้บริหารทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารทำให้องค์การบรรลุ วัตถุประสงค์จึงต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความ
ร่วมมือในองค์การ ทำให้บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ว่าความพึงพอใจในการ
ทำงานของครูมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤติกรรมการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารถือว่า
เป็นบุคคลที่มีบทบาท สำคัญในการนำพาการศึกษาไปสู่เป้าหมายที่วางไว้นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้สร้าง
ค่านิยม แรง บันดาลใจและความเชื่อรวมทั้งต้องสื่อสารแก่นของค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวสู่ผู้ตาม ผู้นำต้อง
มีวิสัยทัศน์มีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีการประสานความร่วมมือมีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ทาง
การศึกษาเป็นอย่างดี และมีกระบวนการค้นหาและพัฒนา ศักยภาพของผู้ตามอย่างเหมาะสม 

สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกธรรมของวัดในจังหวัดสมุทรปราการกล่าว พบปัญหาคล้ายกัน 
คือ ๑) ปัญหาที่เกี่ยวกับผู้นำในการบริหาร ที่ขาดประสบการณ์ในการจัดการศึกษาสำนักเรียนที่ดี ๒) ปัญหา
เกี่ยวกับครูที่ขาดทักษะการสอนที่ดี  ๓) ปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนน้อย และต่างอายุและประสบการณ์ เป็นต้น 
สาเหตุของปัญหาหลักส่วนหนึ่งเกิดจากการบริหารงานบุคคลเพราะการบริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรมมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะที่อาศัยผู้บริหารจัดการศึกษาที่เป็นพระสงฆ์ โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณ
การศึกษาอาศัยสำนักพุทธให้การอุปถัมภ์ที่ไม่เพียงพอ แต่วัดได้อาศัยความศรัทธาที่มีต่อเจ้าสำนักเรียน ต่อการ
ปฏิบัติดีของพระภิกษุ สามเณรในวัด สำนักเรียนจึงสามารถดำเนินการจัดการศึกษาจนบรรลุวัตถุประสงค์ของ
การจัดการศึกษาตามกฎระเบียบของมหาเถรสมาคมได้เรื่องการจัดการศึกษาของสำนักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกธรรม ซึ่งการบริหารจัดการศึกษา คณะสงฆ์ได้มอบหมายให้วัดทุกวัดเป็นภาระจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกธรรม ซึ่งต้องอาศัยบารมีของพระสังฆาธิการทุกวัดที่มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันด้านบุคลากร
การสอน การอุปถัมภ์การศึกษา จำนวนพระภิกษุ สามเณรที่ศึกษาจึงเป็นเหตุให้การศึกษาของพระสงฆ์ไม่เป็น

 
๓กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจำกัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑. 
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เอกภาพเท่าที่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ ด้าน ตั้งแต่ประเพณี วัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ 
และการเมือง 

ดังนั้นทำให้ผู้วิจัย จึงมีความสนใจศึกษา “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตร
ของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ” เพื่อศึกษาคุณลักษณะการ
บริหารงานตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลัก
ทุติยปาปณิกสูตรของผู้บริหาร และเสนอแนวทางการพัฒนาตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของเจ้าสำนักศาสน
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนั้น ผลการวิจัยที่ได้รับ จะสามารถนำไปเป็น
แนวทางในการพิจารณาปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารงานด้านต่าง ๆ ในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม และ
สามารถประยุกต์กับหลักธรรม การอยู่ร่วมกันในองค์การอย่างสงบสุขและเกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนา
ภาวะผู้นำขององค์การเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในวัดให้มีประสิทธิภาพต่อไป  
 
 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัด
สมุทรปราการ 

๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกธรรม  

๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสน
ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม  

 มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 
 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพภาวะผู้นำของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก

ธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
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 ขั้นตอนที่ ๒ ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา

พระปริยัติธรรมแผนกธรรม  
 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศา

สนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสน

ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสน

ศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ พระภิกษุ สามเณร  จังหวัดสมุทรปราการ จำนวน  ๕๐๐ รูป  

และกลุ่มตัวอย่างได้แก่พระภิกษุ สามเณร  จำนวน ๒๑๗ รูป โดยคิดตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน 
( krejcie and Morgan)  มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕  
 
๓.ผลการวิจัก 

ผลการวิจัยเรื่อง และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ผลการศึกษาสภาพภาวะผู้นำของเจ้าสำนักศาตสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม 
จังหวัดสมุทรปราการ ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน พระภิกษุ สามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ภาวะผู้นำ
ด้านการพัฒนางาน ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาตน ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน และภาวะผู้นำด้านการพัฒนา
สภาพแวดล้อม ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑.ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาตน พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้นำมีความขยันหมั่นเพียรพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ ผู้นำมีความซื่อสตัย์ 
สุจริตในการดำเนินชีวิต และ มีความเชื่อม่ันในตัวเองในการบริหารงาน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้นำ
มีความรับผิดชอบ ตรงเวลา 
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 ๒. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีมนุษยสัมพันธ์ดีในองค์กร สร้างแรงพลักดันให้แก่ผู้ตามอยู่เสมอ และ
ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ตาม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีความสามารถในการจูงใจผู้ตาม 
 ๓. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนางาน พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน มีความกล้าหาญ และ มีความ
รับผิดชอบต่อองค์กร กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ บริหารงานโดยหลักการ
ที่ถูกต้อง 

๔. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม พบว่า พระภิกษุ สามเณร มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ สร้างบรรยากาศขององค์การ เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การ
จัดการ และ ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างกลุ่ม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ปรับตัวให้เข้ากับสิ่งใหม่ ๆ 
เช่น เทคโนโลยีการติดต่อสื่อสาร ปัญหาสังคม 
 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกธรรม ดังนี้ 
 ๑. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาตน ได้แก่  
  ๑) ผู้นำมีวิสัยทัศน์โดยการมองภาพอนาคต มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสิ่ง
สำคัญมีกัลยาณมิตร 
  ๒) ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้หมั่นฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 ๒. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน ได้แก่ 
  ๑) ผู้นำรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานพัฒนาคน ส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
  ๒) มีมนุษยสัมพันธ์ดี สร้างความสามัคคีของหมู ่คณะในการปฏิบัติงานโดยหลักของการ
บริหารงานบุคคล คือ สรรหา บรรจุแต่งตั้ง สร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสำนักเรียน 
 ๓. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนางาน ได้แก่ 
  ๑) ผู้นำมีความเข้าใจงานในแต่ละส่วนและพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
  ๒) ผู้นำและบุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในองค์กร 
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสำนักเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ราชการ 
 ๔. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
  ๑) กำหนดนโยบาย พันธกิจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ จิตภาพ 
  ๒) ผู้นำจึงต้องรักษาศรัทธา สร้างมนุษยสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักเรียนให้มั่นคง
และถาวรสืบไป 
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 ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษา
พระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้ 
  ๑. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาตน ได้แก่ 
   ๑) ผู้นำมีความขยันหมั่นเพียรพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ  
   ๒) ผู้นำมีความซื่อสัตย์ สุจริตในการดำเนินชีวิต  
   ๓) มีความเชื่อมั่นในตัวเองในการบริหารงาน 
   ๔) ผู้นำมีวิสัยทัศน์โดยการมองภาพอนาคต มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสิ่ง
สำคัญมีกัลยาณมิตร 
   ๕) ปฏิบัติตามวิสัยทัศน์ที่ได้วางไว้หมั่นฝึกฝน สั่งสมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๒. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน ได้แก่ 
   ๑) มีมนุษยสัมพันธ์ดีในองค์กร          
   ๒) สร้างแรงพลักดันให้แก่ผู้ตามอยู่เสมอ  
   ๓) ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ตาม 
   ๔) ผู้นำรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานพัฒนาคน ส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิด
กำลังใจในการปฏิบัติงาน 
   ๕) สร้างความสามัคคีของหมู่คณะในการปฏิบัติงานโดยหลักของการบริหารงานบุคคล คือ 
สรรหา บรรจุแต่งตั้ง สร้างเสริมขวัญและกำลังใจให้บุคลากรในสำนักเรียน 
  ๓. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนางาน ได้แก่ 
   ๑) มีความมุ่งม่ันในการสร้างผลงาน  
   ๒) มีความกล้าหาญ  
   ๓) มีความรับผิดชอบต่อองค์กร กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่สั่งการ 
   ๔) ผู้นำมีความเข้าใจงานในแต่ละส่วนและพร้อมจะเรียนรู้อยู่เสมอ 
   ๕) ผู้นำและบุคลากรมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในองค์กร 
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสำนักเรียนและความสัมพันธ์ระหว่างบ้าน วัด ราชการ 
  ๔. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้แก่ 
   ๑) สร้างบรรยากาศขององค์การ  
   ๒) เปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์การจัดการ  
   ๓) ปรับปรุงความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
   ๔) กำหนดนโยบาย พันธกิจในการพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งกายภาพ จิตภาพ 
   ๕) ผู้นำจึงต้องรักษาศรัทธา สร้างมนุษยสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักเรียนให้มั่นคง
และถาวรสืบไป 

  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
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 แสดงร่วมมือระหว่างกลุ ่ม พัฒนาสภาพแวดล้อมทั ้งกายภาพ จิตภาพ รักษาศรัทธาของ
พุทธศาสนิกชนองค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิกสูตรของ
เจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ” ได้แก่ ผู้นำมีความขยันพร้อมที่จะ
เรียนรู้ ซื่อสัตย์ สุจริต เชื่อมั่นในตัวเองมีวิสัยทัศน์ มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีกัลยาณมิตร มี
มนุษยสัมพันธ์ดีในองค์กร สร้างแรงพลักดันให้ผู้ตาม ส่งเสริมขวัญและกำลังใจแก่ผู้ตามรู้จักใช้คนให้เหมาะกับ
งานใช้หลักของการบริหารงานบุคคล มีความมุ่งมั่นในการสร้างผลงาน กล้าหาญ รับผิดชอบต่อองค์กร เข้าใจ
งานในแต่ละส่วนและสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ระหว่างบ้าน วัด ราชการ สร้างบรรยากาศเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ 
ปรับปรุงความ 

 สรุป แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักทุติยปาปณิยสูตรของเจ้าสำนักศาสนศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกธรรม จังหวัดสมุทรปราการ ทั้ง ๓ ด้านให้ชัดเจนคือ ๑. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาตน ได้แก่ ผู้นำมี
วิสัยทัศน์โดยการมองภาพอนาคต มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานและสิ่งสำคัญมีกัลยาณมิตร  ๒. 
ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาคน ได้แก่ ผู้นำรู้จักใช้คนให้เหมาะกับงานพัฒนาคน ส่งเสริม สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
เพ่ือให้เกิดกำลังใจในการปฏิบัติงาน และ ๓. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนางาน ได้แก่ ผู้นำและบุคลากรมีวิสัยทัศน์
ร่วมกัน มีความเชี่ยวชาญ มีบุคลากรที่เชี่ยวชาญในองค์กร สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีสำนักเรียนและความสัมพันธ์
ระหว่างบ้าน วัด ราชการ ๔. ภาวะผู้นำด้านการพัฒนาสภาพแวดล้อม ได้แก่ สร้างบรรยากาศขององค์การ ผู้นำ
จึงต้องรักษาศรัทธา สร้างมนุษยสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักเรียนให้มั่นคงและถาวรสืบไป  
 
 
 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ผู้นำควรกล้าตัดสินใจในสถานการณ์ท่ีต้องการความชัดเจน 
 ๒) ผู้นำควรมีความสามารถในการจูงใจผู้ตาม เสียสละในการปฏิบัติงานต่อองค์กร 
 ๓) ผู้นำควรความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน 

    ๔) ผู้นำควรมีการพัฒนาระบบการสื่อสารและข้อมูลที่ทันสมัย  
    ๕) ภาวะผู้นำต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ทั้งภายในและภายนอกสำนักเรียน 
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รศ. ดร.อินถา  ศิริวรรณ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา ๓) เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัย
เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๑๖๙ รูป และแบบสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. การจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า การจัด
สภาพแวดล้อมทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อมกายภาพ สภาพแวดล้อมด้าน
การจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมด้านการบริหาร ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา มีหลักบริหารสำคัญ ๔ ประการ เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ครูใช้วาจาที่เหมาะสม มี
กัลยาณมิตรสภาพแวดล้อมบุคคลดีตามหลักสัปปายะ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพ 
ผู้เรียนมีความรู้สึกอิสระ กระตุ้นประสาทรับรู้ของผู้เรียน 
 ๓. แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ หลักสูตรสถานศึกษา กำหนดแนวทาง รูปแบบการบริหาร
องค์กร นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข จัดกิจกรรมที่ผู ้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวอยู่เสมอ จัด
สภาพแวดล้อมอย่างเป็นระบบ ใช้สื่อการเรียนการสอนวางแผนการใช้ห้องเรียนอย่างรอบคอบและให้เหมาะสม
กับตารางเรียนตามองค์ความรู้ MTE Model การจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษา 
คำสำคัญ :  การจัดสภาพแวดล้อม,พุทธบริหารการศึกษา 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the environment management of 
Phrapariyattidhamma School, General Education Division, 2) to study environmental 
management methods according to the Buddhist educational administration of 
Phrapariyattidhamma School, General Education Division, and 3) to propose a guideline for 
environmental management methods according to the Buddhist educational administration 
of Phrapariyattidhamma School, General Education Division, under Sangha Administrative 
Region 2. The mixed research methodology was used in the study. The quantitative data were 
collected by questionnaires from 169 samples and analyzed by percentage, frequency, mean 
and standard deviation. The qualitative data were collected by interviews with 5 experts and 
then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of environment management of Phrapariyattidhamma School, General 

Education Division, in all 3 aspects was at a high level, namely, physical environment, teaching 
and learning environment, and administrative environment respectively. 

2. The methods of environmental management according to the Buddhist 
educational administration of Phrapariyattidhamma School, General Education Division, have 
4 important administrative principles;  to allow personnel to participate, teachers use proper 
verbal expressions and have friendliness, appropriate environment for physical, mental, and 
social aspects, and learners feel free to learn. 

3. The guidelines for environmental management methods according to the 
Buddhist educational administration of Phrapariyattidhamma School, General Education 
Division, under Sangha Administrative Region 2 are as follows; curriculum, setting guidelines, 
directions, patterns of organizational administration, improvement according to suggestions 
received,  organizing students based activities, systematic environment management, use 
instruction media,  and set a plan in using classroom in accordance with time table in MTE 

Model and environment management according to the Buddhist educational administration. 
Keywords:  Organization of Environment, Buddhist Educational Administration. 

 
 
 
 



 
1536 

 

 
 

 
บทนำ 

การจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาถือเป็นภารกิจที่สำคัญมากที่เอื้อให้การบริหารการศึกษาทุก
ด้านตั้งการบริหารงานวิชาการโดยการจัดการเรียนการสอนให้บรรยากาศการในห้องเรียนน่าเรียนมากขึ้น การ
บริหารงานบุคคล ที่ส่งเสริมทำหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาให้สัมพันธ์กันระหว่างครู  กับนักเรียน เพ่ือ
สนับสนุนให้ครูและนักเรียนพัฒนาตนเองได้รับความสะดวกและปลอดภัย รวมทั้งจัดสภาพแวดล้อมให้มี
ระเบียบ ความสะอาดและปลอดภัยของอาคารสถานที่ให้การทำงานบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่โรงเรียนหรือ
สถานศึกษาได้กำหนดไว้ นอกจากนั้นสภาพแวดล้อมต้องเอื้อต่อการเพิ่มศักยภาพการทำงานขององค์การใน
การพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ สังคมของผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ และนักเรียน ซึ่งสภาพแวดล้อมเหล่านั้นล้วนมี
อิทธิพลต่อชีวิตและการปฏิบัติงานในสถานศึกษาทั้งนั้นซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติดังนี้ 

ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ โดยมีใจความสำคัญในเรื่องการพัฒนา
การศึกษา ดังปรากฏในหมวด ๔ แนวการจัดการศึกษา มาตรา ๒๔ (๕)  “ส่งเสริมสนับสนุนส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้สอนสามารถจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม สื่อการเรียน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ และมีความรอบรู้ รวมทั้งสามารถใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ ทั้งนี้ ผู้สอนและ
ผู้เรียนอาจเรียนรู้ไปพร้อมกันจากสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการประเภทต่างๆ”  และมาตรา ๒๒ ได้
กล่าวไว้ว่า การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่า
ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็ม
ตามศักยภาพ”๑ ซึ ่งบรรยากาศของโรงเรียนเป็นสภาวะอันเกิดจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนแล้วส่งผลถึงความรู้สึกของบุคคล เป็นสภาพการณ์ที่ไม่อาจมองเห็นหรือจับต้องได้ แต่
เป็นภาพสะท้อนทางความรู ้สึกของบุคคล เมื ่อคนปะทะกับสิ ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู ้สึกที ่ดีก็เรียกว่า 
“บรรยากาศดี” ในทางตรงกันข้าม เมื่อคนปะทะกับสิ่งแวดล้อมแล้วเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีก็เรียกว่า “บรรยากาศ
ไมด่ี” โรงเรียนซึ่งมีบรรยากาศท่ีดี จะทำให้นักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนเกิดความรู้สึกพอใจภูมิใจ อบอุ่นใจ 
สบายใจ รู้สึกในความเป็นเจ้าของ และอยากมาโรงเรียน โรงเรียนที่มีบรรยากาศไม่ดีจะทำให้สมาชิกเกิด
ความรู้สึกเบื่อหน่าย และไม่อยากมาโรงเรียน  โรงเรียนที่มีบรรยากาศดีจะทำให้ทุกคนทำงานร่วมกันอย่าง
เต็มที่และมีความสุข แต่ถ้าบรรยากาศของโรงเรียนไม่ดี ทุกคนก็จะมีแต่ความระทมทุกข์๒ 

เรื่องสภาพแวดล้อมในทางพระพุทธศาสนา ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากที่จะช่วยส่งเสริมเอื้ออำนวย
ให้พระภิกษุในสมัยพุทธกาลได้ปฏิบัติธรรมเพื่อทำจิตให้สงบและได้บรรลุธรรมในที่สุด ดังนั้น สภาพแวดล้อม
ทางพระพุทธศาสนาเรียกว่าหลักสัปปายะ คือสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้และการปฏิบัติซึ่งมีที่อยู่อาศัย

 

           ๑สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักนายกรัฐมนตรี. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕. (กรุงเทพมหานคร : พริกหวานกราฟฟิค, ๒๕๔๖), หน้า ๖. 

๒ธเนศ  ขำเกิด การจัดบรรยากาศและสิ ่งแวดล้อมที ่ด ีในโรงเร ียน”,  [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https:// 
www.gotoknow.org/posts/23950 [๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๓]. 
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เหมาะสม การเดินทางสะดวก มีอาหารการกินเหมาะสม มีคนให้คำปรึกษาสนทนาธรรม และบรรยากาศที่ดี
เงียบสงบ จากแนวคิดนี้ โรงเรียนควรศึกษานำไปจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนให้เอ้ือต่อการพัฒนาการเรียนรู้
ของนักเรียน ซึ่งผู ้บริหารโรงเรียนหลายๆแห่งอาจจะให้ความสำคัญน้อยกับเรื ่องนี้ขัดแย้งกับหลักการจัด
การศึกษาดังที่กล่าวมาแล้ว 

จึงทำให้สภาพแวดล้อมโดยทั่วไปของโรงเรียนยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังไม่ได้มาตรฐาน และยังไม่เป็น
แหล่งเรียนรู ้ที ่ดีของนักเรียน๓  ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ณัฐภัค อุทโท ที่ได้ทำงานวิจัยเกี่ยวกับ
สภาพแวดล้อมของโรงเรียน พบว่า ๑) สภาพที่เป็นจริงในปัจจุบันของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทาง
กายภาพซึ่งต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น ตามลำดับ ได้แก่ การจัดห้องสุขา การจัดห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียน 
การจัดอาคารเรียน และการจัดโรงอาหาร ๒) สภาพที่ควรจะเป็นในความคาดหวังของการจัดสภาพแวดล้อม
ทางการเรียนทางกายภาพ ได้แก่ การจัดโรงอาหาร การจัดห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียน การจัดอาคาร
เรียน การจัดห้องสุขา และ ๓) ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาของการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทาง
กายภาพต้องการพัฒนาตามลำดับ ได้แก่ การจัดห้องสุขา การจัดห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรี ยน การจัด
อาคารเรียน และการจัดโรงอาหาร  
 นอกจากนั้น มีข้อเสนอแนะต่อการพัฒนาการจัดสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพ การจัดห้อง
สุขา มีสีสันสวยสดใส ปลูกต้นไม้ข้างห้องน้ำ การจัดห้องเรียน ควรจัดโต๊ะเรียนใหม่ให้เป็นระเบียบ มีสีสัน
สวยงาม และมีความสะอาดของห้องเรียน การจัดบริเวณโรงเรียน ดังนี้ ปลูกต้นไม้จะได้ร่มรื่น สนามฟุตบอล
เป็นสนามหญ้า มีความสวยงาม มีสีสันสวยงาม และมีสนามเด็กเล่นเครื่องเล่นต่างๆ การจัดอาคารเรียน ดังนี้ 
ทาสีสวยงามสบายตา ทำความสะอาดอาคาร และจัดบอร์ดและการจัดโรงอาหาร เช่น ดูแลรักษาความสะอาด
ของโรงอาหาร ทาสีโต๊ะรับประทานอาหารใหม่มีโทรทัศน์ดูข่าวสาร มีการแสดงบนเวทีทุกวัน โรงอาหารมีความ
ปลอดภัยจัดโต๊ะอาหารให้เป็นระเบียบ๔ ซึ่งหากมีการได้นำหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่เกี ่ยวกับ
สภาพแวดล้อม คือ สัปปายะ ๗๕  อาจจะทำให้ปัญหาที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาหมดไป หรือลดน้อยลงได้ใน 
         จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาดั ้งกล่าว ผู ้ว ิจ ัยสนใจศึกษาแนวทางการจัด
สภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค  ๒ เพื่อนำผลการศึกษาไปประยุกต์ปรับปรุงและพัฒนาทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพทุธ
บริหารการศกึษาให้ดีขึ้นต่อไป 

 
๓สมนึก  สุระกุล.  “ศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาชลบรุี  เขต ๓”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑติ, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชนครินทร์, ๒๕๔๙), 
หน้า ๓. 

๔ณัฐภัค อุทโท, “การจดัสภาพแวดล้อมทางการเรียนทางกายภาพ โรงเรียนอนุบาลวดัช่องลม สำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาชลบรุี เขต ๑ ”. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลัยบรูพา, 
๒๕๕๘), หน้าบทคัดย่อ. 

๕ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๘๙/๒๒๗. และดูเพ่ิมเติมได้ใน ม.อุ. อ. 3/189/117. 
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๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพ่ือศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาเขตปกครอง
คณะสงฆ์ภาค  ๒ 

๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒  

๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒ 
 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือศึกษการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒  มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒ 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  :  

 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒  มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒  

ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒ 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้ 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลลัพธ์ที่ได้ : แนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒ 
ประชากรได้แก่ นักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒ 

จำนวน ๓๐๐ รูป และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ผู้บริหาร ครูและ นักเรียน จำนวน  ๑๖๙ คน จากการคำนวณสูตร  
โดยคิดตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕ ๖   
 
๓.ผลการวิจัก 

ผลการวิจัยเรื่อง และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ ผลการศึกษาการจัดสภาพแวดล้อมของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ ภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ สภาพแวดล้อม
กายภาพ สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน และสภาพแวดล้อมด้านการบริหารตามลำดับสามารถ
สรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ผู้บริหารกำหนดแนวทาง ทิศทาง  รูปแบบการในการ
บริหารองค์กร และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน และ ผู้บริหารสร้างเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้
ความเข้าใจและความร่วมมือ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่มีความสอดคล้องกับ
หลักการ แนวคิดการบริหารจัดการของสถานศึกษา และหลักการศึกษาของชาติ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ ผู้บริหารส่งเสริมพัฒนาให้ครูและบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้า โดยการสนับสนุ นให้เข้า
รับการอบรม ศึกษาต่อและ การทำผลงาน  

๒. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนได้ดี ครูจัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมอย่างตื่นตัวอยู่เสมอ และผู้เรียนมีวินัยและเคารพกฎระเบียบ ซึ่งเป็นวินัยที่เกิดขึ้นในตนเอง ข้อที่มี
ความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนและครูมีความคุ้นเคยกัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วยปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคม 
 ๓. สภาพแวดล้อมกายภาพ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม  วัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างเป็นระบบ สามารถใช้เป็นสื่อการเรียน
การสอน ผู้บริหารจัดสถานที่ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ และผู้บริหารสร้างความภาคภูมใิจ

 
๖Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 

Educational and Psychological Measurement, 30(3). pp. 607-610.  
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ในความสำเร็จให้ผู้เรียน โดยกำหนดแนวทางให้มีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนไว้ในห้องเรียน ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้บริหารพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมให้บริการผู้เรียน 
 
 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒ 
 ๑. สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ มีหลักบริหารสำคัญ ๔ ประการ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไป เปิดโอกาสให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขสถานศึกษาเดินทางสะดวก 
ผู้บริหาร ครูใช้วาจาที่เหมาะสม มีกัลยาณมิตรสภาพแวดล้อมบุคคลดี 
 ๒. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสม
ตามหลักสัปปายะ เช่นห้องเรียนมีความสะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื ่อการเรียนการสอนครบถ้วน จัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านเช่น ทำให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ เป็นตัวกระตุ้น
ผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการเรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่
สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะดวกสบาย สงบ 
ปราศจากสิ่งรบกวน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทำให้
บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่พึงประสงค์ 
 ๓. สภาพแวดล้อมกายภาพ ได้แก่ ทำให้ผู้เรียนมีความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลายมีความสุขในการ
ทำงาน และกระตุ้นประสาทรับรู้ของผู้เรียน วางแผนการใช้ห้องเรียนอย่างรอบคอบและให้เหมาะสมกับตาราง
เรียนของนักเรียนด้วยการจัดห้องเรียนให้มีเหมาะสมกับการจัดกิจกรรม จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ 
ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย ทำให้ผู้สอนไปถึงตัวผู้เรียนได้สะดวก 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ 
  ๑. สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ ผู้บริหาร ครูและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนา
หลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรท้องถิ่น ประเมินและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กำหนดแนวทาง ทิศทาง  รูปแบบ
การในการบริหารองค์กร และมีความยืดหยุ่นในการบริหารงาน สร้างเสริมให้ครูและบุคลากรมีความรู้ความ
เข้าใจและความร่วมมือ ในการจัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ที่มีความสอดคล้องกับหลักการ 
แนวคิดการบริหารจัดการของสถานศึกษา และหลักการศึกษาของชาติ มีหลักบริหารสำคัญ ๔ ประการ การ
บริหารงานบุคคล การบริหารการเงิน การบริหารวัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไป เปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษาเดินทาง
สะดวก ผู้บริหาร ครูใช้วาจาที่เหมาะสม มีกัลยาณมิตรสภาพแวดล้อมบุคคลดี 
  ๒. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนได้
ดี มีประสิทธิภาพ จัดกิจกรรมที่ผู้เรียนมีส่วนร่วมอย่างตื่นตัวอยู่เสมอ ผู้เรียนมีวินัยและเคารพกฎระเบียบ ซึ่ง
เป็นวินัยที่เกิดขึ้นในตนเอง จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสัปปายะ เช่นห้องเรียนมีความ
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สะดวกสบาย มีอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอนครบถ้วน จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้สนับสนุนการเรียนรู้
หลายด้านเช่น ทำให้ผู้เรียนเกิดความประทับใจ เป็นตัวกระตุ้นผู้เรียนให้มีความสนใจและเกิดแรงจูงใจในการ
เรียนเปลี่ยนเจตคติไปในทางที่ดี สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที ่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านกายภาพ จิตภาพ และ
ทางด้านสังคมภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน สภาพแวดล้อมการ
เรียนรู้ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปใน
ทิศทางท่ีพึงประสงค ์
  ๓. สภาพแวดล้อมกายภาพ ได้แก่ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม  วัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างเป็นระบบ 
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จัดสถานที่ให้ผู ้เรียนได้ใช้เป็นที่นั ่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ สร้างความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จให้ผู้เรียน โดยกำหนดแนวทางให้มีการจัดแสดงผลงานของผู้เรียนไว้ในห้องเรียน ทำให้
ผู้เรียนมีความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลายมีความสุขในการทำงาน และกระตุ้นประสาทรับรู้ของผู้เรียน วางแผนการ
ใช้ห้องเรียนอย่างรอบคอบและให้เหมาะสมกับตารางเรียนของนักเรียนด้วยการจัดห้องเรียนให้มีเหมาะสมกับ
การจัดกิจกรรม จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอี้ อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย ทำให้ผู้สอนไปถึงตัว
ผู้เรียนได้สะดวก 
 
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
      องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “การจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค  ๒” ได้แก่ “MTE Model” 
 M หมายถึง Management สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารบุคลากรกำหนด
นโยบาย จัดทำแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติงานประจำปี ดำเนินงานตามหลักบริหาร ๔ ด้าน เปิดโอกาสให้บุคลากร
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ นำข้อเสนอแนะที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไข สถานศึกษาเดินทางสะดวก ผู้บริหาร 
ครูใช้วาจาที่เหมาะสม มีกัลยาณมิตรสภาพแวดล้อมบุคคลดี 
 T หมายถึง Teaching สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน จัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนสอดคล้องกับหลักสูตร จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสัปปายะ สะดวกสบาย สงบ 
ปราศจากสิ่งรบกวน สนับสนุนการเรียนรู้หลายด้านทั้งกายภาพ จิตภาพ และทางด้านสังคมภาพ 
 E หมายถึง Environment สภาพแวดล้อมกายภาพ จัดสภาพแวดล้อมเป็นระบบ ทำให้ผู้เรียน
มีความรู้สึกอิสระ ผ่อนคลายมีความสุข วางแผนการใช้ห้องเรียนอย่างรอบคอบและให้เหมาะสมกับตารางเรียน 
จัดสถานที่ โต๊ะ เก้าอ้ี อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้ง่ายต่อการเคลื่อนไหวโยกย้าย ทำให้ผู้สอนไปถึงตัวผู้เรียนได้สะดวก 
 สรุปแนวทางการจัดสภาพแวดล้อมตามหลักพุทธบริหารการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๒ ผู ้บริหารควรดำเนินการใน ๓ ประเด็นให้ชัด คือ ๑. 
สภาพแวดล้อมด้านการบริหารจัดการ ได้แก่ หลักบริหารสำคัญ ๔ ประการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
การเงิน การบริหารวัสดุ อุปกรณ์และการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมทั่วไป เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนรว่ม
๒. สภาพแวดล้อมด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ ครูใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนได้ดี มี
ประสิทธิภาพ จัดสภาพแวดล้อมให้มีความสะดวกสบาย สงบ ปราศจากสิ่งรบกวน สภาพแวดล้อมการเรียนรู้
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ด้านจิตภาพมีบุคลิกลักษณะที่อบอุ่น เป็นมิตร ก็จะยิ่งทำให้บรรยากาศในการเรียนการสอนเป็นไปในทิศทางที่
พึงประสงค์ และ๓. สภาพแวดล้อมกายภาพ ได้แก่ ผู้บริหารจัดสภาพแวดล้อม  วัสดุอุปกรณ์ ไว้อย่างเป็นระบบ 
สามารถใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน จัดสถานที่ให้ผู ้เรียนได้ใช้เป็นที่นั่งพักผ่อนอย่างเพียงพอ สร้างความ
ภาคภูมิใจในความสำเร็จให้ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม 

 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) พัฒนาให้ครูและบุคลากรมีการเพิ่มพูนความรู้ความก้าวหน้า โดยการสนับสนุนให้เข้ารับการ
อบรม ศึกษาต่อและ การทำผลงาน 
 ๒) ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนและครูมีความคุ้นเคยกัน ซึ่งสามารถทำให้เกิดขึ้นได้ด้วย
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 ๓) ผู้บริหารพัฒนาห้องสมุดที่ทันสมัย พร้อมให้บริการผู้เรียน 
 ๔) จัดสภาพแวดล้อมของบริเวณอาคารเรียนและการทำงานที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ของนักเรียนและ
ครูอาจารย์ 
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 แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวดัหนองบัวลำภู 

Guidelines for Development of Teaching and Learning in Flipped Classroom 
for Phrapariyattidhamma Schools. General Education Division,  

Nong Bua Lamphu Province 
 

พระครูเกษมธีรคุณ ญาณเมธี (ดวงมนตรี) 
ผศ. ดร.เกษม  แสงนนท์ 

ดร. ยุทธวีร์  แก้วทองใหญ่ 

 

 

บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร ๒) เพื่อศึกษา
กระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้าน ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู รูปแบบการวิจัยเป็นแบบ
ผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง คือ พระภิกษุ 
สามเณร ๑๖๙ รูป และ แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
หนองบัวลำภู พบว่า การจัดการเรียนการสอนทั้ง ๖ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ 
ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้านการวัดและประเมินผล ตามลำดับ 
 ๒. กระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู ้ให้ชัดเจน ผู ้สอนให้นักเรียนรับผิดชอบตนเอง จัดกิจกรรมที่
หลากหลายในห้องเรียน ครูต้องแนะนำการดูสื่อโดยคอยกำกับให้ผู้เรียนมีสมาธิ กำหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทาง
การศึกษา สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม 
 ๓. แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู หลักสูตรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้สอนมีความพึงพอใจในทักษะการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม จัดกิจกรรมที่หลากหลายใน
ห้องเรียน เปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู้ มีการใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ กิจกรรมการเรยีนเป็น
การสร้างกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน มีเกณฑ์การวัดอย่างมีประสิทธิภาพและได้องค์ความรู้ที่
สอดคล้องกับการศึกษาที่ส่งเสริมการเรียนในห้องเรียนและการเรียนนอกห้องเรียนที่สามารถย้อนหลังเรียนรู้ไดโ้ดยใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษา 
คำสำคัญ :  การพัฒนาการเรียนการสอน , หลักสูตรกลับด้าน 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 The objectives of this research are: 1) to study the state of teaching and learning 
according to the curriculum, 2) to study the process of teaching and learning according to the 
flipped classroom, 3) to propose a guideline for the development of teaching and learning 
according to the flipped classroom for Phrapariyatidhamma schools, General Education 
Division, in Nong Bua Lam Phu Province. The mixed research methodology was used in the 
study. The quantitative data were collected by questionnaires from 169 samples and analyzed 
by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were collected 
by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of teaching and learning according to the curriculum of 

Phrapariyatidhamma schools, General Education Division, in Nong Bua Lam Phu Province was 
at a high level overall. In each aspect, the highest level was on learning activities, followed by 
teaching and learning media, curriculum, learning process, and measurement and evaluation 
respectively. 

2. The processes of teaching and learning according to the flipped classroom of 
Phrapariyatidhamma schools, General Education Division are to define the learning objectives, 
encourage students to have self-responsibility, organize variety of activities, guide students to 
study from social media with teachers’ monitor, assign students to use information technology 
in their study, and create appropriate assessment system. 
 3. The guidelines for the development of teaching and learning according to the 
flipped classroom for Phrapariyatidhamma schools, General Education Division, in Nong Bua 
Lam Phu Province are that the curriculum can meet the educational objectives of the nation 
and in accordance with the needs of the learners, teachers are satisfied with the increasing 
knowledge and learning skills of students, organize a variety of classroom activities, give 
students a chance to express their knowledge, use technology to assist learning according to 
its purpose, build friendship among students, set up standard and efficient measurement 
criteria in consistency with the body of knowledge of inside and outside classroom learning 
by using educational technology for the review of learning in prior classes. 
Keywords :  Development of Teaching and Learning, Flipped Classroom. 
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บทนำ 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจึงได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) เป็นการต่อเนื่อง โดยยึดกรอบแนวคิด และหลักการ
วางแผนที่น้อมนำและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กลาง ของการพัฒนาอย่าง
มีส่วนร่วม และการพัฒนายึดหลักสมดุลยั่งยืน ส่วนวิสัยทัศน์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดวิสัยทัศน์ระยะยาว
ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี(พ.ศ.๒๕๖๐-๓๕๗๙ )“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมีเป้าหมาย ที่
สำคัญประการหนึ่งคือ“คนไทยมีลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน 
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันสถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบ และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถี
ชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย และได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญ คือ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคมและเตรียม
คนให้มีทักษะการดำรงชีวิต ในโลกศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการก็ได้มีการเชื่อมโยงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖0-๒๕๖๔) กับภารกิจด้านการศึกษาที่เกี่ยวข้อง มาจัดทำ
แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖0 - ๒๕๖๔)๑ 
           สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประเด็นที่ต้องได้รับ
การพัฒนาที่สำคัญอยู่หลายๆ ประเด็นไม่ว่าจะเป็นในด้านคุณภาพและมาตรฐานในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่ยังไม่เป็นที่ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง ความไม่ชัดเจนในอัต
ลักษณ์ของการจัดการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบทที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพของระบบการ
ดำเนินการด้านการบริหารจัดการและการจัดการศึกษาที่ยังไม่มีทิศทางการพัฒนาและขาดความชัดเจนในการ
สร้างเอกภาพทางการบริหารให้กับกลุ่มโรงเรียนและสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด นอกจากนั้นยังพบว่า
การสร้างพันธสัญญาการดำเนินงานและการจัดการศึกษาเพ่ือการสร้างศาสนทายาทที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
ยังไม่ได้มีการกำหนดให้มีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมมากนัก   

ความคิดเห็นของพระภิกษุสามเณรที่มีต่อการเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พบว่า 
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมบางแห่งยังไม่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นต่อครูอาจารย์มากนัก 
อาจเกิดจากระบบเดิมที่ว่าเป็นพระอาจารย์แล้วนักเรียนไม่กล้าวิพากษ์วิจารณ์ครูอาจารย์เด็ดขาดครูใช้อารมณ์
กับนักเรียนยังมีปัญหากันเล็กน้อยเพราะบางครั้งครูอาจจะใช้อารมณ์ในการสอนมากกว่าเหตุผลทำให้นักเรยีน
ไม่พอใจภาครัฐยังสนับสนุนคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตแก่โรงเรียนในพระพุทธศาสนาน้อยมาก  แนวทางการ

 
๑แผนพัฒนาการศึกษาของส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔), 

http://www.moe.go.th [ออนไลน์วนัที ่๒๔ มกราคม ๒๕๖๓] 

http://www.moe.go.th/
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จัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ควรมีการชี้แจงครูที่เป็นคฤหัสถ์ให้มีแนวปฏิบัติที่เหมาะสม ใน
การสอนพระภิกษุและสามเณรครูอาจารย์ควรจะสอนให้นักเรียนเข้าใจในเนื้อหาวิชามากขึ้นและควรจัด
ครูผู้สอนให้ครบตามหลักสูตรรายวิชาที่เปิดการเรียนการสอนและ ครูอาจารย์ควรจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
การเรียนเพิ่มขึ้น๒ และพบผลการวิจัยว่า แนวทางการพัฒนาการบริการการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
ในเขตอำเภอชายแดน จังหวัดตาก พบว่า ปัญหาการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่ามีสองข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก คือ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาไม่สอดคล้องกับ
ชุมชนท้องถิ่น และการนำหลักสูตรท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารไม่สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง๓ จากผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็นว่า 
             การจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในปัจจุบันดำเนินการอย่าง
แพร่หลายไปทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย การบริหารงานโดยพระสงฆ์และคฤหัสถ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ย่อม
ประสบปัญหาด้านต่างๆ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา แม้โดยความเป็นจริงเป็นทางเลือกที่ดีของ
พระภิกษุสามเณรที่มาจากครอบครัวรากหญ้าเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้น การเรียนการสอนเป็นหัวใจสำคัญในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

 ขอยกอย่างหนังสือ Flip Your Classroom : Reach Every Student in Every Class Every Day 
ได้กล่าวถึงการกลับทางห้องเรียนมีผลอะไรบ้าง พอจะสรุปได้ดังนี้ ๑.เพื่อเปลี่ยนวิธีการสอนของครู จาก
บรรยายหน้าชั้น หรือเป็นครูสอน ไปเป็น ครูฝึก ฝึกการทำแบบฝึกหัด หรือกิจกรรมอื่นในชั้นเรียน ให้แก่ศิษย์
เป็นรายคน หรืออาจเรียกว่า เป็นครูติวเตอร์  ๒.เพื่อใช้เทคโนโลยีการเรียนที่เด็กสมัยใหม่ชอบ คือ ไอซีที หรือ
อาจเรียกว่าเป็นการนำโลกของโรงเรียน เข้าสู่โลกของนักเรียน คือโลก ดิจิตัล  ๓.ช่วยเด็กท่ีมีงานยุ่ง เด็กสมัยนี้
ธุระมาก กิจกรรมมาก บางคนเป็นนักกีฬาต้องขาดเรียนไปแข่งขัน แทบทุกคนมีงานเทศกาล ที่ตนต้องเข้าไป
ช่วยจัด การมีบทสอนด้วยวิดีทัศน์อยู่บน อินเทอร์เน็ต ช่วยให้เด็กเหล่านี้เรียนไว้ล่วงหน้า หรือเรียนตามชั้น
เรียนได้ง่ายขึ้น รวมทั้งเป็นการฝึกเด็กให้รู้จักจัดการเวลาของตน ๔. ช่วยเด็กที่มีความสามารถแตกต่างกัน ให้
ก้าวหน้าในการเรียนตามความสามารถของตน เพราะเด็กสามารถฟังวิดีทัศน์กี่รอบก็ได้ หยุดตรงไหนก็ได้ กรอ
กลับก็ได้ ผู ้เขียนเล่าว่า เด็กที ่หัวไวมากๆ บางคนดูวิดีทัศน์บางบทเรียนด้วย speed x2 ก็มี ๕. ช่วยให้
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับครูเพิ่มขึ้น ตรงกันข้ามกับสิ่งที่เรียกว่าการเรียนแบบ ออนไลน์ การกลับทางห้องเรียน 
ยังคงเป็นการเรียนแบบนักเรียนมาโรงเรียน และนักเรียนสัมผัสครู ห้องเรียนกลับทางเป็นการใช้พลังทั้งของ
ระบบ ออนไลน์ และระบบพบหน้า ช่วยเปลี่ยนหรือเพิ่มบทบาทของครู ให้เป็นทั้ง พี่เลี้ยง (mentor), เพื่อน 

 
๒นิเทศ สนัน่นารแีละอนิตอง ชยัประโคม.ความคดิเหน็ของพระภกิษุ-สามเณรทีม่ตี่อการเรยีนการสอนพระ

ปริยตัิธรรมแผนกสามญัศึกษา ของพระภิกษุสามเณร :ศกึษาเฉพาะกรณีคณะสงฆ์ ภาค ๙ ;รายงานการวิจยั,มหา 
วทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั,๒๕๕๓,บทคดัย่อ. 

๓พระครูอนุกูลวรการ ผาสุกกาโม(แก้วปัญญา).สภาพปัญหาและแนวทางการพฒันาการบรกิารการศกึษา
ของโรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ในเขตอ าเภอชายแดน จงัหวดัตาก,บทความวจิยัระดบัมหาบณัฑติ :มหาวทิยาลยัราชภฏั
ก าแพงเพชร,๒๕๕๑,หน้า ๖๓-๖๔. 
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เพ่ือนบ้าน (neighbor) และผู้เชี่ยวชาญ (expert)  ๖. ช่วยให้ครูรู้จักนักเรียนดีขึ้น หน้าที่ของครูไม่ใช่เพียงช่วย
ให้ศิษย์ไดว้ิชา หรือเนื้อหาแต่ต้องกระตุ้นแรงบันดาลใจ (inspire) ให้กาลังใจ รับฟัง และช่วยส่งเสริมให้เด็กฝัน
ถึงอนาคตของตน นั่นคือมิติของความสัมพันธ์ ที่ช่วยส่งเสริมพัฒนาการของศิษย์ ผู้เขียนเล่าว่า ประสบการณ์
ของตนบอกว่า หลังกลับทางห้องเรียน ศิษย์ที่มีปัญหาส่วนตัว กล้าปรึกษาครูผ่านทางช่องทางสื่อสารสมัยใหม่
มากขึ้น และปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนในห้องเรียน เกี่ยวกับการเรียน จะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติ นักเรียนที่
เข้าใจ ทำแบบฝึกหัดได ้จะช่วยอธิบาย หรือช่วยเหลือเพ่ือน สร้างไมตรีจิตระหว่างกัน ละแก้ปัญหาต่างๆ ในชั้น
เรียน๔ ...ทักษะที่สำคัญที่คนในอนาคตต้องมี เพื่อชีวิตที่ดี โดยเน้นทักษะในการปลูกฝังแรงบันดาลใจในการ
เรียนรู้ แก่ตนเอง ทักษะในการเรียนรู้ ทักษะในการร่วมมือ และการมีวินัยในตนเองสำหรับการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู เป็นการศึกษาที่ส่งเสริมพระภิกษุ สามเณรได้เรียนรู้ทั ้งใน
ห้องเรียนตามหลักทฤษฎีและการศึกษานอกห้องเรียนเพื่อเพิ่มทักษะการเรียนรู้ที่มีคุณภาพซึ่งปัจจุบันได้มี
เทคโนโลยีทางการศึกษาช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้กว้างขวางมากยิ่งขึ้นแต่ศักยภาพการเรียนรู้ของพระภิกษุ
สามเณรไม่เท่ากัน เป็นเหตุให้การเรียนรู้จะต้องมีการบันทึกเพ่ือส่งเสริมให้พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้ย้อนหลัง
ได ้
         จากความสำคัญในเบื้องต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู เพื่อการพัฒนา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้สามารถตอบสนองและแข่งขันในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ๑.๒ เพื่อศึกษากระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยตัิ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  

๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

า มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 
๔ การจดัการศกึษาแบบหอ้งเรยีนกลบัดา้น www. 56KM_2 ออนไลน์ ๔ ธนัวาคม ๒๕๖๒ 



 
1548 

 

 
 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  

 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ขั้นตอนที่ ๒ กระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : กระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 

ประชากรได้แก่ พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๓๐๐ รูป โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดหนองบัวลำภู และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่พระภิกษุ สามเณร จำนวน ๑๖๙ รูป จากการคำนวณสูตร  โดย
คิดตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕ 
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน พระภิกษุ สามเณรมคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านหลักสูตร ด้านกระบวนการเรียนรู้ และด้าน
การวัดและประเมินผลตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 
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๑. ด้านหลักสูตร พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ หลักสูตรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ ผู้สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตร สามารถศึกษาต่อในอาชีพที่ตนสนใจได้ และหลักสูตรมีการจัดลำดับขั้นตอนในการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ หลักสูตรมีการพัฒนาตามความต้องการของผู้เรียนในสังคม
ปัจจุบัน  
 ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักการเรียนรู้ 
ผู้สอนมีความพึงพอใจในทักษะการเรียนรู้ที่เพ่ิมขึ้นอย่างเหมาะสม และมีการใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วยให้บุคคลเกิด
การเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามจุดมุ ่งหมายของหลักสูตร ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่  ผู ้เรียนมีการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ที่ค่อนข้างถาวร ซึ่งเป็นผลมาจากการฝึกปฏิบัติและการเสริมแรง 
 ๓.ด้านสื่อการเรียนการสอน พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ผู้สอนมีการใช้เทคโนโลยี
ช่วยในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ และผู้สอนมีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย อาทิ แบบจำลอง สื่อวีดีทัศน์ 
เพลงฯ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้สอนมีการใช้สื่อการเรียนรู้ในการ
จัดการเรียนการสอนเหมาะสม 

๔.ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ได้ มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน และกิจกรรมการเรียนเป็นการสร้างกัลยาณมิตรที่ดี
ต่อกันระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กันเป็นอย่างด ี

๕. ด้านการวัดและประเมินผล พบว่า พระภิกษุ สามเณรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียง
จากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดประเมินออกมาในรูปแบบตัวเลข และ
เชิงคุณภาพ มีเกณฑ์การวัดอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อพัฒนาการของนักเรียนแต่ละบุคคล ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ เป็นการประเมินคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนแต่ละบุคคล เพ่ือ
นำไปพัฒนาต่อผู้เรียนได้ดีข้ึน 

 
 ๓.๒ ผลการศึกษากระบวนการการจัดเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ กำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง 
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ผู้สอนพิจารณาวัตถุประสงค์ส่วนไหนควรเรียนแบบลงมือทำผู้เรียนมี
ส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทหรือกิจกรรมที่ตนเองต้องทำ 
 ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้สอนให้นักเรียนรับผิดชอบตนเอง จัดกิจกรรมที่หลากหลาย
ในห้องเรียน เปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู้ จัดให้เหมาะต่อเด็กเป็นรายคน แจ้งให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบ 
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สอนวิธีดูและจัดการวิดีทัศน์กำหนดให้นักเรียนตั้งคำถามที่น่าสนใจ วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับทาง ให้เด็ก
ได้จัดการเวลาและงานของตนเอง ครูคอยตรวจสอบดูแล ช่วยเหลือ 
 
 ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ ครูต้องแนะนำการดูสื่อโดยคอยกำกับให้ผู้เรียนมีสมาธิในการ
ดูฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้วยตนเอง สื่อที่ทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหาและ
เหมาะสมกับวัยของผู้เรียน 
 ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ กำหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัด
กิจกรรมในห้องเรียนการเรียนผ่านวีดีโอที่ครูได้บันทึกไว้แล้ว รวมทั้งการอ่านหนังสือเพ่ิมเติม ปรึกษาเพ่ือนหรือ
ครูออนไลน์ สามารถทำได้ล่วงหน้านอกห้องเรียน ครูสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่ออบ
แบบไว้ 
  ๕. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม ประเมินความเข้าใจของเด็ก
อย่าง แม่นยำ นำผลการประเมินการเรียนการสอนตามหลักสูตรหรือห้องเรียนกลับด้านมาปรับปรุงการจัดการ
เรียนการสอน 
 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู 
  ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสามารถตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ ผู้สำเร็จ
การศึกษาจากหลักสูตร สามารถศึกษาต่อในอาชีพที่ตนสนใจได้ มีการจัดลำดับขั้นตอนในการเรียนการสอน
อย่างเหมาะสมกำหนดวัตถุประสงค์ของการเรียนรู้ให้ชัดเจน ตรงกับหลักสูตรแกนกลาง สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ผู้สอนพิจารณาวัตถุประสงค์ส่วนไหนควรเรียนแบบลงมือทำผู้เรียนมีส่วนร่วมและเข้าใจใน
บทบาทหรือกิจกรรมที่ตนเองต้องทำ 
  ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมาย
หลักการเรียนรู้ ผู้สอนมีความพึงพอใจในทักษะการเรียนรู้ที่เพิ่มขึ้นอย่างเหมาะสม มีการใช้เทคนิคต่างๆที่ช่วย
ให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ผู้สอนให้นักเรียนรับผิดชอบตนเอง จัด
กิจกรรมที่หลากหลายในห้องเรียน เปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู ้ จัดให้เหมาะต่อเด็กเป็นรายคน  แจ้งให้
ผู้ปกครองนักเรียนทราบ สอนวิธีดูและจัดการวิดีทัศน์กำหนดให้นักเรียนตั้งคำถามที่น่าสนใจ วางรูปแบบ
ห้องเรียนแบบกลับทาง ให้เด็กได้จัดการเวลาและงานของตนเอง ครูคอยตรวจสอบดูแล ช่วยเหลือ 
  ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เป็นเครื่องมือที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม มีการใช้
เทคโนโลยีช่วยในการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ มีการใช้สื่อการสอนที่หลากหลาย อาทิ แบบจำลอง สื่อวีดีทัศน์ 
เพลงฯ ทั้งเป็นรูปธรรมและนามธรรม ครูต้องแนะนำการดูสื่อโดยคอยกำกับให้ผู้เรียนมีสมาธิในการดูฝึกให้
ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้วยตนเอง สื่อที่ทันสมัย สอดคล้องกับเนื้อหาและเหมาะสม
กับวัยของผู้เรียน 
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  ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใชไ้ด้ 
มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน กิจกรรมการเรียนเป็นการสร้าง
กัลยาณมิตรที่ดีต่อกันระหว่างนักเรียนต่อนักเรียน กำหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการ
จัดกิจกรรมในห้องเรียนการเรียนผ่านวีดีโอที่ครูได้บันทึกไว้แล้ว รวมทั้งการอ่านหนังสือเพิ่มเติม ปรึกษาเพื่อน
หรือครูออนไลน์ สามารถทำได้ล่วงหน้านอกห้องเรียน ครูสร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดกิจก รรมที่
ออบแบบไว้ 
  ๕. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ มีการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดประเมินออกมาใน
รูปแบบตัวเลข และเชิงคุณภาพ  มีเกณฑ์การวัดอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาการของนักเรียนแต่ละบุคคล 
สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม ประเมินความเข้าใจของเด็กอย่าง แม่นยำ นำผลการประเมินการเรียนการสอน
ตามหลักสูตรหรือห้องเรียนกลับด้านมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
       องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู” พบว่า หลักสูตรชัดเจนสอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลาง ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทหรือกิจกรรมที่ตนเองต้องทำ ผู้สอนมีเทคนิคการสอน
ที่หลากหลายให้นักเรียนรับผิดชอบตนเอง จัดกิจกรรมที่หลากหลายในห้องเรียน เปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู้ 
วางรูปแบบห้องเรียนแบบกลับทาง ให้เด็กได้จัดการเวลาและงานของตนเอง ครูคอยตรวจสอบดูแล ช่วยเหลือ 
สื ่อที ่ทันสมัย สอดคล้องกับเนื ้อหาและเหมาะสมกับวัยของผู ้เรียนใช้เทคโนโลยีช่วยในการเรี ยนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์ แนะนำการดูสื่อโดยคอยกำกับให้ผู้เรียนมีสมาธิในการดูฝึกให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียน
ด้วยเทคโนโลยีด้วยตนเอง จัดกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับผู้เรียน กำหนดให้
ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนการเรียนผ่านวีดีโอที่ครูได้บันทึกไว้
แล้ว สร้างสภาวะแวดล้อมให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมที่ออบแบบไว้ วิเคราะห์ตามเกณฑ์ที่กำหนดประเมิน
ออกมาในรูปแบบตัวเลข และเชิงคุณภาพ สร้างระบบประเมินที่เหมาะสม ประเมินความเข้าใจของเด็กอย่าง 
แม่นยำนำผลมาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอน 

 สรุป แนวทางการพัฒนาการเรียนการสอนตามหลักสูตรกลับด้านสำหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดหนองบัวลำภู มีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๑. ด้านหลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสามารถ
ตอบสนองจุดมุ่งหมายทางการศึกษาของชาติ ผู้สอนพิจารณาวัตถุประสงค์ส่วนไหนควรเรียนแบบลงมือทำ
ผู้เรียนมีส่วนร่วมและเข้าใจในบทบาทหรือกิจกรรมที่ตนเองต้องทำ ๒. ด้านกระบวนการเรียนรู้ ได้แก่ การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เรียนเป็นไปตามจุดมุ่งหมายหลักการเรียนรู้ จัดกิจกรรมที่หลากหลายในห้องเรียน 
เปิดช่องให้นักเรียนแสดงภูมิรู้ จัดให้เหมาะต่อเด็กเป็นรายคน ๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ เป็นเครื่องมือ
ที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเหมาะสม ให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติในการเรียนด้วยเทคโนโลยีด้วยตนเอง สื่อที่
ทันสมัย  ๔. ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ ได้แก่ ผู้เรียนสามารถนำประสบการณ์จากกิจกรรมการเรียนรู้ไปใช้ได้ มี 
กำหนดให้ผู้เรียนได้ใช้เทคโนโลยีทางการศึกษา บวกกับการจัดกิจกรรมในห้องเรียนการเรียนผ่านวีดีโอที่ครูได้
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บันทึกไว้แล้ว ๕. ด้านการวัดและประเมินผล ได้แก่ มีการวิเคราะห์ ตามเกณฑ์ที่กำหนดประเมินออกมาใน
รูปแบบตัวเลข และเชิงคุณภาพเพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนให้ทันสมัย 
 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ผู้บริหารและครูควรจัดกระบวนการพัฒนาการเรียนการสอนตามความต้องการของผู้เรียนใน
สังคมปัจจุบันเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี 
 ๒) ครูควรจัดกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนโดย
ส่งเสริมเน้นการปฏิบัติ 
 ๓) ครูควรใช้สื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอนเหมาะสมกับวัยของผู้เรียน มีความทันสมัย
กับนวัตกรรมและเทคโนโลยี 
 ๔) ควรจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้สอนและนักเรียนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันเป็นอย่างดีช่วยให้
ผู้เรียนเกิดความอุ่นใจ เป็นกันเองกับผู้สอน 
 ๕) มีกระบวนการวัดและประเมินคุณภาพ ทักษะ ความรู้ ความเข้าใจ ของนักเรียนแต่ละบุคคล 
เพ่ือนำไปพัฒนาต่อผู้เรียนได้ดีข้ึน 
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แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมสง่เสริมการเรียนรู้ตามหลักอริยสัจ ๔ 
สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

Guidelines Learning Promotion Activities According to the Four Noble 
Truths  for Students of Primary Schools,  Mueang District,   

Nakhon Nayok Province 
 

พระครูปลัดรัตน์   ฐิตคุโณ (ดิษสังวร) 
พระครูสถิตบุญวัฒน์, ดร. 

ดร.ทองดี  ศรีตระการ 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน 

๒) เพื่อศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการ

พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  

จังหวัดนครนายก รูปแบบการวิจัยเป็นแบบผสมผสานระหว่างเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือเป็น

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างนักเรียน จำนวน ๒๒๖ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน วิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

       ๑. สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก พบว่า การจัดกิจกรรมทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาปัญญา 
ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาพฤติกรรม และ ด้านการพัฒนาสุขภาพ  ตามลำดับ 
       ๒. ว ิธ ีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู ้สำหรับนักเร ียน ตามหลักอริยสัจ ๔ โรงเร ียน
ประถมศึกษาเน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจ สำรวจความต้องการ คำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ วางแผนการจัดกิจกรรม 
จัดกิจกรรมให้นักเรียนเหมาะสมกับวัย พัฒนาสุขภาพกาย สิ่งแวดล้อมและจิตใจ 
      ๓. แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ จัด
กิจกรรมเสริมสร้างผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคม ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถ บุคลิกภาพ 
เจตคติ วางแผนการจัดกิจกรรม บูรณาการหลักการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ กำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน 
ทดลองและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการกิจกรรมที่
สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้เรียนและองค์ความรู้ที่ได้ทั้ ง ๔ ด้านในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
สำหรับนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ 
   
คำสำคัญ : การจัดกิจกรรม ,การเรียนรู้ ,หลักอริยสัจ ๔  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 The objectives of this research are: 1) to study the state of learning promotion 
activities for students, 2) to study methods for organizing learning promotion activities 
according to the Four Noble Truths for students, 3) to propose guidelines for developing 
learning promotion activities according to the Four Noble Truths for students of Primary 
Schools in Mueang District of Nakhon Nayok Province. The mixed research methodology was 
used in the study. The quantitative data were collected by questionnaires from 226 samples 
and analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data 
were collected by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of organizing learning promotion activities for students of Primary 

Schools in Mueang District of Nakhon Nayok Province in 5 areas was at a high level totally. In 
details, the highest level was on intellectual development, followed by emotional 
development, behavioral development, and physical development respectively. 

2. The methods for organizing learning promotion activities according to the Four 
Noble Truths for students of Primary Schools place a focus on interesting activities,  students’ 
need survey, results oriented activities, activity planning,  organizing activities for students 
suitable for their ages, and improvement of physical health, environment and mind. 
3. The guidelines for developing learning promotion activities according to the Four Noble 
Truths for students of Primary Schools in Mueang District of Nakhon Nayok Province are that; 
to organize activities to promote learners to be conscious and contribute to society, promote 
and develop learners’ abilities, personality and attitudes, planning activities, integrate teaching 
principles according to the Four Noble Truths by scoping the problem, set up hypothesis, 
experiment and data collecting, data analyzing, and summarizing the results of activities 
promoting learning by integrating activities that correspond to the learners' physical condition 
and 4 areas of knowledge obtained from the activities promoting learning based on the Four 
Noble Truths. 
Keywords : Activities, Learning Promotion , the Four Noble. 
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บทนำ 
 

ปัจจุบันการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนนั้นมีแหล่งการพัฒนาการเรียนรู้ที่หลากหลายช่องทาง 
เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมและโลก การปฏิรูปการเรียนรู้ในชั้นเรียนจะประสบความสำเร็จ 
ได้จำเป็นต้องปฏิรูปห้องเรียน ปฏิรูปสื่อเทคโนโลยี ให้ทันสมัย ส่งเสริมการเรี ยนรู้ ปรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ มีคุณภาพโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ ตลอดจนจัด สภาพแวดล้อมในห้องเรียนให้เอื้อต่อการเรียนรู้ 
ครูจะต้องเปลี่ยนบทบาทตนเองจากครูผู้สอน ไปเป็นครูฝึก (Coach) ๑ และต้องเรียนรู้ทักษะการทำหน้าที่ นี้
โดยการรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็น ระบบและต่อเนื่อง เพื่อช่วยกัน คิดออกแบบกิจกรรม
การเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน ใหม่ ๆ ควบคู่กับการวัดและประเมินผลและใช้สารสนเทศ จากการประเมิน
เพื่อปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของ ครูและการเรียนรู้ของนักเรียนที่มีความแตกต่างกัน และ มีความ
เหมาะสมกับบริบทสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละโรงเรียน 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพ่ิมเติม (ครั้งที่ 2) พ.ศ.2545 ได้ระบุไว้ในมาตรา 12 ว่าบุคคลย่อมมีเสรีภาพในวิชาการ  การศึกษาอบรม การ
เรียนการสอนย่อมได้รับความคุ้มครองเท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน และใน
มาตรา 43 ระบุว่าบุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัด
ให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาอบรมของรัฐต้องคำนึงถึงการมีส่วนร่วมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน ทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพ
และเอกชนภายใต้การกำกับดูแล ของรัฐ ย่อมได้รับความคุ้มครอง ทั้งนี้ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

พระพุทธศาสนาถือว่าการศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนให้เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงาม สามารถดำเนินชีวิตได้
อย่างถูกต้องและเกื้อกูลแก่สังคม การศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้เจริญขึ้น มนุษย์ที่ยังไม่พัฒนาจะต้องอาศัย
ตัณหามานำชีวิตให้ดิ้นรน เพื่อสนองความต้องการ แต่เมื่อมนุษย์มีปัญญาพอแล้วก็จะอยู่ด้วยสติปัญญา การที่
มนุษย์อยู่ดีด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิสูจน์ความสำเร็จของการศึกษา  เพราะการศึกษาคือการพัฒนามนุษย์ให้มี
ชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญา ไม่ต้องอาศัยตัณหามาชักจูง การศึกษาในพระพุทธศาสนาจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ ๓ 
ประการ ในชีวิตนี้อย่างแท้จริง คือ ประโยชน์ในปัจจุบันที่ประกอบไปด้วยกามสุข ประโยชน์ในภพหน้าที่สูงขึ้น
ไปคือสูงกว่าประโยชน์พระพุทธศาสนากับการศึกษาเป็นสิ ่งที ่ม ีความสัมพันธ์เกี ่ยวเนื ่องกัน เพราะ
พระพุทธศาสนามีระบบการศึกษาท่ีมีความสมบูรณ์ในตัวเอง 

 
๑ จ ำลอง เรยีงศรเีจรญิพร และสุวฒัน์ เงนิฉ ่ำ. (2558). ปัจจยัเชงิสำเหตุทีม่ผีลต่อกำรปฏริูปกำรจดักำร

เรยีนรูข้องครใูนสถำนศกึษำ สงักดัส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน. วำรสำรวชิำกำรมหำวทิยำลยัอสีเทริน์
เอเซยี ฉบบัสงัคมศำสตรแ์ละมนุษยศำสตร์, 5(1), 54-62. 
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การจัดการศึกษาที่ดีจะต้องคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทั้งนี้เพราะว่าเด็กแต่ละคนจะมี
ความแตกต่างกัน ทั้งด้านความคิด ความรู้สึก บุคลิกภาพ ความสนใจ และความถนัด ดังนั้นการศึกษามิได้
ขึ้นอยู่กับความสามารถทางด้านสติปัญญาเพียงอย่างเดียว แต่ยังเก่ียวข้องกับความถนัดทางการเรียนของแต่ละ
บุคคล รวมทั้งองค์ประกอบที่ไม่เกี่ยวข้องกับสติปัญญาด้วย เช่น สถานภาพทางสังคม บุคลิกภาพ ความสนใจ 
และพฤติกรรมต่างๆที่แสดงออก อันเนื่องมาจากความนึกคิดเกี่ยวกับตนเอง ซึ่งจะส่งผลต่อเจตคติ ความคิด 
ความรู้สึก ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตลอดจนการปรับตัวและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ความรู้ในด้านสามัญนั้นมี
มากมายหลายแขนงซึ่งวิชาต่างๆเหล่านี้จะทำให้เท่าทันต่อเหตุการณ์บ้านเมืองและเท่าทันกับสิ่งที่โลกได้มีการ
พัฒนาไป และคนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญมากต่อวิชาการทางด้านสามัญ ความรู้และสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะทำให้
เรานี้มีเกียรติยศ มีคนนับหน้าถือตา เป็นที่รู้จักกันในสังคมนั้นๆ และเม่ือเรามีอำนาจมีพวกพ้องมากมาย ความ
โลภก็จะเข้ามาครอบงำ ทำให้อยากได้สิ่งนั้น วิชาสังคม สามารถแก้ไข สภาพครอบครัว ศาสนา วัฒนธรรมที่
แตกต่างซึ่งก่อให้เกิดเรื่องขัดแย้งเพศ สิ่งเสพติด การทะเลาะวิวาทของนักเรียนได้ และก็จะเอามันมาด้วยกับ
การเอาเปรียบผู้อ่ืนที่มีความรู้น้อยกว่า มันจึงทำให้สังคมมีแต่จะแย่ลงไปทุกท ี

การจัดกิจกรรม เป็นส่วนสำคัญในการจัดการเรียนการสอน เนื่องจากประสบการณ์การเรียนรู้ให้
นักเรียนเกิดการเรียนรู้ตามจุดหมายของหลักสูตร การกิจกรรมจำเป็นต้องเปิดโอกาสให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนรู้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเป็นหัวใจของการนำนักเรียนไปสู่จุดหมายของหลักสูตร นักเรียน
จะเกิดการเรียนรู้ได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับกิจกรรมการเรียนการสอนของผู้สอนเป็นสำคัญ ในการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ต้องจัดให้สอดคล้องกับหลักสูตร โดยเฉพาะหลักสูตรปัจจุบัน ที่เน้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้นักเรียน
เป็นศูนย์กลางโดยทั้งครูและนักเรียนร่วมกันดำเนินการต่าง ๆ เพื่อให้การเรียนการสอนดำเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ น่าสนใจและนักเรียนเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 

ดังจะเห็นได้จาก พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๔๒ และแก้ไข เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๕๓ ในหมวด ๑ มาตรา ๖ ได้กำหนดให้การจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทย 
ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำเนิน
ชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ทั้งนี้ต้องยึดแนวการจัดการศึกษาในหมวด ๔ มาตรา ๒๓ การ
จัดการศึกษาต้องเน้นให้ความสำคัญ ทั้งความรู้ คุณธรรม กระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความ
เหมาะสม และในมาตรา ๒๔ (๔) ได้กำหนด กระบวนการเรียนรู้ โดยจัดกระบวนการสอนผสมผสานความรู้
ด้านต่าง ๆ อย่างได้สัดส่วนสมดุลกันรวมทั้งปลูกฝังคุณธรรม ค่านิยมที่ดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ไว้
ในทุกรายวิชา๒โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายกมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้
ครอบคลุมทุกรายวิชาเป็นเหตุให้บางกิจกรรมไม่ตอบสนองรายวิชาการในหลักสูตรและกิจกรรมนอกหลักสูตร
ตามหลักอริยสัจ ๔ เป็นเหตุให้ผู้วิจัยเห็นว่าควรจัดกิจกรรมให้สอดคล้องครบตามจุดประสงค์ของรายวิชาและ
หลักสูตรโดยนำปัญหาเป็นการเรียนรู้ (Problem based Learning) ซึ่งสอดคล้องกับหลักอริยสัจ ๔ 

 
๒ราชกิจจานุเบกษา,หมวดที่ ๑ บทท่ัวไป ความหมายและหลักการ, (เล่มที่ ๑๑๖ ตอนที่ ๗๔ ก, ๑๙ สิงหาคม 

๒๕๔๒), ข้อ ๖ หน้า ๑/๑๙. 



 
 

1558 
 

 
 

            ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับ
นักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก เพื่อให้ทราบแนวทาง ใน
การจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของนักเรียน เป็นข้อมูลสำหรับการวางแผนพัฒนาคุณลักษณะ
ทางด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปรับปรุงการเรียนการ
สอนของครูผู้สอนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งเน้น และส่งเสริมให้นักเรียนให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง บนพื้นฐาน
แนวคิดหลักอริยสัจ ๔ คือ เริ่มจากปัญหา หาสมมติฐาน หาวิธีการแก้ปัญหา และดำเนินการตัดสินใจแก้ปัญหา
เพ่ือการเรียนรู้และพัฒนาชีวิตที่ดี 
 
 

๑.วัตถุประสงค ์
            ๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
          ๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามหลักอริยสัจ๔ โรงเรียน
ประถมศึกษา 
           ๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลัก
อริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
        รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ
ขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือศึกษสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 
 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียน
ประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  

 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา 
อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามหลักอริยสัจ๔ โรงเรียน
ประถมศึกษามี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
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 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามหลักอริยสัจ๔ โรงเรียน
ประถมศึกษา 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตาม
หลักอริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตาม
หลักอริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลัก
อริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  จังหวัดนครนายก 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ นักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาอำเภอเมือง  จังหวัด
นครนายก จำนวน ๕๓๐ คน และกลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียน จำนวน ๒๒๖ คน โดยคิดตามตารางคำนวณของ
เครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan)  มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕  
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนดังนี้  
       ๓.๑ สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง  
จังหวัดนครนายก ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการพัฒนาปญัญา 
ด้านการพัฒนาจิตใจ ด้านการพัฒนาพฤติกรรม และ ด้านการพัฒนาสุขภาพ ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการพัฒนาพฤติกรรม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ กิจกรรมส่งเสริมและ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล และ ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ 
เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิตเหมาะสมกับวัย ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ กิจกรรมพัฒนาความถนัด 
ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน 
 ๒. ด้านการพัฒนาจิตใจ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ มีกิจกรรมพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่อง กิจกรรมช่วยให้นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรม  และ
กิจกรรมมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของชีวิตและสังคม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ การ
จัดกิจกรรมใช้เหตุผลประกอบ เพ่ือพัฒนาที่นักเรียนอย่างยั่งยืน 
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 ๓.ด้านการพัฒนาปัญญา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ การจัดกิจกรรมมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี กิจกรรมใช้วิธีการที่ท้ายทายความคิด
ความสามารถของผู้เรียน และการจัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ กิจกรรมมีลำดับขั้นตอน เพื่อให้ ผู้เรียนได้เกิดความรู้เข้าใจอย่าง
ต่อเนื่อง 

๔.ด้านการพัฒนาสุขภาพ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษา กิจกรรมการเล่นดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจ
เหมาะสมกับวัย และมีการจัดกิจกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความสุข 
สนุกสนาน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้เรียนเรียนรู้ที่จะใช้เวลาว่างให้
เกิดประโยชน์แก่ตน 

 
 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียน ตามหลักอริยสัจ ๔ 
โรงเรียนประถมศึกษา ดังนี้ 
 ๑.ด้านการพัฒนาพฤติกรรม ได้แก่ 
  ๑) เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าการบังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติง่ายๆ 
  ๒) สำรวจความต้องการ จัดกิจกรรมตามความต้องการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของสาโรช  บัวศรี คือ การกำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน การทดลองและเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
 ๒.ด้านการพัฒนาจิตใจ ได้แก่  
  ๑) ผู้สอนคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ วางแผนการจัดกิจกรรม นำกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและสรุปผล 
  ๒) ศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ หาแนวทางวิธีการแก้ปัญหา และนำแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
 ๓.ด้านการพัฒนาปัญญา ได้แก่ 
  ๑) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัยให้ความสนใจและสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
  ๒) จัดกิจกรรมให้นักเร ียนเหมาะสมกับวัย โดยคำนึกถึงความแตกต่างของวัย อายุ 
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสัมผัสได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
และใช้กิจกรรมที่นักเรียนสนใจโดยผู้สอนบูรณาการหลักการสอนตามหลักอริยสัจ ๔ 
 ๔.ด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ 
  ๑) จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สิ่งแวดล้อมและจิตใจ 
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  ๒) กำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน ทดลองและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้เรียน 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลัก
อริยสัจ ๔ โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 
  ๑. ด้านการพัฒนาพฤติกรรม ได้แก่ 
   ๑) ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ  
   ๒) กิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสมตามความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล  
   ๓) ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยมในการดำเนินชีวิตเหมาะสมกับวัย 
   ๔) เน้นกิจกรรมที่ผู้เรียนสนใจมากกว่าการบังคับให้ผู้เรียนปฏิบัติ กิจกรรมที่ปฏิบัติง่ายๆ 
   ๕) สำรวจความต้องการ จัดกิจกรรมตามความต้องการ และปฏิบัติตามขั้นตอนการส่งเสริม
การเรียนรู้ตามแนวคิดของสาโรช  บัวศรี คือ การกำหนดปัญหา ตั้งสมมติฐาน การทดลองและเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปผลจากการปฏิบัติกิจกรรม 
  ๒. ด้านการพัฒนาจิตใจ ได้แก่ 
   ๑) มีกิจกรรมพัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่อง  
   ๒) จัดกิจกรรมที่ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ด้านคุณธรรม   
   ๓) จัดกิจกรรมมีความสอดคล้อง เชื่อมโยงกับความเป็นจริงของชีวิตและสังคม 
   ๔) ผู้สอนคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ วางแผนการจัดกิจกรรม นำกิจกรรมให้ผู้เรียนได้ลงมือปฏิบัติ
ด้วยตนเอง ประเมินผลการปฏิบัติกิจกรรมและสรุปผล 
   ๕) ศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ หาแนวทางวิธีการแก้ปัญหา และนำแนวทางการปฏิบัติที่
ถูกต้องตามหลักพระพุทธศาสนา 
  ๓. ด้านการพัฒนาปัญญา ได้แก่ 
   ๑) จัดกิจกรรมมีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ได้ดี  
   ๒) ใช้วิธีการที่ท้ายทายความคิดความสามารถของผู้เรียน  
   ๓) จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 
   ๔) จัดประสบการณ์ให้ผู้เรียนอย่างเหมาะสมกับพัฒนาการ จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้ผู้เรียน
เกิดการเรียนรู้ตามวัยให้ความสนใจและสังเกตผู้เรียนอย่างใกล้ชิด 
   ๕) จัดกิจกรรมให้นักเร ียนเหมาะสมกับวัย โดยคำนึกถึงความแตกต่างของวัย อายุ 
สภาพแวดล้อม ประสบการณ์ จัดกิจกรรมที่นักเรียนสามารถสัมผัสได้ นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม 
และใช้กิจกรรมที่นักเรียนสนใจโดยผู้สอนบูรณาการหลักการสอนตามหลักอริยสัจ ๔   
  ๔. ด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้แก่ 
   ๑) มีการจัดกิจกรรมท่องเที่ยวและทัศนศึกษา  
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   ๒) จัดกิจกรรมการเล่นดนตรีจะช่วยกล่อมเกลาจิตใจเหมาะสมกับวัย  
   ๓) มีการจัดกิจกรรมช่วยเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความสุข 
สนุกสนาน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
   ๔) จัดกจิกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสุขภาพกาย สิ่งแวดล้อมและจิตใจ 
   ๕) กำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน ทดลองและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้โดยบูรณาการกิจกรรมที่สอดคล้องกับสภาพร่างกายของผู้เรียน 
   
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
          องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลัก
อริยสัจ ๔ สำหรับนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก” ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนมี
จิตสำนึกส่งเสริมและพัฒนาความสามารถให้เหมาะสมตามวัยและความต้องการของผู้เรียน ปฏิบัติตามขั้นตอน
การส่งเสริมการเรียนรู้ พัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องสอดคล้องกับคุณธรรม ความเป็นจริงของชีวิตและสังคม จัด
บรรยากาศที่ส่งเสริมสร้างวิธีการที่ท้ายทาย ผู้สอนคำนึงถึงผลลัพธ์ที่ได้ศึกษาปัญหาในการเรียนรู้ หาแนวทาง
วิธีการแก้ปัญหา และนำแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องตามหลักอริยสัจ ๔ เพ่ือพัฒนาการที่ดี พัฒนาสุขภาพกาย 
สิ่งแวดล้อมและจิตใจตามขั้นตอนกำหนดปัญหา การตั้งสมมติฐาน ทดลองและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและ
สรุปผลการจัดกิจกรรม  

 สรุปแนวทางการพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สำหรับนักเรียนตามหลักอริยสัจ ๔ 
โรงเรียนประถมศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก มีประเด็นที่ต้องพัฒนาดังนี้ ๑. ด้านการพัฒนาพฤติกรรม 
ได้แก่ ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคม และประเทศชาติ ๒. ด้านการพัฒนาจิตใจ ได้แก่กิจกรรม
พัฒนาจิตใจอย่างต่อเนื่องด้านคุณธรรม ๓. ด้านการพัฒนาปัญญา ได้แก่ จัดกิจกรรมโดยให้ผู้เรียนเป็นผู้กระทำ
กิจกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ๔. ด้านการพัฒนาสุขภาพ ได้แก่การจัดกิจกรรมช่วยเสริมสร้าง
พัฒนาการที่ดีด้านต่างๆ รวมทั้งก่อให้เกิดความสุข สนุกสนาน มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ครูควรจัดกิจกรรมพัฒนาความถนัด ความสนใจตามความต้องการของผู้เรียน 
 ๒) ครูควรจัดกิจกรรมใช้เหตุผลประกอบ เพ่ือพัฒนาที่นักเรียนอย่างยั่งยืน 
 ๓) ครูควรมีกิจกรรมตามลำดับขั้นตอน สอดคล้องกับเนื้อหาวิชา 
 ๔) ครูควรส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แก่ตน 
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แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา 
สำหรับผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF CREATIVE LEADERSHIP IN ACCORDANCE 
WITH BUDDHIST EDUCATIONAL ADMINISTRATION PRINCIPLES FOR 

ADMINISTRATORS UNDER THE OFFICE OF ANG THONG PRIMARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA 

 
นางสาวนันท์นภัส บุญญะสิทธิ์ 

พระครูสถิตบุญวัฒน์,ดร 

รศ.ดร.สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะภาวะผู้นำเชิง

สร้างสรรค์ในยุคปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา 2)เพื่อศึกษาหลักการ
แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาสำหรับผู้บริหาร
สังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง3)เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ
เชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษา สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาอ่างทอง กลุ ่มตัวอย่างได้แก่ ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน จำนวน 201 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล ได้ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว การวิจัยเชิงคุณภาพใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน ๑๐ 
คน 

 

ผลการวิจัย พบว่า 
 

1.ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูต่อพฤติกรรมที่แสดงคุณลักษณะ
ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ในยุคปฏิรูปการศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา โดยรวม
อยู่ในระดับมากเรียงลำดับจากมากไปหาน้อยคือ ด้านหลักสัปปายะ ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ และ
หลักพุทธอิทธิบาท ๔ ตามลำดับ 

๒. แนวคิด ทฤษฎี หลักพุทธบริหาร ที่เก่ียวกับกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์
สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทองมี 4 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์ด้าน
วิสัยทัศน์บูรณาการกับสัปปุริสธรรม หลักกัลยาณมิตร ๒) กลยุทธ์ด้านความยืดหยุ่น บูรณาการกับ
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หลักกัลยาณมิตร หลักโยนิโสมนสิการ ๓) กลยุทธ์ด้านจินตนาการบูรณาการกับ หลักโยนิโสมนสิการ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ๔) กลยุทธ์ด้านการแก้ปัญหาบูรณาการกับ หลักปัญญา หลักวิธูโร 

3. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธบริหารการศึกษาสำหรับ
ผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ประกอบด้วย ๑)ส่งเสริมให้มีการ
จัดสรรอุปกรณ์ เครื่องมือ สื่อการสอน และเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษาให้เพียงพอและ
เหมาะสมกับสถานศึกษา ๒) ควรมีการสนับสนุนส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ใช้รูปแบบเชิงพุทธสร้างภาวะผู ้นำให้มีความพร้อมในการบริหารงานวิชาการ  บริหารงานบุคคล 
บริหารงานงบประมาณ และบริหารงานทั่วไป และ ๓) ควรจัดทำแนวทางปฏิบัติสู่ประสิทธิภาพของ
โรงเรียน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามวิสัยทัศน์สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง ได้อย่างเต็มกำลังความรู้ความสามารถ ส่งผลให้ประสบความสำเร็จ
ตามวิสัยทัศน ์และเป้าหมาย 

คำสำคัญ: การพัฒนา/ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์/พุทธบริหารการศึกษา  
 

Abstract 

The objectives of this research are: 1) to study behaviors revealing creative 
leadership characteristics of primary school administrators in the education reform 
period, 2) to study theory and concept of creative leadership development based on 
Buddhist educational administration principles of school administrators under Office of 
Ang Thong Primary Educational Service Area, and 3) to propose guidelines in creative 
leadership development based on Buddhist educational administration principles of 
school administrators under Office of Ang Thong Primary Educational Service Area. The 
mixed research methodology was used in the study. The quantitative data were 
collected by 5-rating questionnaires from 201 samples and analyzed by percentage, 
frequency, mean, standard deviation, and T-test. The qualitative data were collected 
by interviews with 10 key-informants and then analyzed by content analysis. 

The results of the study were found that: 
1) The behaviors revealing creative leadership characteristics of primary 

school administrators in the education reform period was at a high level overall. In 
descending order, the first one was Sappaya principles, followed by creative 
leadership, and 4 principles of Iddhipada. 

2) The theory and concept of creative leadership development based on 
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Buddhist educational administration principles of school administrators under Office of 
Ang Thong Primary Educational Service Area consist of 4 strategies; (1) Vision strategy 
integrated with principles of Sappurisa Dhamma and Kalyanamitta, (2) Flexiblity 
strategy integrated with principles of Kalyanamitta and Yonisomanasikara, (3) 
Imagination strategy integrated with principles of Yonisomanasikara and Sanghavatthu, 
and (4) Problem solution strategy integrated with principles of Wisdom and Vudhuro. 

3) The guidelines in creative leadership development based on Buddhist 
educational administration principles of school administrators under Office of Ang 
Thong Primary Educational Service Area consist of; (1) To supply equipment, teaching 
aids and information technology suitable for the course study, (2) To support the 
potential improvement based on Buddhist leadership of the school administrators in 
administration of academics, personnel, budget and general management, and (3) 
there should be practical guidelines for school efficiency and for school personnel to 
follow in order that they can perform their duty energetically and enthusiastically for 
the achievement of school vision and target. 
 

Key word: Development / Creative Leadership / Buddhist Administration of 

Education 

 

๑. บทนำ 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
๒.1 เพื ่อศึกษาพฤติกรรมที ่แสดงคุณลักษณะภาวะผู ้นำเชิงสร้างสรรค์ในยุคปฏิรูป

การศึกษาสำหรับผู้บริหารการศึกษาระดับประถมศึกษา  

2.๒ เพื่อศึกษาหลักการแนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธ

บริหารการศึกษาสำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษาอ่างทอง 

๒.3 เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ตามหลักพุทธบริหารการศกึษา 

สำหรับผู้บริหารสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 

 

๓. วิธีดำเนินการวิจัย 

๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
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๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้วิจัย 

๓.๔ การเก็บข้อมูล 

๓.๔ การวิเคราะห์ข้อมูล 

 

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๑ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๒ 

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ข้อที่ ๓ 

องค์ความรู้จากการวิจัย 

๕. สรุป 

๖. ข้อเสนอแนะ 
เอกสารอ้าง 



 

 

ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล 
ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
 

THE REQUIREMENT OF EDUCATIONAL TECHNOLOGR IN THE  
NEW NORMAL PERIOD OF TEACHERS UNDER OF  

SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 1 
      

พระภูริทัต ภูริทตฺตเมธี ๑  

พระครูวิรุฬห์สุตคุณ,ผศ.ดร.๒ 

ผศ.ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข๓ 

บทคัดย่อ 
การวิจัยมีวัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาใน

ยุคนิวนอร์มอลของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑, ๒) เพ่ือ
ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ๓) เพ่ือเสนอความต้องการใช้
เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล โดยใช้การวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่ บุคลากร
ทางการศึกษา ๒๕๔ คน และใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจากผู้ทรงคุณวุฒิ วิเคราะห์
ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย
การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 

ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลของบุคลากรทางการศึกษา 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน มีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ได้แก่ ด้านความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ด้านการส่งเสริมให้
ความรู้ ด้านการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศไปใช้ ตามลำดับ 

 ๒. ความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลได้แก่ บุคลากรทางการ
ศึกษามีความต้องการในการเตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเรียนรู้สื่อเทคโนโลยีในยุควิถีใหม่ หรือ 

 
๑นิสิตปรญิญาโท สาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒อาจารย์ประจำหลักสตูร ครุศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
๓อาจารย์ประจำหลักสตูร ครุศาสตร์มหาบณัฑิตสาขาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลง

กรณราชวิทยาลัย 
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New Normal เช่นการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ทางโรงเรียนต้องเตรียมอุปกรณ์สำหรับการ
เรียนการสอนให้พร้อมเช่น คอมพิวเตอร์, สัญญาณอินเทอร์เน็ตและสื่อการสอนในรูปแบบที่หลากหลาย 
เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาต้องมีการจัดอบรมครูก่อนที่จะทำการสอนจริงเพ่ือทำความ
เข้าใจเรียนรู้เกี่ยวการใช้เทคโนโลยีในการนำเสนอการสอนที่เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียน
การสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยงเครือข่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุก
สถานที่และทุกเวลา เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้มากข้ึน ซึ่งจะส่งผล
ให้เกิดการพัฒนาทักษะด้านต่าง ๆ ของผู้เรียนได้  
 ๓. เสนอความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ได้แก่ ทางโรงเรียน
ควรมีการจัดหลักสูตรการเรียนการสอนออลไลน์ในหลายหลากรูปแบบ โดยการเตรียมความพร้อมใน
ด้านอุปกรณ์ สื่อการสอน ระบบอินเตอร์เน็ต ให้พอเพียงกับความต้องการของครูผู้สอนในโรงเรียน 
รวมถึงมีการจัดอบรมเรื่องการประยุกต์ใช้สื่อและเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพในยุค New Normal และ
ควรสร้างห้องเรียนรู้นอกห้องเรียนโดยมีการปฏิสัมพันธ์กับชุมชนหรือแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น เน้นให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการพัฒนาทักษะการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา เพ่ือนำไปประยุกต์ใช้กับ
การเรียนรู้ตลอดชีวิตได้ 
 
 
คำสำคัญ: เทคโนโลยีทางการศึกษา, นิวนอร์มอล 
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Abstract 
 The objectives of this research were: 1) to study the state of educational 
technology use in the new normal period of teachers under Office of Secondary 
Educational Service Area 1, 2) study the requirement of educational technology in the 
new normal period of teachers under Office of Secondary Educational Service Area 1, 
and 3) to propose the requirement of educational technology in the new normal 
period of teachers under Office of Secondary Educational Service Area 1. The mixed 
research methodology was used in the study. The quantitative data were collected by 
questionnaires from 254 samples and analyzed by frequency, mean and standard 
deviation. The qualitative data were collected by interviews with experts and then 
analyzed by content analysis. 
 The research results were found that: 
 1) The state of educational technology use in the new normal period of 
teachers under Office of Secondary Educational Service Area 1 in 4 aspects was at a 
high level overall. In details, the highest level was on technology readiness, 
technology application, technology knowledge enhancement, and promotion of 
information technology application respectively. 
 2) The requirements of educational technology in the new normal period of 
teachers under Office of Secondary Educational Service Area 1are that; the teachers 
should be prepared and kept ready for educational technology in the new normal 
period, such as online teaching, the schools have to setup technology equipment in 
various forms, and in educational technology, the teachers should be trained before 
they start teaching in order that they can use technology to assist teaching and 
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learning, information retrieving, and network connecting to encourage students in their 
learning every time and everywhere. 
 3) The proposed requirements of educational technology in the new normal 
period of teachers under Office of Secondary Educational Service Area 1 are that the 
schools should arrange online curriculum, setup equipment and online system, arrange 
a training course on the effective application of technology in the new normal period, 
and arrange the classroom outside classroom with the cooperation of community to 
develop the learning process of students in thinking, analyzing and problem solving in 
their real life. 

 
Keywords: Educational technology, New normal 

 
 
 
 

๑. บทนำ 

การศึกษาเป็นหัวใจสำคัญในการพัฒนาประเทศ และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้
ความสมารถ พัฒนาขีดความสามารถของมนุษย์ ซึ่งเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการ
พัฒนาประเทศและเป็นพลังขับเคลื่อนให้มีความเจริญห้าวหน้าทั้งทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม 
และเทคโนโลยี จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านอย่างเร็วด้านเศรษฐกิจ สังคม
รวมถึงการศึกษา ประเทศที่ยืนอยู่บนเวทีโลกได้อย่างสง่างาม สืบเนื่องจากคนในชาติพัฒนาทาง
การศึกษาอย่างเต็มศักยภาพ ดั้งนั้นเพ่ือทันต่อการเปลี่ยนแปลง และการพัฒนาในทุกด้านของประเทศ 
จึงมีการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการคึกษาให้มีความทันสมัยเพ่ือพัฒนาปรับระดับคุณภาพ
ของการศึกษาให้สูงขึ้น๔ ในต่างประเทศนักวิจัยทางต้นการศึกษาและองค์กรศึกษาได้ให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาเป็นอย่างมาก๕และมีงานวิจัยหลายชิ้นเห็นว่าการใช้
เทคโนโลยีช่วยในหารศึกษา สมารถช่วยในการพัฒนาการเรียนรู้ ของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้นส่วนในประเทศไทยรัฐบาลได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และให้การสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยี

 
๔สงวน  ศรีสุข, คู่มือการพัฒนานวัตกรรมในโรงเรียน  โครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม, (สงขลา:  

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสงขลา เขต ๒, ๒๕๕๑), หน้า ๑๐.  
๕Davis, N., Preston, C., &Sahln, I. 2008. Training teachers to use new technologies 

impacts multiple ecologies: evidence from a national initiative. British Journal of Educational 
Technology, 39 (April): 1-18. 
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และนวัตกรมทางการศึกษา โดยสาระบัญญัติเกี่ยวกับเทคโนโลยีแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตร ๖๔ มีสระสำคัญในการพัฒนาบุคลกร ทั้งด้านผู้ผลิตและผู้ใช้เทคโนโลยีเพ่ือ
การศึกษา ให้มีคามรู้ความสมารถและทักษะในการผลิต รวมทั้งใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ(พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ๒๕๔๒,๑๘-๑๙) การใช้เทคโนโลยีพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ของตัวผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพทันตการเปลี่ยนแปลง เหมาะกับการจัดการศึกษาในปัจจุบันเพ่ือ
เป็นการส่งเสริมเพ่ิมพูนความรู้ เพ่ือเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน๖ 

นอกจากนี้ ชูกิจ ลิมปิจำนงค์๗ ยังได้สรุปนิวนอร์มอลทางการศึกษาไทยว่า การศึกษายุคนิ
วนอร์นั้นระบบการศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคม มีการให้ความสำคัญกับกระบวนการ รวมถึง 
well-being ของนักเรียนแบบองค์รวม เกิดการพัฒนาการศึกษาโดยการรับฟังเสียงสะท้อนจากทุก
ระดับ ครู ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน ร่วมกันตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ออกแบบหลักสูตรโดย
คำนึงถึงความแตกต่างของนักเรียนแต่ละคน มีแบบทดสอบที่หลากหลายเพ่ือวัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน 
รวมถึงนักเรียนและครูร่วมกันออกแบบสภาพแวดล้อมในห้องเรียน อย่างไรก็ตาม แนวทางการปรับ
การศึกษายุคนิวนอร์มอล จำเป็นต้องปรับบทบาทครูในรูปแบบดั้งเดิมเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ หรือ 
Learning Facilitator โดยเชื่อว่า คานงัดของการศึกษาไทย คือ การมีครูคุณภาพจำนวนมากที่มี
ความสามารถในการเป็น Facilitator มีความสามารถในการเชื่อมโยงหลักสูตร วิธีการสอนและการ
ประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือการพัฒนา โดยปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ ผ่านการฝึกอบรมครูให้ครู
เปลี่ยนจากผู้สอน (Teacher) ไปเป็นผู้สนับสนุนการเรียนรู้ ชักชวนให้เด็กได้เรียนรู้ ทั้งนี้ สถาบันส่งเสริม
การสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำเสนอ ๒ แนวคิดสำคัญในการมุ่งเน้นการพัฒนาครู คือ  
๑. เปลี่ยนจากครูแบบเดิม เป็นครูที่สอนครอบคลุมเกี่ยวกับการใช้ชีวิตจริงได้ (Transform Teachers 
to New Normal in Education) อาทิ โครงการศูนย์กลางการพัฒนา STEM Facilitator เมืองสะเต็ม
ศึกษา ฐานปฏิบัติการสำหรับฝึกแนวทางสะเต็มศึกษา ที่จัดตั้งขึ้นโดยเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม (Public-Private-People Partnership) ซึ่งจะเป็นต้นแบบ
ในการขยายผลสู่ภูมิภาค โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้ครูวิทย์-คณิตทั่วประเทศ มีความสามารถในการจัดการ
เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา และนักเรียนสามารถนำสมรรถนะด้านสะเต็มมาใช้ เพื่อการเรียนรู้ การ
ดำรงชีวิต และการประกอบอาชีพในศตวรรษที่  ๒๑, ๒. แพลตฟอร์มสนับสนุนเพ่ือการพัฒนาครูอย่าง
ยั่งยืน (Supporting Platform for New Normal Teachers) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ
ที่เป็น National Online Platform อาทิ ระบบพ่ีเลี้ยงและการกำกับ MENTORING & SUPERVISING 

 
๖อารีลักษณ์ ปุ๊กน้อย, “การจัดกิจกรรมการเรียนอีเลิร์นนิงแบบช้ีแนะที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียน 

ช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี๒”, วารสาร Veridian E-Journal ปีที่ ๕, ฉบับท่ี ๑ (๒๕๕๕), หน้า ๑๓๖-๑๓๗. 
๗ชูกิจ ลิมปิจำนงค์, ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, เสนอปรับการจัด

การศึกษารับ New Normal พัฒนาครู พร้อมสู่โลกยุคใหม่, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: https://marketeeron line. 
co/archives/167674 [๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
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แพลตฟอร์มการให้คำปรึกษา Online STEM Education สำหรับบุคลากรทางการศึกษาและผู้ปกครอง
“หากค่อยๆ พัฒนาครูให้มีจำนวนเยอะขึ้นเรื่อย ๆ เพื่อขยายวิธีการเรียนแบบ STEM Education ได้ จะ
ทำให้เด็กมีความเข้าใจ ทำให้เด็กคิด วิเคราะห์เป็น เมื่อเด็กเรียนระดับมหาวิทยาลัย จะสามารถนำ
ความรู้ด้านการคิด วิเคราะห์ มาประกอบการเรียนได้  

เมื่อผู้วิจัยได้ทราบถึงความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พัฒนาสังคมของมนุษย์ในทุกด้าน สำหรับในภาคการศึกษาได้เล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของ
เทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน ในฐานะเป็ นเครื่องมือสำคัญในการค้นหาข้อมูลและความรู้  
ต่าง ๆ ซึ่งนับวันจะเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ อย่างไม่มีขีดจำกัด โดยมีการประยุกต์เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอนอย่างเหมาะสม ซึ่งนอกจากจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้เต็มตามศักยภาพของแต่ละ
บุคคลแล้วยังส่งผลให้ผู้เรียนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาการเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการ
สอนจึงได้ทำการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์
มอล ของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เพื่อเป็นข้อมูลใน
การนำไปใช้ในสถานศึกษาถึงความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาพร้อมกับการจัดระบบเทคโนโลยี
เพ่ือการเรียนการสอน ส่งเสริมการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่าง ๆ สนับสนุนให้มีการผลิต
และพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในโรงเรียน ผลิตและเผยแพร่เอกสารวิชาการด้านเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา จึง
ถือเป็นภารกิจหนึ่งในการดำเนินการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล 
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากรทาง
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
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๒.๒ เพ่ือศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากรทาง
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๒.๓ เพ่ือเสนอความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากรทาง
การศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  

๓. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากรทาง
การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed  Methods 
Research) ระหว่างวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative  Research) เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research)  
และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative  Research) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Depth Interview) กับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ 
(Key Informants) โดยอาศัยข้อมูลที่เป็นจำนวนตัวเลข สัญลักษณ์และวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติเข้า 
มาช่วย และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ทำข้อมูลวิธีวิจัยเชิงปริมาณท่ีสรุปแล้ว 
มาสังเคราะห์กบัข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพที่สรุปแล้วโดยอาศัยอุปนัยวิธี  
 ๑. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร  ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา 
(Content Analysis) นำเสนอข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนาความ 
 ๒. การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปจากแบบสอบถามโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  ใช้สถิติการแจก
แจงความถี่ (Frequency) และ ค่าร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
เกี่ยวกับประสบการณ์ทำงาน วุฒิการศึกษาและอายุ โดยใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 
 ๓. การวิเคราะห์ค่าของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับสภาพทั่วไป ปัญหาและอุปสรรค  
 ๔. การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ จำนวน  ๓ คน ผู้วิจัยใช้เครื่องมือเป็นแบบ
สัมภาษณ์ (Interviews) โดยสัมภาษณ์ผู้บริหารโรงเรียน ๓ โรง ๑. ร.ร.ชิโนรสวิทยาลัย ๒. ร.ร. สตรีวัด
ระฆัง ๓. ร.ร.มัธยมวัดนายโรงเรียน 

๔. ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยนี้ พบว่า  
 ๔.๑ สรุปผลการศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑  
 ผู้วิจัยนำมาอภิปรายผลได้ดังนี้ ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน 

ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุค
นิวนอร์มอลของบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ ทั้ง ๕ ด้าน โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๓๕ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๕  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการนำเทคโนโลยีสาระสนเทศไปใช้ มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเท่ากับ 
๔.๓๙ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๕ รองลงมา คือ ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี มี
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ค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเท่ากับ ๔.๓๘ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๖ ด้านการส่งเสริมให้ความรู้ 
มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเท่ากับ ๔.๓๖ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๔ ด้าน น้อยที่สุด คือ ด้าน
ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยที่ระดับมากเท่ากับ ๔.๒๗ มีค่าส่วนเบี่ยงบนมาตรฐานเท่ากับ 
๐.๔๙ ตามลำดับ 

๑. ด้านความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการเรียนการ
สอน  เช่ น  Google Meet, Google Classroom, Zoom, Vroom, Kahoot เป็ นต้ น  การนำสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในการสร้างสื่อการสอน เช่น Word, Power Point, Flash, Youtube เป็นต้น 
ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน 

๒. ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้น 
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสอน 
ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ท่านใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลและ
เข้าถึงแหล่งสารสนเทศมาประกอบการสอน 

๓. การส่งเสริมให้ความรู้ พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ได้แก่ มีหลักสูตรอบรมและพัฒนาบุคลากรเป็นประจำ  ครู
สามารถแก้ไขปัญหาระบบคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ในเบื้องต้นได้ ข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ำที่สุด ได้แก่ ครูสามารถเข้าถึงแหล่งสืบคืนข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก 

๔. การนำเทคโนโลยีสาระสนเทศไปใช้ พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ท่านมีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและสามารถ
สร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ ท่านได้นำการเรียนระบบออนไลน์มาใช้จริงในวิชาที่ท่านสอน ข้อที่
มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ โรงเรียนของท่านมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ในปัจจุบัน  

๔.๒ สรุปผลการศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 

๑. ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี การเตรียมความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยีนั้น
บุคลากรทางการศึกษาต้องมีการยอมรับและปรับเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมและวัฒนธรรมในการเรียนการ
สอนแบบใหม่ ซึ่งการเรียนการสอนแบบใหม่นั้นต้องมีการเตรียมพร้อมทั้งสื่อการสอนและการเชี่ยวชาญ
ในการใช้สื่อนั้น ๆ ด้วย  เนื่องมาจากปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็วและสามารถเข้าถึง
ได้โดยง่าย ทำให้โรงเรียนมีความสามารถในการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารโรงเรียนในด้านต่าง ๆ 
ซึ่งครอบคลุมภารกิจหลักของโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น   
 ๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำหรับบุคคลาในโรงเรียน มี
จำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่หลายอย่าง เช่น สื่ออุปกรณ์ที่ทันสมัย ห้องเรียนสมัยใหม่ มี
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อุปกรณ์ วิดี โอโปรเจคเตอร์  (Video Projector) มี เครื่องคอมพิวเตอร์  มี ระบบการอ่านข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์แบบต่าง ๆ รูปแบบของสื่อที่นำมาใช้ในด้านการเรียนการสอน ก็มีหลากหลาย ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมในการนำมาใช้งาน เช่น คอมพิวเตอร์ช่วยสอน อิเล็กทรอนิกส์บุค Video Conference 
(วิดีโอคอนเฟอเรนซ์) การสืบค้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น  การนำเอา
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ในปัจจุบันมักอยู่ในรูปของสื่อประสม (Multimedia) ซึ่งหมายถึง
นำเสนอได้ทั้งภาพ ข้อความ เสียง ภาพเคลื่อนไหวฯลฯ และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ กับ
บทเรียนได้ตลอด จึงมีผลป้อนกลับเพ่ือให้ผู้เรียนรู้ บทเรียนได้อย่างถูกต้อง และเข้าใจในเนื้อหาวิชาของ
บทเรียนนั้น ๆ บุคลากรทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลนั้นจำเป็นต้องใช้ระบบอินเทอร์เน็ตที่ความ
เสถียรเป็นหลัก เป็นการจัดการเรียน ที่มีสภาพการเรียนต่างไปจากรูปแบบเดิม การเรียนการสอนแบบนี้ 
อาศัยศักยภาพและความสามารถของเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นการนำเอาสื่อการเรียนการสอน ที่
เป็นเทคโนโลยี มาช่วยสนับสนุนการเรียนการสอน ให้เกิดการเรียนรู้ การสืบค้นข้อมูล และเชื่อมโยง
เครือข่าย ทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกสถานที่และทุกเวลา 

๓. ด้านสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนได้มีการส่งเสริมความรู้บุคลากรทางการศึกษาอยู่
อย่างสม่ำเสมอ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้และสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ได้มากข้ึน เพราะเทคโนโลยี
ทุกวันนี้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งยังใช้วิธีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบต่าง ๆ 
เช่น ใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่าง ๆ บนคอมพิวเตอร์ในการช่วยสอน การสอนบนเว็บไซต์ การเรียน
ออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชันมือถือหรือแท็บเล็ต การเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น  การส่งเสริม
ความรู้และความเข้าใจให้ครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพ่ือจะให้ครูนั้นเกิดความเข้าใจไปในทิศทางอัน
เดียวกัน แต่ต้องมีการพัฒนาด้านวิธีการสอนโดยนำเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มาใช้เพ่ือพัฒนา
นักเรียนในด้านทักษความรู้ะ และกระบวนการคิด 

๔. การนำเทคโนโลยีสาระสนเทศไปใช้ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียน
และนอกห้องเรียน โดยภูมิปัญญาช่วยสอนเป็นการเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง หรือชุมชน ร่วมจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการเรียนจากการปฏิบัติจริง ที่ผู้เรียนไม่จำเป็นต้องเรียนใน
สถานศึกษาเพียงแหล่งเดียว แต่สามารถไปเรียนในแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ในชุมชน การจัดกิจกรรมที่ให้
นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมเพ่ือจะได้สังเกตนักเรียนและจะได้เลือกใช้วิธีการสอนให้เหมาะสมและ
พัฒนาจุดเด่นแก้ไขจุดด้อยของนักเรียนได้ ทำให้นักเรียนเกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดทักษะ เช่น 
ทักษะการหาความรู้ด้วยตนเองได้ ทักษะการใช้เหตุผลและความคิดในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ 
ทักษะการทำงานเป็นทีมมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ทักษะในการใช้ชีวิตที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผู้อ่ืนได้ ดังนั้นกิจกรรมการเรียนการสอนควรเป็นกิจกรรมที่ทำให้นักเรียนมีส่วนร่วมมากที่สุดใช้เวลา
ที่กระชับต่อเนื้อหาความรู้ที่ได้และหลังจากทำกิจกรรมแล้วควรจะสรุปผลการทำกิจกรรม และการใช้
สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือการ ตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทัน
เหตุการณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรมการศึกษา 
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 ๔.๓ ผลเสนอความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑   

 ๑. ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 

๑) มีการใช้แอปพลิเคชันเป็นสื่อกลางในการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมอ 
๒) มีการนำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ มาใช้ในการสร้างสื่อการเรียนการสอน เพ่ิมขึ้น

เรื่อย ๆ 
๓) มีความพร้อมและความเพียงพอของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเรียนการสอน

ภายในโรงเรียน 
๔) บุคลากรทางการศึกษาตระหนักถึงการเรียนรู้แบบวิถีใหม่เกิดขึ้นเช่นการเรียนรู้ผ่าน

ระบบออนไลน์ 
๕) ควรมีการจัดอบรมครูก่อนที่จะทำการสอนจริงเพ่ือทำความเข้าใจเรียนรู้เกี่ยวการใช้

เทคโนโลยี 
๖) ความพร้อมเกี่ยวกับเรียนศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก โดยเฉพาะเรื่องการใช้

เทคโนโลยี ต้องมีการจัดสรรหาอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต และแอปพลิเคชันต่างๆ    
๒. การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ได้แก่ 

๑) สื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันมีบทบาทในการปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูและ
นักเรียนมากข้ึน 

๒) ครูผู้สอนนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการสอนมากขึ้น 
๓) เครือข่ายอินเทอร์เน็ตเป็นเครื่องมือในการค้นคว้าข้อมูลและเข้าถึงแหล่งสารสนเทศ

มาประกอบการสอนอย่างแพร่หลายมากข้ึน 
๔) มีจำเป็นต้องมีการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยใหม่หลายอย่าง 
๕) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ กับบทเรียนได้ตลอด เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนร็ได้

ด้วยตนเอง 
๖) นำเทคโนโลยีเพ่ือการเรียนการสอน มาใช้เพ่ือพัฒนานักเรียนในด้านความรู้ทักษะ 

และกระบวนการคิด 
๗) มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  (E-Learning) 

และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้
เกิดการเรียนรู้ได้หลากหลายและง่ายยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา 

๓. ส่งเสริมความรู้ ได้แก่ 
๑) มีการจัดอบรมหลักสูตรและพัฒนาบุคลากรเป็นประจำ 
๒) ครูมีความเชี่ยวชาญในการใช้และแก้ใขปัญหาคอมพิวเตอร์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ต่าง ๆ 



 
1578 

 

 

๓) ครูมีสามารถเข้าถึงแหล่งสืบค้นข้อมูลและแหล่งเรียนรู้ได้สะดวก  
๔) มีการส่งเสริมความรู้บุคลากรทางการศึกษาอยู่อย่างสม่ำเสมอ เพ่ือกระตุ้นให้เกิด

การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ 
๕) การส่งเสริมความรู้และความเข้าใจให้ครูเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง เพ่ือจะให้ครูนั้นเกิด

ความเข้าใจไปในทิศทางอันเดียวกัน 
๖) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยสร้างความหลากหลายในการเรียนรู้

ทั้งภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน โดยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่   
  ๔. การนำเทคโนโลยีสาระสนเทศไปใช้ ได้แก่ 

๑) มีการปรับตัวในการใช้เทคโนโลยีและสามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนได้ 
๒) มีการนำระบบออนไลน์มาใช้จริงในการจัดการเรียนการสอน 
๓) มีระบบการเรียนการสอนแบบออนไลน์แพร่หลายมากข้ึน 
๔) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารถูกนำมาใช้เพ่ืออำนวยความสะดวกในการ

บริหารด้านการศึกษา 
  ๕) มีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและออนไลน์และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ ได้

เรียนรู้การเรียนการสอนของนักเรียนและครูได้อย่างไกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมากขึ้น 

โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ 

 

๕. บทสรุป 
 จากการศึกษาแนวทางความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอลของบุคลากร 
ทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ 
 ความพร้อมต่อการใช้เทคโนโลยี คือ ความพร้อมเกี่ยวกับเรียนศึกษานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก 
โดยเฉพาะเรื่องการใช้เทคโนโลยี ต้องมีการจัดสรรหาอุปกรณ์ อินเทอร์เน็ต พร้อมทั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ และ
บุคคลากรทางการศึกษามีการจัดอบรมการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเตรียมความพร้อมการเรียนรู้แบบวิถีใหม่ และการ
บริหารโรงเรียนในด้านใหม่ๆ 
 การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี คือ มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอนทางอิเล็กทรอนิกส์  
และแอปพลิเคชันต่าง ๆ ซึ่งใช้การถ่ายทอดเนื้อหาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบออนไลน์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้ได้หลากหลายและมีการพัฒนาความรู้ กระบวนคิด การวิเคราะห์ และให้ผู้เรียนสามารถโต้ตอบ กับ
บทเรียนได้ตลอด เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ง่ายยิ่งขึ้นในทุกที่ทุกเวลา 
 การส่งเสริมให้ความรู้ คือ มีส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้มีความทันสมัยและใช้วิธีระบบในการ
ปรับปรุงและคิดค้นพัฒนาวิธีสอนแบบใหม่ๆ ที่สามารถตอบสนองการเรียนรายบุคคล การสอนแบบผู้เรียน
เป็นศูนย์กลาง การเรียนแบบมีส่วนร่วม การเรียนรู้แบบแก้ปัญหา สร้างความหลากหลายในการเรียนรู้ทั้ง
ภายในห้องเรียนและภายนอกห้องเรียน โดยการเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ 
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 การนำเทคโนโลยีไปใช ้คือ มีการเรียนรู้ที่หลากหลายทั้งในห้องเรียนและออนไลน์และเปิดโอกาสให้
พ่อแม่ได้เรียนรู้การเรียนการสอนของนักเรียนและครูได้อย่างไกล้ชิด มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนมาก
ขึ้น โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และแอปพลิเคชันต่าง ๆ และการใช้สารสนเทศมาช่วยในการบริหารจัดการ เพ่ือ
การ ตัดสินใจของผู้บริหารการศึกษาให้มีความรวดเร็วทันเหตุการณ์ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกนวัตกรรม
การศึกษา 
 

๖. ข้อเสนอแนะ           
 งานวิจัยเรื่อง ศึกษาความต้องการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในยุคนิวนอร์มอล ของบุคลากร
ทางการศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑ มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
  ๑. ควรมีขั้นตอนหรือการใช้วิธีการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในเนื้อหาสาระตามที่
มีกำหนดจุดมุ่งหมายโดยการใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรรวมถึงกระบวนการเรียนรู้ในยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และมีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา เช่น การวิจัยในชั้นเรียน
เพ่ือศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียนเป็นต้น 
  ๓. ด้านมีการควรสงเสริมให้บุคลากรใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การจัดกระบวนการเรียนการสอนใหมากขึ้น                  
  
 ๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

 ๑. มีการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือฝึกให้ผู้เรียนเกิดการขับเคลื่อนเรียนรู้ด้วยตนเอง รู้จัก
แสวงหาความรู้โดยการใช้ปัญญาและสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้อย่างหลากหลายช่องทาง 

 ๒. มีการส่งเสริมและพัฒนาระบบเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในระบบการศึกษาได้อย่าง
แพร่หลาย 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

  ๑. ควรมีการศึกษารูปแบบการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีการศึกษาของผู้สอนในรูปแบบ
ต่าง ๆ  เช่นการใช้อินเทอร์เน็ตการผลิตเทปวีดิทัศน์การผลิตภาพการ์ตูนเพ่ือนําไปใช้ประกอบการเรียน
การสอนเป็นต้น เพ่ือเป็นข้อมูลในการสนับสนุนและส่งเสริมการใช้ให้ได้ประโยชน์จากเทคโนโลยี
การศึกษาให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุด 

  ๒. ควรจัดเตรียมสื่อและคัดเลือกสื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีที่มีในโรงเรียน โดยเลือกใช้สื่อ
ที่เหมาะสมกับความต้องการของครูและนักเรียน ตามห้องเรียนคอมพิวเตอร์  ห้องสมุด  ห้องมัลติมีเดีย  
และศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ให้บุคลากรและนักเรียนใช้งานอย่างเพียงพอ การสร้างสื่อที่หลากหลายใน
การกระตุ้นพัฒนาการทักษะความคิดสร้างสรรค์ผลงานของนักเรียนให้มากขึ้น  มีการประเมินสภาพ 
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และปัญหาการใช้สื่อเทคโนโลยีในการเรียนการสอนให้มากขึ้น เพ่ือนำไปพัฒนาการเรียนการสอนโดย
ใช้เทคโนโลยีให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทคัดย่อ 

  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู ้บริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา ๒) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ๓) 

เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน

จังหวัดนนทบุรี รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ คือ

แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง จำนวน ๒๗๘ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่า

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

 ๑. สภาพภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ภาวะผู้นำยุคดิจิทัลทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสามารถในการนำ
ข้อมูลมาใช้ ด้านความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร  ด้านการสร้างวัฒนธรรมการ
เรียนรู้ในโลกดิจิทัล ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว และด้านการมีวิสัยทัศน์ ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเข้าใจในภาพรวมของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภาพนอก ที่มีผลกระทบต้ององค์กร มีทักษะและกรอบความคิดที ่จะ
เอื้ออำนวยนำพาสมาชิกอื่นในองค์กรให้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ตาม เป็นผู้พร้อมแบ่งปันความรู้ให้บุคลากรส่งเสริมให้มีการเสวนาแบ่งปันความรู้ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีพัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา สร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้
เกิดขึ้นจริงได้ เสริมสร้างพลังอำนาจด้วยเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้เหมาะสม สามารถเรียกใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างอิสระ ทำงานตามแผนที่กำหนด และจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความคิดเชิงนวัตกรรมมีความ
รวดเร็วในการตัดสินใจในด้านพัฒนาทีมงาน ตามองค์ความรู้ VSDHC Model ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล 
 
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำในยุคดิจิทัล  ,ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

Guidelines for Leadership Development in the Digital Age of Secondary School 
Administrators under the Nonthaburi Provincial Administration Organization 

 
พระธนุพงษ์ วงฺสเมธี (วงศ์ประเทศ) 

พระครูโอภาสนนทกิตติ์, ผศ. ดร. 
รศ. ดร.อินถา  ศิริวรรณ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 The objectives of this research are: 1) to study the current state of digital age 
leadership of secondary school administrators, 2) to study methods for developing digital age 
leadership of secondary school administrators, and 3) to propose guidelines for developing 
digital age leadership of secondary school administrators under Nonthaburi Provincial 
Administrative Organization. The mixed research methodology was used in the study. The 
quantitative data were collected by questionnaires from 278 samples and analyzed by 
percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were collected by 
interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The current state of digital age leadership of secondary school administrators in 

all 5 aspects was at a high level. In details, the highest level was on the use of information, 
followed by understanding the knowledge and skills of organization members, building a 
learning culture in the digital world, being fluent digital users, and having vision respectively. 

2. Methods for developing digital age leadership of secondary school administrators 
are to understand the overall picture of inside and outside school environments affecting the 
organization, have skills and concepts enable the organization members to survive in the 
digital age, have data management system, build relationships with subordinates, be ready to 
share knowledge with others, and encourage knowledge discussion and knowledge sharing. 
 3. The guidelines for developing digital age leadership of secondary school 
administrators under Nonthaburi Provincial Administrative Organization are to develop digital 
innovation in educational development, make effective results come true, empower through 
appropriate technology and digital learning resources, able to access information technology 
in time,  work according to plan, and recruit qualified personnel according to the VSDHC Model. 
 Keywords : Leadership in the Digital Age, Secondary School Administrators 
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บทนำ 
ภาวะผู้นำของสถานศึกษา (school leadership) เริ่มมีในปลายศตวรรษที่ 20 ด้วยเหตุผลหลาย

ประการ เช่น ความต้องการยกระดับความสำเร็จของนักเรียนให้สูงขึ้น ความคาดหวังในการปรับปรุงและปฏิรูป
สถานศึกษา โดยเฉพาะการเรียกร้องความรับผิดชอบจากสถานศึกษาท่ี ยังคงเน้นการบริหาร (administration) 
และการจัดการ (management) เพื่อรักษาสภาพที่เป็นอยู ่ด้วยการควบคุมและการนิเทศ ให้แทนที่ด้วย
ความคิดภาวะผู้นำ (leadership)  ที่มีความเป็นพลวันและเป็นเชิงรุกมากกว่า ซึ่งนอกจากจะมีผู้บริหารเป็น
ผู้นำของสถานศึกษาแล้ว ยังมีบุคคลอื่นๆ ร่วมเป็นผู้นำเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของสถานศึกษาด้วย จึงเป็น
การเริ่มใช้คำว่าภาวะผู้นำของสถานศึกษาหรือภาวะผู้นำทางการศึกษามาแทนที่คำว่า “การบริหารการศึกษา” 
(educational administration) 

ภาวะผู้นำทางการศึกษา ยังนำไปใช้อธิบายถึงโปรแกรมนอกสถานศึกษาด้วย ผู้นำในวิทยาลัย
ชุมชน วิทยาลัยเอกชน โปรแกรมชุมชน รวมทั้งมหาวิทยาลัยต่างถือเป็นผู้นำทางการศึกษา (educational 
leaders) นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยบางแห่งในสหรัฐอเมริกายังเปิดหลักสูตรการอุดมศึกษาและการศึกษา
ผู้ใหญ่ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกโดยภาควิชาภาวะผู้นำทางการศึกษาเน้นความชำนาญเฉพาะ เช่น 
ภาวะผ ู ้นำมหาว ิทยาล ัย (University leadership) ภาวะผ ู ้นำว ิทยาล ัยช ุมชน (community college 
leadership) ภาวะผู้นำฐานชุมชน (community-based leadership) หรือบางแห่งเปิดหลักสูตรเฉพาะสาขา 
เช ่น ภาวะผู ้นำกิจการนักเร ียน (student affairs leadership) ภาวะผู ้นำว ิชาการ (Academic affairs 
leadership) ภาวะผู ้นำวิทยาลัยชุมชน (community college leadership) การสอนมหาวิทยาลัยและ
วิทยาลัยชุม (community college and university teaching) การศึกษาผู้ใหญ่และอาชีวะ (vocational 
and adult education) และการบริหารมหาวิทยาลัย (university administration) เป็นต้น 

ในขณะที่ Roddy 2010 ให้ทัศนะส่วนตัวที่น่าสนใจว่า ภาวะผู้นำทางการศึกษาเป็นคำที่ยากต่อ
การให้นิยาม และเขาก็เสนอแนวคิดให้มีการนิยามแยกกัน การศึกษาคำหนึ่ง ภาวะผู้นำอีกคำหนึ่ง แล้วเอามา
รวมกันเป็นความหมายของภาวะผู ้นำทางการศึกษา ซึ ่งเขาได้อ้างแนวคิด joseph c. Rost ในหนังสือ 
Leadership for the 21st Century ถึงความหมายของภาวะผู้นำว่า หมายถึง “ความสัมพันธ์เชิงมีอิทธิพลต่อ
กันระหว่างผู้นำและผู้ตามที่ต้องการก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกันของ
พวกเขา” ส่วนความหมายของการศึกษาเขาให้นิยามด้วยตัวเองว่าหมายถึง “ประสบการณ์การแลกเปลี่ยน
ความรู้” จากนั้นนำมารวมกันเป็นคำว่า ภาวะผู้นำทางการศึกษา ว่าหมายถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำทาง
การศึกษา ครูผู้สอนและนักเรียน เพื่อนำไปสู่    ๑) การสร้างโอกาสเพื่อการสำรวจและแลกเปลี่ยนความรู้ ๒) 



 
1584 

 

 
 

ให้มีอิทธิพลเพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงเกี่ยวกับค่านิยมการเรียนรู้ตลอดชีวิต ๓) สร้างกลยุทธ์การออกแบบ
เพ่ือสร้างและส่งเสริมวิสัยทัศน์ร่วมกัน๑ 

การพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาเป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิด
ใหม่ของผู ้บริหารให้มีวิสัยทัศน์การส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษาให้ก้าวทันการ
เปลี่ยนแปลงของโลกที่เจริญด้านการใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตจะตามมาอย่างรวดเร็วด้วยเหตุนี้  
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกสำคัญและมีบทบาทในการที่จะบริหารงานต่าง ๆ ในสถานศึกษาให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยการอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทุกฝ่ าย เช่น ครูสอน
ในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากการบริหารงานในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพได้นั้น 
จำเป็นต้องอาศัยผู้บริหารและผู้ร่วมงานที่มีประสิทธิภาพ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องใช้วิธีการที่
หลากหลาย ทั้งที่เป็นศาสตร์และศิลป์มาประยุกต์ใช้เพื่อให้สถานศึกษามีศักยภาพยิ่งขึ้น และพัฒนาให้ทันต่อ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคมปัจจุบันและอนาคต  

การที่ผู้บริหารจะสามารถพัฒนางานในสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยสื่อ
ดิจิทัลในการอันจะนำพาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งหมายถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่ แสดงออกถึง
ความสำเร็จของการบริหารงานด้วยการมีมนุษยสัมพันธ์ มีคุณธรรม จะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการ
บริหารงานให้มีสิทธิภาพยิ่งขึ้นและที่สำคัญคือ การสร้างศรัทธาในตัวเองให้เกิดขึ้นกับผู้ร่วมงาน ๒ ผู้บริหาร
สถานศึกษาในยุคใหม่ในศตวรรษที่ ๒๑ จึงต้องมีความรู้ ความสามารถมีทักษะ มีวิสัยทัศกว้างไกล มีความ
ชำนาญงาน มีมนุษยสัมพันธ์ และมีประสบการณ์ทางการบริหารการศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้ทันสมัย
เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของโลก๓ 

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ ได้กำหนดให้กระทรวงศึกษาธิการมีอำนาจที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และ
กำกับดูแลการจัดการศึกษาทุกระดับและทุกประเภท กำหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา รวมทั้ง
การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัดการศึกษา และมีความต้องการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาต้องยึด
หลักว่าผู ้เร ียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู ้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู ้เร ียนมีความสำคัญที่สุด
กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพการจัด
การศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ต้องเน้นความสำคัญทั้งรา่ย
กาย จิตใจ สติปัญหา ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมกระบวนการเรียนรู้ และบูรณาการตามความเหมาะสมของแต่

 
๑วโิรจน์ สารรตันะ. ภาวะผู้น า ทฤษฎีและนานาทศันะร่วมสมยัปัจจบุนั. (กรุงเทพมหานคร : ทพิยวสุิทธ,์ 

๒๕๕๗) หน้า ๗๖-๗๗. 
๒นายอัขราธร สังมณีโชติ, “คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่พึ่งประสงค์ของชุมชน”, ปริญญาศึกษาศาต

รมหาบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐), 
๓ชัยยนต์ เพาพาน, ผู ้บริหารสถานศึกษายุคใหม่ในศตวรรษที ่ ๒๑ , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : https:// 

www.conference.edu.ksu.ac.th/file//20160809_2488101126.pdf [๑๖พฤษภาคม ๒๕๖๓]. 
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ละระดับการศึกษา จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่าง ๆ๔ ในการบริหารกิจการใด ๆ ก็
ตามไม่ว่าจะเป็นการบริหารรัฐกิจ บริหารธุรกิจ ผู้บริหารในฐานะผู้นำขององค์การจะต้องมีภาระหน้าที่ที่จะต้อง
สร้างความร่วมมือร่วมใจกันเป็นอย่างดีในการทำงานร่วมกันเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์บุคคลที่มีอำนาจในการ
ติดต่อสัมพันธ์ระหว่างบุคคล มีอิทธิพลเหนือผู้ตาม สามารถจูงใจคนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้อง 
การ หรือคำสั่งของเขาได้ มีอิทธิพลเหนือการปฏิบัติการหรือพฤติกรรมของผู้อื่น มีหน้าที่ควบคุมตรวจตรา 
ประสานงาน วินิจฉัยสั ่งการโน้มน้าวใจผู ้ใต้บังคับบัญชาให้ทำหน้าที ่ของตนอย่างดีที ่ส ุด มีประสิทธิ  
ภาพสูงสุด สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยเป็นผู้ชักจูงให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องร่วมแรง ร่วมใจทำงานเพื่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ด้วยความสมัครใจ มีความกระตือรือร้นมุ่งให้ได้ผลงานดียิ่งขึ้น 
 ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นองค์ประกอบที่สำคัญต่อความสำเร็จลุล่วงของโครงการ
ต่าง ๆ การสร้างภาวะผู้นำที่ดีมีความสามารถในการกล้าเปลี่ยนแปลงและสร้างวัฒนธรรมการใช้เทคโนโลยนีั้น
เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับผู้บริหารทุกคน ทั้งนี้เนื่องจากผู้บริหารทำให้องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ในการ
บริหารสถานศึกษา จึงต้องส่งเสริมให้เกิดระบบความร่วมมือในองค์การ ทำให้บุคลากรมีความยินดี เต็มใจให้
ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน ว่าความพึงพอใจในการทำงานของครูมีความสัมพันธ์อย่างมีนัยสำคัญกับพฤติ
กรรมการบริหารโรงเรียนของผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารถือว่าเป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการนำพาการศึกษาไปสู่
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารยังเป็นผู้สร้างค่านิยม แรง บันดาลใจและความเชื่อรวมทั้งต้องสื่อสารแก่น
ของค่านิยมและความเชื่อดังกล่าวสู่ผู้ตาม ผู้นำต้องมีวิสัยทัศน์มีลักษณะการทำงานเป็นทีม มีการประสานความ
ร่วมมือมีทักษะการติดต่อสื่อสาร มีความรู้ความสามารถการใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะและส่งเ สริมการเรียน
การสอนผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่เรียกว่าระบบออนไลน์ การประชุมออนไลน์ สื่อสารผ่านระบบออนไลน์ได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีมี
ผู้บริหารที่มีภาวะผู้นำที่ทันต่อสถานการณ์ในยุคดิจิทัลสามารถนำเทคโนโลยี นวัตกรรมทางด้านการศึกษามา
บูรณาการใช้ในการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี เพื่อหาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของ
ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาให้สามารถบริหารการศึกษาอย่างมืออาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

๑.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 
๔กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง

ว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่ง
ประเทศไทยจำกัด, ๒๕๕๓), หน้า ๑. 
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๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี  
 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ขั้นตอนที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ไดเ้สนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร ี

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครู จำนวน ๑,๐๐๐ คน โรงเรียน มัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีและกลุ่มตัวอย่างได้แก่ครูจำนวน ๒๗๘ คน โดยคิดตามตารางคำนวณของ
เครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan)  มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ ๙๕  
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๓.ผลการวิจัย 
ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนดังนี้  

    ๓.๑ ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ครูมคีวามคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านความสามารถ
ในการนำข้อมูลมาใช้ ด้านความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร  ด้ านการสร้าง
วัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว และด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา ประยุกต์ใช้ดิจิทัลเพื่อยกระดับความเป็นเลิศของ
องค์กร เข้าใจกลยุทธ์ที่สนับสนุนเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันดีมาก ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ชัดเจน 
 ๒. ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ เสริมสร้างพลังอำนาจด้วยเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้
เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ และผู้บริหารตระหนักว่าในการ
ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ เชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีเพื่อการจัด
การศึกษา 
 ๓. ด้านความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างอิสระ ใช้แหล่งข้อมูล สารสนเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพ และนำข้อมูลมาใช้ได้เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างอิสระ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ นำข้อมูลมาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรการศึกษา 

๔. ด้านความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์ พบว่า ครูมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ทำงานตามแผนที่กำหนด และจ้างบุคลากรที่มี
ความรู้ความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างเหมาะสม  สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่การเป็นผู้ประกอบการทาง
การศึกษา และสามารถจัดการกับปัญหาในการทำงานได้เหมาะสม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ เข้าใจ
ขีดความสามารถของคนในองค์กร 

๕. ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล พบว่า ครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ความรวดเร็วในการ
ตัดสินใจในด้านพัฒนาทีมงาน และให้โอกาสพัฒนางานใหม่ๆ กับองค์กร ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ 
สร้างสรรค์พลวัตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นปกติในองค์กร 
    ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 
 ๑. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ เข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภาพนอก 
ที่มีผลกระทบต้ององค์กร รอบรู้ในข้อจำกัดขององค์กร และสามารถพยากรณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนวิกฤต
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นั้นจะเกิดขึ้นจริง สร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ บริหารด้าน
บุคลากร ผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่คิดร่วมกัน 
 ๒. ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว ได้แก่ มีทักษะและกรอบความคิดที่จะ
เอื้ออำนวยให้บุคคลหรือองค์กรนำพาสมาชิกอื่นในองค์กรให้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ ความสามารถใน
การปรับตัว ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้นำจำเป็นที่จะต้องลงมือทำเอง สามารถปรับทุกส่วนในองค์กร
ให้รองรับโลกดิจิตอลให้ได้ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูง 
 ๓. ด้านความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ ได้แก่ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่
ทันสมัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เข้าถึงข้อมูลจึงต้องรวดเร็ว ครอบคลุมความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 ๔. ด้านความเข้าใจในความรู ้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร  ได้แก่ สร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้ตามเข้าใจความรู้และทักษะความสามารถของแต่ละคนจะสามารถเชื่อมทุกคนให้อยู่ร่วมกัน
ได้ดี เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ตามยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟัง และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาใหด้ี
ที่สุด 
  ๕. ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ได้แก่ เชิดชูบทบาทของผู้นำขององค์กรให้
แสดงความเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้พร้อมแบ่งปันความรู้ให้บุคลากรส่งเสริมให้มีการ
เสวนาแบ่งปันความรู้ โดย จัด Shared Forum ให้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ในองค์กรหรือบาง
โอกาส 
  ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 
  ๑. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ พัฒนานวัตกรรมดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา ประยุกต์ใช้ดิจิทัล
เพื่อยกระดับความเป็นเลิศขององค์กร เข้าใจกลยุทธ์ที่สนับสนุนเป้าหมายเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันดีมาก 
เข้าใจในภาพรวมของสภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภาพนอก ที่มีผลกระทบต้ององค์กร รอบรู้ในข้อจำกัด
ขององค์กร และสามารถพยากรณ์วิกฤตที่อาจเกิดขึ้นได้ก่อนวิกฤตนั้นจะเกิดขึ้นจริง สร้างผลลัพธ์อย่างมี
ประสิทธิภาพให้เกิดข้ึนจริงได้ อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ บริหารด้านบุคลากร ผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่คิดร่วมกัน 
  ๒. ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว ได้แก่ เสริมสร้างพลังอำนาจด้วยเทคโนโลยี
และแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้เหมาะสม จัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้และนวัตกรรมดิจิทัลได้อย่างมืออาชีพ 
ผู้บริหารตระหนักว่าในการใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว มีทักษะและกรอบความคิดที่จะเอื้ออำนวยให้
บุคคลหรือองค์กรนำพาสมาชิกอื่นในองค์กรให้สามารถอยู่รอดในยุคดิจิทัลได้ ความสามารถในการปรับตัว 
ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ผู้นำจำเป็นที่จะต้องลงมือทำเองสามารถปรับทุกส่วนในองค์กรให้รองรับโลก
ดิจิตอลให้ได้ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูง 
  ๓. ด้านความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ ได้แก่ สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่าง
อิสระ ใช้แหล่งข้อมูล สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ นำข้อมูลมาใช้ได้เพื่อพัฒนาการศึกษาได้อย่างอิสระ มี



 
1589 

 

 
 

ระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศที่ทันสมัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ เข้าถึงข้อมูลจึงต้องรวดเร็ว 
ครอบคลุมความต้องการของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  ๔. ด้านความเข้าใจในความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร ได้แก่ ทำงานตามแผน
ที่กำหนด และจ้างบุคลากรที่มีความรู้ความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่
การเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา สามารถจัดการกับปัญหาในการทำงานได้เหมาะสม สร้างความสัมพันธ์
กับผู้ตามเข้าใจความรู้และทักษะความสามารถของแต่ละคนจะสามารถเชื่อมทุกคนให้อยู่ร่วมกันได้ดี เปิดใจรับ
ฟังความคิดเห็นของผู้ตามยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟัง และร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด 
  ๕. ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ได้แก่ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีความรวดเร็วในการตัดสินใจในด้านพัฒนาทีมงาน ให้โอกาสพัฒนางานใหม่ๆ กับองค์กร เชิดชู
บทบาทของผู้นำขององค์กรให้แสดงความเป็นแบบอย่างของการเป็นผู้ใฝ่เรียนรู้ และเป็นผู้พร้อมแบ่งปันความรู้
ให้บุคลากร ส่งเสริมให้มีการเสวนาแบ่งปันความรู้ โดย จัด Shared Forum ให้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยน
ความรู้จากผู้รู้ในองค์กรหรือบางโอกาส  
  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” ได้แก่ “VSDHC Model” ดังนี้ 
 V = Vision ด้านการมีวิสัยทัศน์ พัฒนาและประยุกต์ใช้นวัตกรรมดิจิทัล เข้าใจกลยุทธ์ใน
ภาพรวมของสภาพแวดล้อมต่างๆ สร้างผลลัพธ์อย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดขึ้นจริงได้ อย่างที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ 
บริหารด้านบุคลากร ผลักดันให้วิสัยทัศน์ที่คิดร่วมกัน 

S = Skills ด้านการเป็นผู ้ใช้งานดิจ ิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว เสริมสร้างพลังอำนาจ จัด
สภาพแวดล้อมการเรียนรู้ มีทักษะและกรอบความคิดที่จะเอื้ออำนวยให้บุคลากร สามารถปรับทุกส่วนใน
องค์กรให้รองรับโลกดิจิตอลให้ได้ ส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูง 

D = Data ด้านความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้ เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
ได้อย่างอิสระ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศท่ีทันสมัย รวดเร็ว สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ 

H = Human Relations ด้านความเข้าใจในความรู ้และทักษะความสามารถของคนใน
องค์กร ทำงานตามแผนที่กำหนด สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่ จัดการกับปัญหาในการทำงานได้เหมาะสม 
สร้างความสัมพันธ์กับผู้ตาม เปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้ตามยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น รับฟัง และ
ร่วมกันหาทางแก้ปัญหาให้ดีที่สุด 

C=Culture ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา มีความรวดเร็วในการตัดสินใจ ให้โอกาสพัฒนางานใหม่ๆ กับองค์กร เชิดชูบทบาทของผู้นำ ส่งเสริม
ให้มีการเสวนาแบ่งปันความรู้  
 สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำในยุคดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ควรพัฒนาตามผลการวิจัยดังนี้๑. ด้านการมีวิสัยทัศน์ ได้แก่ พัฒนานวัตกรรม
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ดิจิทัลในการพัฒนาการศึกษา ๒. ด้านการเป็นผู้ใช้งานดิจิทัลได้อย่างคล่องแคล่ว  ได้แก่ เสริมสร้างพลังอำนาจ
ด้วยเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ดิจิทัลได้เหมาะสม ๓. ด้านความสามารถในการนำข้อมูลมาใช้  ได้แก่ สามารถ
เรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างอิสระ ใช้แหล่งข้อมูล สารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ๔. ด้านความเข้าใจใน
ความรู้และทักษะความสามารถของคนในองค์กร ได้แก่ ทำงานตามแผนที่กำหนด และจ้างบุคลากรที่มีความรู้
ความคิดเชิงนวัตกรรมอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัลใหม่การเป็นผู้ประกอบการทางการศึกษา ๕. 
ด้านการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในโลกดิจิทัล ได้แก่ ติดตามแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มี โดย จัด 
Shared Forum ให้เป็นเวทีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้รู้ในองค์กรหรือบางโอกาส   
 
 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีวิสัยทัศน์ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม 
 ๒) ผู้บริหารสร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการจัดการศึกษา 
 ๓) ผู้บริหารควรนำข้อมูลมาใช้สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรการศึกษา 
 ๔) ผู้บริหารควรมีความเข้าใจขีดความสามารถของคนในองค์กร 
 ๕) ผู้บริหารมีกระบวนการสร้างสรรค์พลวัตในการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลให้เป็นปกติ
ในองค์กร 
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แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหลง่เรียนรู้ 
ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจงัหวัดชัยภูมิ 

Guidelines for Development of Dhamma Practice Centers into Learning Centers for Buddhism,  
Arts and cultures in Chaiyaphum Province 

 

พระปลัดเกื้อกูล สุภนนฺโท (พงศนันทน์) 
ผศ. ดร.เกษม  แสงนนท์ 

พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร. 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาบริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิ 
๒) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในระดับจังหวัด ๓) เพื่อเสนอ
แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 
รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
ประชาชน จำนวน ๒๗๘ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 

      ๑. บริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม พบว่าภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรม ด้าน
จิตรกรรม มี ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านประติมากรรม ด้านพระพุทธศาสนา ตามลำดับ 
        ๒. วิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม เจ้าอาวาสมีวิสัยทัศน์สร้าง
เป็นแหล่งความรู้ในแง่มุมเชิงวัฒนธรรม และคำสอนทางพระพุทธศาสนา ร่วมกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้สังคม
ได้รับรู้ ช่วยกันดูแล รักษาเพราะเป็นสมบัติของส่วนรวม รักษาความสะอาด ไม่ทำลายทรัพย์สินเมื่อเข้าไปเยี่ยม
ชม รักษา รณรงค์ให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆให้คงอยู่ด้วยการเป็นศูนย์รวมจิตใจ 
      ๓. แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
ในจังหวัดชัยภูมิโดยมีความเป็นสัปปายะ คือ เหมาะสมทางกายภาพ การให้ความรู้ด้านศิลปะ มีการได้เรียนรู้
เรื่องธรรมะที่ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรม ใช้สื่อต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับประติมากรรม สถาปัตยกรรมเชิง
พุทธ มีพระและเจ้าหน้าที่หรือสื่อบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่
ทำลายทรัพย์สินเมื่อเข้าไปเยี่ยมชม รักษา รณรงค์ให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆให้คงอยู่ด้วยการเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ส่งเสริมกิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย และองค์ความรู้ที่ได้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าทางจิตใจ  
คำสำคัญ :  ศูนย์ปฏิบัติธรรม  , แหล่งเรียนรู้, 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 
 The objective of this research are: 1) to study the context and readiness of the 
Dhamma practice centers in Chaiyaphum Province, 2) to study methods for developing 
learning resources for Buddhism, Arts, and Cultures at the provincial level, and 3) to propose 
guidelines for the development of Dhamma practice centers as learning centers for Buddhism, 
Arts and Cultures in Chaiyaphum Province. The mixed research methodology was used in the 
study. The quantitative data were collected by questionnaires from 278 samples and analyzed 
by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were collected 
by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The context and readiness of the Dhamma practice centers in Chaiyaphum 

Province in 5 aspects was at a high level overall. In descending order, the highest level was 
on architecture, followed by mural paintings, customs and traditions, sculpture, and Buddhism 
respectively. 

2. Methods for developing learning resources for Buddhism, Arts, and Cultures at 
the provincial level are that; the abbots have vision to create a source of knowledge in terms 
of culture and Buddhist teachings and jointly promote the local heritage through social media.  
Visitors help keep the place clean and tidy, take care of property when visiting, and maintain 
good local traditions and customs as the mental center. 

3. The guidelines for the development of Dhamma practice centers as learning 
centers for Buddhism, Arts and Cultures in Chaiyaphum Province are to provide Sappaya or 
physical comforts, knowledge in arts, learn Dhamma embedded in mural paintings, learn 
Buddhist architecture and sculpture, have monks, officials or leaflets to give details of objects 
and places, have notices for helping keep the places clean and tidy, taking care of the objects, 
and campaign to maintain good local customs and traditions as the mental center by building 
and promoting network. 
Keywords :  Dhamma Practice Centers, Learning Centers. 
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บทนำ 
วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ตั้งแต่สมัยพุทธกาลแล้ว เพราะเผยแพร่พระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้าและ

พุทธสาวก เป็นแหล่งความรู้ของตัวบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่ประชาชนจะพากันฟังธรรมจะพบเห็นใน
พุทธกิจของพระพุทธเจ้า เช้าพระองค์ทรงบิณฑบาตและแสดงธรรมโปรดประชาชน หลังฉันเสร็จแนะนำ
กัมมัฏฐานแก่ภิกษุทั้งหลาย บ่ายแสดงธรรมโปรดประชาชนที่มาชุมนุมรอฟังธรรมที่ธรรมสภาในวัดที่พระองค์
ประทับอยู๑่    

ทั้งนี้เมื่อย้อนศึกษาประวัติศาสตร์ไทยในอดีตตั้งแต่สมัยสุโขทัย พบว่า วัดเป็นศาสนสถานที่สำคัญ
ยิ่งของพระพุทธศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมของพระภิกษุสงฆ์เป็นที่
บำเพ็ญบุญกุศลของอุบาสกอุบาสิกาฯลฯวัดจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งชาวพุทธนิยมสร้างวัดและมีการพัฒนาวัด
ไปในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เป็นที่อยู่อาศัยของพระภิกษุสามเณรเพ่ือปฏิบัติธรรมเรียกว่าสายปฏิบัติตรงกันข้ามกับ
สายแรกท่ีเรียกว่าสายปริยัติในปัจจุบันการสร้างวัดการพัฒนาวัดมีมากข้ึนทุกๆปี ทั้งนี้ เพราะประชาชนชุมชนมี
จำนวนมากขึ้นอีกทั้งประชาชนก็นิยมเข้าวัดมากขึ้นซึ่งมีมากมายหลายลักษณะตามวิวัฒนาการของโลกอย่างไร
ก็ดีวัดทั ้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ ่งตัวเจ้าอาวาสเองซึ ่งเป็นหัวหน้าผู ้รับผิดชอบในการบริหารวัดวัดจะ
เจริญรุ่งเรืองจะเสื่อมจะทรงก็อยู่ที่ท่านเจ้าอาวาสเป็นสำคัญดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการ
พัฒนาหลายด้านทั้งตนเองผู้ใต้บังคับบัญชาคือพระภิกษุสามเณรในวัดรูปแบบการบริหารวัด การจัดองค์กรใน
วัดการวางรูปแบบแปลนแผนผังวัดเสนาสนะการจัดภูมิทัศน์ ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามสะอาดตา
สะอาดใจแก่ผู้พบเห็นจนกระทั่งบุคลากรภายในวัด การพัฒนาวัดตามรูปแบบดังกล่าวทั้งคณะสงฆ์และราชการ
โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มีนโยบายในการพัฒนาวัดแนะนำเจ้าอาวาสตลอดมาจนกระทั่งมีวัด
จำนวนมากที่ได้ปฏิบัติไปบ้างแล้วสามารถยกฐานะของวัดให้สูงขึ้นเป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่าง
ดีเด่นและวัดพระอารามหลวงอันนำมา ซึ่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องวัดจำเป็นต้อง
พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงตามบทบาทความรับผิดชอบที่กำหนดไว้และปรับปรุงให้ดีขึ้น๒ และ
พบอีกว่า วัดเป็นศูนย์กลางสำคัญของการจัดการศึกษาการถ่ายทอดความรู้โดยพระสงฆ์เป็นหลักรวมทั้งผู้อาวุโส  
พ่อแม่  ปราชญ์ชาวบ้าน  ช่างฝีมือ  เป็นต้น  ได้ร่วมกันทำหน้าที่ให้การอบรมสั่งสอนความรู้ต่างๆแก่บุตรหลาน
ของตนเองด้วยจึงเป็นการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ  เยาวชนไทยสมัยก่อนจึงได้รับทั้งภูมิ
ธรรมและภูมิปัญญา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากวัด  หรือพุทธศาสนาซึ่งเป็นสถาบันทางสังคมที่เก่าแก่เคียงคู่มากับ

 

         ๑ รังสี  สุทนต์ ,พุทธกิจ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำ.โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,กรุงเทพมหานคร ,
๒๕๕๙ หน้า ๒๗,๕๕ 

๒สำนักงานพระพุทธศาสนา, ข้อมูลพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑, อ้างใน พระปลัดโฆษิต คงแทนและคณะ “รูปแบบการจัด
เรียนรู้ของชุมชน”, ดุษฎีนิพนธ์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล,๒๕๕๘). 
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ชาติไทยเป็นรากฐานของระบบจริยธรรมของสังคมไทยที่เป็นที่ยอมรับยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานกันต่อๆ  มา
ด้วยเหตุนี้วัดและบ้านจึงมีบทบาทอย่างสำคัญในการเป็นเครื่องมือที่ได้ช่วยพัฒนาชีวิตและสังคมไทยในอดีต๓ 

นอกจากนั้นวัดยังเป็นสถานที่ทำบุญในโอกาสต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวบ้าน เป็น
ศูนย์รวมจิตใจที่สำคัญให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ, ชาวพุทธซึ่งในปัจจุบันขาดความสามัคคี ของคนไทยใน
ระบบการปกครองที่มีการปฏิรูปกันในปัจจุบัน  แม้ว่าบทบาทของวัดและพระสงฆ์จะลดลงไปจากเดิม แต่
กระนั้น วัดและ พระสงฆ์ก็ยังมีการปรับเปลี่ยนบทบาทให้สอดคล้องกับสภาพสังคม โดยบทบาทหลักของวัดก็
ยังคงเป็นสถานที่ พำนักของพระสงฆ์สามเณร เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน ประพฤติปฏิบัติธรรม สืบทอดและ
เผยแผ่หลักธรรมคำสั่ง สอน และยังมีฐานะเป็นสถานที่ที่ประดิษฐานและรวบรวมของมรดกทางศิลปวัฒนธรรม
เป็นที่รวมจิตใจของประชาชนทั้งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ ตลอดถึงการเป็นศูนย์กลางใน
การประกอบพิธีทางประเพณีวัฒนธรรมของชุมชน๔ ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้น วัดยังถือเป็นมรดก ทางวัฒนธรรม
ของประเทศไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และมีการถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป็น เวลาช้านาน
แล้ว ซึ่งเป็นไปตามคติความเชื่อที่ถือว่าการได้มาสักการะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ ร่วมทำบุญ บริจาคทาน ปฏิบัติบูชา 
จะนำความเป็นสิริมงคลมาสู่ชีวิตและครอบครัวของผู้ที่ได้ไปสักการะขอพร  และยังสามารถสร้างเสริมของ
ความสามัคคีเป็นหนึ่งอันเดียวกันสร้างกำลังใจให้เกิดขึ้นทำให้จิตใจผ่องใส โดยจะเห็นได้ว่า "วัด" (Temple) 
เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สะท้อนให้เห็น ถึงอารยธรรม และยังสะท้อนไปถึงร่องรอยวิถีชีวิตในอดีตที่มี
ลักษณะกลมกลืน (Harmony)ระหว่างชุมชน วัด และสิ่งแวดล้อม ที่มีลักษณะการผสมกลมกลืนการดำเนินชีวิต
บนพื้นฐานของความสงบความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นความเชื่อของท้องถิ่นและยังเป็นแหล่งรวมข้อมูล
ด้านประวัติศาสตร์ การศึกษา ศิลปกรรม สถาปัตยกรรม รวมทั้ง เชื่อมโยงความเป็นมาของวัฒนธรรมกับชุมชน
และการตั้งถิ่นฐานของชุมชน ล้วนมีคุณค่าต่อจิตใจและมีความศักดิ์ สิทธ์และงดงามเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของ
ชาวไทย๕วัดในจังหวัดชัยภูมิเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมที่สร้างคุณค่าทางจิตใจให้
พุทธศาสนิกชนได้ไปปฏิบัติและเรียนรู้ทั้งด้านสมาธิ ด้านปริยัติ ปฏิบัติ และศิลปะที่เป็นองค์ความรู้ของภูมิ
ปัญญาชาวบ้านตั้งแต่โบราณถึงปัจจุบันที่ยากแก่การหาแหล่งเรียนรู้แต่วัดก็ยังสามารถอนุรักษ์ประเพณีเหล่านี้
ได้เป็นอย่างด ี

จากความสำคัญดังกล่าว ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ  เพื่อพัฒนา ปรับปรุงและบริหารจัดการศูนย์

 
๓เยาวภา  ประคองศิลป์, ความจำเป็นของการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างบ้าน วัด  และโรงเรียน,  

เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการทางการศึกษา, คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๙), หน้า ๑๒. 
๔กรมการศาสนา, แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา 

ปี ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 
๕กรมการศาสนา, แนวทางการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเส้นทางแสวงบุญในมิติทางศาสนา 

ปี ๒๕๕๗, (กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๕๗), หน้า ๒๓. 
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ปฏิบัติให้เอื้อต่อการเรียนรู้ต่อคำสอนในพระพุทธศาสนาและศิลปะ วัฒนธรรมในการขัดเกลาจิตใจประชาชน
อย่างมั่นคง ยั่งยืนตลอดไป 

 
 
 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาบริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 

 ๑.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 
๑.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 
 

๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษบริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อพัฒนาให้
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับบริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพ่ือพัฒนา
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม  

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : บริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อพัฒนาให้เป็น

แหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม 
 
 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัด

ชัยภูมิ มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัด

ชัยภูมิ 
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 ขั ้นตอนที ่  ๓  เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาศูนย ์ปฏ ิบ ัต ิธรรมให้เป ็นแหล่งเร ียนรู ้ด ้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 

 ผลล ัพธ ์ท ี ่ ได ้  : ได้ เสนอแนวทางการพัฒนาศ ูนย ์ปฏ ิบ ัต ิธรรมให ้ เป ็นแหล ่งเร ียนรู้ ด ้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ 

วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 
               ประชากร ได้แก่ ประชาชน จำนวน ๑,๐๐๐ คน  และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ประชาชน  จำนวน 
๒๗๘ คน จากการคำนวณสูตร  โดยคิดตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มี
ระดับความเชื่อม่ันร้อยละ๙๕ 
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนดังนี้  
 ๓.๑ ผลการศึกษา บริบท ความพร้อมของศูนย์ปฏิบัติธรรมในจังหวัดชัยภูมิเพื่อพัฒนาให้เป็น
แหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภาพรวมทั้ง ๕ ด้าน  ประชาชนมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านสถาปัตยกรรม ด้านจิตรกรรม มี ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ด้านประติมากรรม ด้าน
พระพุทธศาสนา ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านพระพุทธศาสนา พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ สถานที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน มีความเป็นสัปปายะ คือ เหมาะสมทาง
กายภาพ และสมบูรณ์ด้วยความพร้อมด้านต่างๆ และเป็นสถานที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่สมบูรณ์ ข้อ
ที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีสถานที่ทำให้คนเกิดความกลัวบาป  
 ๒. ด้านจิตรกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ การให้ความรู้ด้านศิลปะ เช่น การจัดสื่อแสดงความรู้ด้าน จิตรกรรม มีการได้เรียนรู้เรื่องธรรมะที่
ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมที่เป็น แหล่งเรียนรู้ของวัด และท่านได้เรียนรู้ลายเส้นของการเขียนภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง ของวัดเป็นอย่างด ี
 ๓. ด้านประติมากรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของประติมากรรมในวัดสื่อหลักธรรมทำให้วัดสงบ วัดมี
การใช้สื่อต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้เกี่ยวกับประติมากรรม ภายในวัด และวัดได้ให้ความรู้ด้านประติมากรรมนูนต่ำ 
นูนสูง และตัวลอย แก่ผู้เข้ามาชม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ประติมากรรมการปั้น 
เช่น รูปปั้นพระพุทธรูป บุคคลสำคัญ 
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๔. ด้านสถาปัตยกรรม พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ วัดมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเชิงพุทธ ท่านได้เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดแผนผังของวัด 
และวัดมีพระและเจ้าหน้าที่หรือสื่อบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ 
การเรียนรู้ สถาปัตยกรรมสะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน 

๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี พบว่า ประชาชนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ วัดให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณี วัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน และวัดมีสื่อ หรือแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณี ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ท่านได้เรียนรู้และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมวันสำคัญทาง
พุทธศาสนา 

 
           ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัด
ชัยภูมิ 
 ๑. ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่คนไทย
และชาวต่างประเทศคนไทยนิยมไปกราบพระในวัดสำคัญๆ และไปทำบุญด้วย โดยมีความหวังว่าให้ชีวิตมี
ความสุขชาวต่างชาติมาเรียนรู้ในวัดมุ่งมาศึกษาศิลปะสวยๆ งามๆ มาศึกษาหาความรู้ในแง่มุมเชิงวัฒนธรรม 
และคำสอนทางพระพุทธศาสนา เจ้าอาวาสแต่ละวัดจะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางพุทธศาสนา 
 ๒. ด้านจิตรกรรม ได้แก่ การชื่นชมโดยไม่จับต้องภาพร่วมกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้สังคมได้รับ
รู้ จัดมีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด และราชการในการส่ งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้าน
จิตรกรรม 
 ๓. ด้านประติมากรรม ได้แก่ การช่วยกันดูแล ไม่ไปสัมผัสจับต้องงานประติมากรรมเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหาย งบประมาณในการสร้างประติมากรรมต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรเมื่อสร้างแล้วต้องคำนึง
ว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจึงจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
 ๔. ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ ช่วยกันดูแล รักษาเพราะเป็นสมบัติของส่วนรวม เป็นสิ่งที่บรรพ
บุรุษได้สร้างให้เป็นสมบัติของลูกหลาน รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของสถาปัตยกรรม ร่วมกันส่งเสริม เผยแผ่
สถาปัตยกรรมของวัดในทางพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาด ไม่ทำลายทรัพย์สินเมื่อเข้าไป
เยี่ยมชม เจ้าอาวาสควรเป็นผู้นำด้านจิตใจให้แก่ประชาชน ชุมชน บริหารจัดการวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 
เป็นที่พึ่งด้านจิตใจแก่ประชาชนในชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สถาปัตยกรรมของวัดจะ
ทำให้คนในชุมชนได้รับทราบ 
  ๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ รักษา รณรงค์ให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆให้คงอยู่ด้วย
การเป็นศูนย์รวมจิตใจ ศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การ
อนุรักษ์ โดยการปลุกจิตสำนึก การฟ้ืนฟู การพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงขนบธรรมเนียม การถ่ายทอด  
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โดยการนำขนบธรรมเนียมประเพณีที ่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ส่งเสริม
กิจกรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย 
            ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ 
  ๑. ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ สถานที่สามารถพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน มีความเป็นสัปปา
ยะ คือ เหมาะสมทางกายภาพ และสมบูรณ์ด้วยความพร้อมด้านต่างๆ เป็นสถานที่ทำให้เกิดการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตที่สมบูรณ์ วัดเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่มีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาที่คนไทยและชาวต่างประเทศคนไทยนิยม
ไปกราบพระในวัดสำคัญๆ และไปทำบุญด้วย โดยมีความหวังว่าให้ชีวิตมีความสุขชาวต่างชาติมาเรียนรู้ในวัดมุ่ง
มาศึกษาศิลปะสวยๆ งามๆ มาศึกษาหาความรู้ในแง่มุมเชิงวัฒนธรรม และคำสอนทางพระพุทธศาสนา เจ้า
อาวาสแต่ละวัดจะมีวิสัยทัศน์ในการบริหารจัดการวัดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางพุทธศาสนา 
  ๒. ด้านจิตรกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ด้านศิลปะ เช่น การจัดสื่อแสดงความรู้ด้าน จิตรกรรม มี
การได้เรียนรู้เรื่องธรรมะที่ใช้ในการวาดภาพจิตรกรรมที่เป็น แหล่งเรียนรู้ของวัด ได้เรียนรู้ลายเส้นของการ
เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดเป็นอย่างดี การชื่นชมโดยไม่จับต้องภาพร่วมกันประชาสัมพันธ์ทางสื่อให้
สังคมได้รับรู้ จัดมีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด และราชการในการส่งเสริมสนับสนุนแหล่ง
เรียนรู้ด้านจิตรกรรม 
  ๓. ด้านประติมากรรม ได้แก่ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะและประเภทของประติมากรรมในวัดสื่อ
หลักธรรมทำให้วัดสงบ วัดมีการใช้สื่อต่างๆ เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับประติมากรรม ภายในวัด ให้ความรู้ด้าน
ประติมากรรมนูนต่ำ นูนสูง และตัวลอย แก่ผู้ เข้ามาชม การช่วยกันดูแล ไม่ไปสัมผัสจับต้องงานประติมากรรม
เพ่ือไม่ให้เกิดความเสียหาย งบประมาณในการสร้างประติมากรรมต้องใช้งบประมาณเยอะพอสมควรเมื่อสร้าง
แล้วต้องคำนึงว่าใช้ประโยชน์อะไรได้บ้างจึงจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน 
  ๔. ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัดมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเชิงพุทธ ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ
การจัดแผนผังของวัด วัดมีพระและเจ้าหน้าที่หรือสื่อบรรยายให้ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมช่วยกันดูแล รักษา
เพราะเป็นสมบัติของส่วนรวม เป็นสิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างให้เป็นสมบัติของลูกหลาน รณรงค์ให้เห็นคุณค่าของ
สถาปัตยกรรม ร่วมกันส่งเสริม เผยแผ่สถาปัตยกรรมของวัดในทางพุทธศาสนาที่ถูกต้อง ร่วมกันดูแลรักษา
ความสะอาด ไม่ทำลายทรัพย์สินเมื่อเข้าไปเยี่ยมชม เจ้าอาวาสควรเป็นผู้นำด้านจิตใจให้แก่ประชาชน ชุมชน 
บริหารจัดการวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นที่พึ่งด้านจิตใจแก่ประชาชนในชุมชน ร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้สถาปัตยกรรมของวัดจะทำให้คนในชุมชนได้รับทราบ 
  ๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ วัดให้ความรู้เกี่ยวกับความเป็นมาของขนบธรรมเนียม
ประเพณี วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบั น วัดมีสื่อ หรือแหล่งเรียนรู้
เกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี รักษา รณรงค์ให้ขนบธรรมเนียมประเพณีดีๆให้คงอยู่ด้วยการเป็นศูนย์รวม
จิตใจ ศูนย์รวมกิจกรรมของชุมชน การค้นคว้าวิจัย ควรศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล การอนุรักษ์โดยการปลุก
จิตสำนึก การฟื ้นฟูการพัฒนาริเริ ่มสร้างสรรค์และปรับปรุงขนบธรรมเนียม การถ่ายทอด โดยการนำ
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ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ผ่านมาเลือกสรรกลั่นกรองด้วยเหตุและผลอย่างรอบคอบ ส่งเสริมกิจกรรม โดยการ
ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย 
  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน
พระพุทธศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ” ได้แก่ เจ้าอาวาสแต่ละวัดมีวิสัยทัศน์จัดสถานที่สามารถ
พัฒนาบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นสัปปายะ เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ในแง่มุม เชิงวัฒนธรรม และคำสอนทาง
พระพุทธศาสนา จัดมีการประชาสัมพันธ์ร่วมมือกันระหว่างบ้าน วัด และราชการ ให้ความรู้ด้านศิลปะเรียนรู้
เรื่องธรรมะ ส่งเสริมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ด้านจิตรกรรมในด้านต่างๆ ช่วยกันดูแลไม่ไปสัมผัสจับต้องงาน
ประติมากรรมให้เกิดความเสียหาย มีการใช้สื ่อต่างๆ เพื่อการเรียนรู ้เกี ่ยวกับประติมากรรม คำนึงว่าใช้
ประโยชน์อะไรได้บ้างจึงจะทำให้เกิดแหล่งเรียนรู้อย่างยั่งยืน ให้ความรู้เกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเชิงพุทธ วัดมี
พระและเจ้าหน้าที่หรือสื่อบรรยายให้ความรู้ ช่วยกันดูแลรักษาสมบัติของส่วนรวม เจ้าอาวาสเป็นผู้นำด้ าน
จิตใจให้แก่ประชาชน บริหารจัดการวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ค้นคว้าวิจัย อนุรักษ์โดยการปลุกจิตสำนึก 
ฟ้ืนฟูขนบธรรมเนียม ส่งเสริมการจัดกิจกรรมและสนับสนุนให้เกิดเครือข่าย 

 สรุปแนวทางการพัฒนาศูนย์ปฏิบัติธรรมให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ด ้านพระพุทธศาสนา ศิลปะ 
วัฒนธรรม ในจังหวัดชัยภูมิ ตามผลการวิจัยดังนี้๑. ด้านพระพุทธศาสนา ได้แก่ สถานที่สามารถพัฒนา
บุคลิกภาพที่ดีของผู้เรียน มีความเป็นสัปปายะ ๒. ด้านจิตรกรรม ได้แก่ การให้ความรู้ด้านศิลปะ เช่น การจัด
สื่อแสดงความรู้ด้าน จิตรกรรม ๓. ด้านประติมากรรม ได้แก่ ได้เรียนรู้เกี ่ยวกับลักษณะและประเภทของ
ประติมากรรมในวัดสื่อหลักธรรมทำให้วัดสงบ ๔. ด้านสถาปัตยกรรม ได้แก่ วัดมีการให้ความรู ้เกี ่ยวกับ
สถาปัตยกรรมเชิงพุทธ ๕. ด้านขนบธรรมเนียมประเพณี ได้แก่ วัดให้ความรู ้เกี ่ยวกับความเป็นมาของ
ขนบธรรมเนียมประเพณี วัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนั้นวัด
เป็นแหล่งปฏิบัติและการเรียนรู้ที่ทรงคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง  
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) เจ้าอาวาสจัดสถานที่ท่ีทำให้คนเกิดความกลัวบาปใคร่อยากเรียนรู้ 
 ๒) จัดวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับลายเส้นของการเขียนภาพจิตรกรรมฝาผนัง ของวัดเป็น
อย่างดี 
 ๓) จัดสถานที่เป็นแหล่งเรียนรู้ประติมากรรมการปั้น เช่น รูปปั้นพระพุทธรูป บุคคลสำคัญเพ่ือ
ดึงดูดใจให้ประชาชนสนใจในแหล่งเรียนรู้ 
 ๔) มีปราชญชาวบ้านด้านสถาปัตยกรรมคอยให้ความรู้สะท้อนให้เห็นวิถีชีวิตของชุมชน 
 ๕) สร้างบรรยากาศที่เอื ้อต่อการเรียนพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชาวพุทธที่ช่วยให้เกิด
ความสงบจิตใจ 
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แนวทางการจัดกิจกรรมสง่เสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรม 
ของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

Guidelines for Organizing Activities to Promote Public Mind according to Buddhadhamma 

for  Secondary School Students in Sai Yok District, Kanchanaburi Province 

พระมหาจุฬาพงษ์ สนฺตมโน (ยาณะ) 
พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ. ดร. 

ผศ.ดร.พีรวัฒน์  ชัยสุข 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพ่ือศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียน ๒) 
เพ่ือศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน ๓) เพื่อเสนอแนวทางการจัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัด
กาญจนบุรี รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่
ใช้ คือ แบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักเรียน จำนวน ๓๐๒ คน และแบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน 
สถิติที่ใช้ คือ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า การจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะทั้ง ๓ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ 
ด้านจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม ด้านจิตสาธารณะในตนเอง ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีสร้างจิตสำนึกปลูกฝังตั้งแต่เด็กรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง สร้างมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในห้องเรียน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชักชวนไปในทางที่ดี มีกัลยาณมิตรที่จะคอยช่วยเหลือ
ชักชวนกันทำความดี สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
 ๓. แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเร ียน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรีทำหน้าที่ได้รับมอบหมาย ประพฤติตัวให้เหมาะสม การใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมกับชมรมโรงเรียน แบ่งปัน เปิดโอกาสให้
ผู้อื่น ได้ใช้สมบัติของส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย
ซึ่งสอดคล้องกับองค์ความรู้ MYS Model คือ My, You, Social จิตสาธารณะ 
คำสำคัญ :  การจัดกิจกรรม, จิตสาธารณะ 
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of public mind promotion 
activities of students, 2) to study methods of organizing public mind promotion activities 
according to Buddhadhamma principles, and 3) to propose guidelines for public mind 
promotion activities according to Buddhadhamma principles for secondary school students in 
Sai Yok District of Kanchanaburi Province. The mixed research methodology was used in the 
study. The quantitative data were collected by questionnaires from 302 samples and analyzed 
by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were collected 
by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of public mind promotion activities of students in secondary school 

students in Sai Yok District of Kanchanaburi Province in 3 aspects was at a high level overall 
in public mind to others, public mind to society and public mind to oneself. 

2. Methods of organizing public mind promotion activities according to 
Buddhadhamma principles for secondary school students in Sai Yok District of Kanchanaburi 
Province are to create and cultivate awareness and responsibility in their duty from the 
childhood, build good relationship with classmates, persuade one another to do good, to be 
discipline, realize participation in democracy, and recognize scope of rights, freedom, duty, 
and responsibility to oneself and society.  

3. The guidelines for public mind promotion activities according to Buddhadhamma 
principles for secondary school students in Sai Yok District of Kanchanaburi Province are to 
perform duty as assigned, behave oneself appropriately, use of resources economically, non-
selfish, participate in cultural conservation activities with the school club, share opportunities 
for others to access common property, have family responsibility, and realize participation in 
democracy in accordance with the MYS Model. 
Keywords :  Activities, Public Mind. 
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บทนำ 
            การจัดกิจกรรมจิตอาสา หรือ เรียกว่าการส่งเสริมการจัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา เพื่อพัฒนาพฤติกรรมที่ดีของนักเรียนให้รู้จักจิตสำนึกต่อการเข้าใจคนอื่น และสิ่งของสาธารณะ
ประโยชน์ที ่ต้องช่วยกันรักษา สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กล่าวถึงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งทำประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคมและอยู่ร่วมกัน
ในสังคมอย่างมีความสุข ให้บรรลุผลตามความมุ ่งหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  
พุทธศักราช 2551 โดยได้กำหนดไว้ในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์๑  
          แนวทางการสร้างจิตสาธารณะสถานศึกษาจะต้องคิดกิจกรรมที่มีความเป็นไปได้ง่าย  และสะดวกใน
การปฏิบัติ แต่ให้ผลดี ได้แก่ 1) ส่งเสริมให้เด็กมีความสามารถในการดูแลรักษาบ้าน และรับผิดชอบงานบ้านถือ
เป็นงานสาธารณะที่ใกล้ตัวที่สุด 2) ส่งเสริมให้เด็กร่วมรับผิดชอบในการดูแลรักษาหมู่บ้านที่อยู่อาศัย โดยมี
พฤติกรรมที่เป็นรูปธรรม เช่น ทำความสะอาดถนนหรือที่สาธารณะรอบบ้านในรัศมี 5 เมตร 3) จัดกิจกรรมเพ่ือ
ชี้นำทิศทางการพัฒนาหรือแก้ปัญหาให้แก่ชุมชน 4) สถานศึกษาเป็นแกนนำในการพัฒนาชุมชนในรัศมีที่เป็น
ที่ตั้งของสถานศึกษา เน้นให้นักเรียนมีบทบาทหลักในการร่วมวางแผนพัฒนา เป็นต้น จากการศึกษางานวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนส่วนใหญ่เป็นการศึกษาเทคนิคการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ
ในระดับชั้นเรียน สะท้อนผลเป็นระยะๆและร่วมฉลองผลงาน ประเทศไต้หวันใช้เทคนิคคล้ายญี่ปุ่นในโรงเรยีน
ทั่วไป ในขณะที่ประเทศไทยยังไม่มีรูปแบบที่ชัดเจนแต่ในเชิงปฏิบัติมีรูปแบบ เช่น ใช้นักเรียนเป็นฐาน โรงเรียน
เป็นฐาน โรงเรียนกับชุมชนเป็นฐาน และองค์กรจิตอาสาในสังคมเป็นฐานโดยใช้เทคนิควิธีที่หลากหลายขึ้นอยู่
กับบริบทและความเอาใจใส่ของผู้บริหารสถานศึกษา ครู และองค์กรที่ให้การสนับสนุน 

โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้ปฏิบัติการจัดกิจกรรมส่งเสริมให้นักเรียน
มีจิตอาสาอย่างเพ่ือพัฒนาจิตใจนักเรียนให้รู้จักเสียสละ แบ่งปัน อนุรักษ์สภาพแวดล้อมทั้งในโรงเรียนแลพนอก
โรงเรียน เช่น เก็บขยะในชุมชน ทำความสะอาดวัด ปลูกต้นไม้ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และวันที่ 13 มีนาคม 2563 
โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยาได้จัดกิจกรรมแสดงความยินดีแก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562 เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา โดยประกอบด้วยการให้ปัจฉิมโอวาสและ
ข้อคิดในการดำเนินชีวิตกิจกรรมการมอบดอกไม้แสดงความยินดีจากผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนไทรโยคมณี
กาญจน์วิทยาทุกท่าน และกิจกรรมการบูมโดยพี่น้องชาว ทร.ม. และกิจกรรมจิตอาสาเรื่องมาตรการป้องกัน
และเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 , โควิด-19 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาล

 
๑ ส ำนักวชิำกำรและมำตรฐำนกำรศกึษำ. (2552). แนวทำงกำรพฒันำกำรวดัและประเมนิคุณลกัษณะอนัพงึ

ประสงค์ ตำมหลักสูตรแกนกลำงกำรศึกษำขัน้พื้นฐำน พุทธศักรำช 2551. กรุงเทพฯ: ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กำรศกึษำขัน้พืน้ฐำน. 
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ไทรโยคในการจัดจุดคัดกรองวัดไข้นักเรียนและบุคลากรก่อนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน นอกจากนั้นฝ่ายงาน
อาคารสถานที่และงานพยาบาลได้จัดเตรียมเจลล้างมือประจำไว้บริเวณอาคารทุกอาคาร ๒ ซึ่งกิจกรรมเหล่า
เรียนยังต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อปลูกจิตสำนึกที่ดีต่อ การปฏิบัติตนต่อไปอื่น และสิ่งแวดล้อม โดยอาศัย
หลักคิดของพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงสอนว่าหลักธรรมที่สำคัญในการอยู่ร่วมกันคือ ต้องเสียสละ 
รู้จักแบ่งปัน ไม่เห็นตัว มีความเอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน สังคม ชุมชนจะอยู่อย่างสันติและแก้ปัญหาต่างๆได้ด้วยดี 

การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมจิตสาธารณะ มีหลากหลายแนวคิดที่เหมาะกับการประยุกต์ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ อย่างผลการวิจัยของบุญทวี อรุณมาศ๓ พบว่า ต้องสอนให้นักเรียนลงมือปฏิบัติ นักเรียนในแต่ละ
โรงเรียนทำกิจกรรมทำความสะอาด จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดมุมประสบการณ์ จัดป้ายนิเทศ จัด
ตกแต่งห้องเรียนให้สวยงามและช่วยกันดูแลบำรุงรักษาทรัพย์สิน ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้โดยนักเรียนปฏบิัติ
กิจกรรมอย่างมีความสุข กระตือรือร้น รับผิดชอบ ตั้งใจทำงาน ให้ความร่วมมือในการทำงาน และมีความ
สามัคคี และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นักเรียนในแต่ละโรงเรียนเชิญชวนนักเรียนต่างห้องในโรงเรียนมาแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ให้ข้อเสนอแนะ ชื่นชมผลงาน ให้ขวัญกาลังใจ จัดพิธีมอบรางวัลสู่การพัฒนากิจกรรมจิตสาธารณะที่
ยั่งยืน โดยนักเรียนปฏิบัติอย่างมีความสุข ตั้งใจ มุ่งมั่น รับผิดชอบและภูมิใจในผลงาน นอกจากนั้นยัง ความ
คิดเห็นของครูนักวิจัยร่วมต่อการทดลองใช้รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า เป็นรูปแบบที่มีข้ันตอนการการปฏิบัติที่เหมาะสมกับสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของคนไทย 
และแต่ละข้ันมีความเหมาะสม มีความเป็นไปได้ในการนาไปปฏิบัติในทุกข้ัน และเป็นรูปแบบที่สามารถปลูกฝัง
ให้นักเรียนมีจิตสาธารณะได้จริง โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้เพื่อพัฒนาให้นักเรียนมีจิตสาธารณะจากการ
ปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมด้วยตนเอง และเห็นผลที่ก่อให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อส่วนรวม สามารถบูรณาการใน
การเรียนการสอนได้ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 

ปัญหาการขาดจิตสำนักต่อสาธารณะของนักเรียน อาจมีผลจากการจัดการเรียนการสอนของครูส่วน
หนึ่งและตัวนักเรียนด้วยดังผลการวิจัยของ พริยา นิลมาตร๔ พบว่าเด็กเรียนเก่ง มีรายงานวิจัยว่า พยายามทำ
พฤติกรรมเสี่ยงต่างๆเพื่อสร้างพื้นที่ให้ตัวเอง ซึ้งอาจไปหมกมุ่นกับอบายมุข สรุปแล้วทั้งเด็กเรียนเก่งและเรยีน
ไม่เก่งขาดจิตสำนึกสาธาณะขาดศีลธรรม และขาดรากฐานประชาธิปไตย มีแนวโน้มไปในทาง ขี้เกียจ ขี้โกง ขี้
โอ่ ขี้อิจฉา ทั้งหมดไม่ใช่เด็กผิดแต่เป็นผลผลิตของการจัดการศึกษาที่ไม่มีพลังพอที่จะสามารถสร้างจิตสำนึกได้ 
การจัดการเรียนรู้ไม่ควรเน้นตำราเป็นตัวตั้ง ไม่ควรสอนแต่ในหนังสือโดยที่ไม่ได้ไปเรียนรู้ชีวิตของคนในชมุชน 
สังคมและสิ ่งแวดล้อม ควรลดการเรียนในตำราลงครึ ่งหนึ ่ง แล้วเรียนรู ้ร่วมกับคนในสังคม ชุมชน และ
สิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของศีลธรรมและเป็นรากฐานของประชาธิปไตย 

 
๒ https://www.facebook.com/saiyokmaneekan/ สื่อคน้เมื่อ วนัที ่๘ เมษำยน ๒๕๖๓ 
๓  บุญทว ีอรุณมำศ.บทความวิจยัเร่ือง รปูแบบการพฒันาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษา

ขัน้พื้นฐาน. นักทรพัยำกรบุคคลช ำนำญกำรพเิศษ สถำบนัพฒันำคร ูคณำจำรย ์และบุคลำกรทำงกำรศกึษำ หน้ำ ๒ 
๔ พริยำ นิลมำตร.ปัจจยัที่ส่งผลต่อจิตสำธำรณะของนักเรียนช่วงชัน้ที่ 4 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ

รอ้ยเอด็ : วทิยำนิพนธ ์กศ.ม มหำวทิยำลยัมหำสำรคำม, 2550 หน้ำ 25-30 

https://www.facebook.com/saiyokmaneekan/%20สื่อ
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จากการศึกษาแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมการส่งเสริมจิตสาธารณะของ
นักเรียน พบว่า โรงเรียนส่วนใหญ่ได้จัดกิจกรรมจิตสาธารณะของนักเรียนด้วยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ แต่
ยังถือว่ากิจกรรมดังกล่าวยังน้อยในการส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนเพื่อให้นักเรียนได้การเรียนรู้และ
ตระหนักถึงความดีตามหลักพระพุทธศาสนา โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ได้จัด
กิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะในทุกหลักสูตรและรายวิชาที่สอนเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้นักเรียนซึ่งสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้การรักษาผลประโยชน์ทั้งส่วนตนและส่วนสาธารณะทั้งใน
โรงเรียนและนอกห้องเรียนและชุมชนแต่ในขณะเดียวกันนักเรียนปฏิบัติได้เฉพาะบางคนที่มีจิตสำนึกที่ดี ส่วน
บางคนยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎของสังคมได้ด้วยเหตุนี้พระพุทธศาสนามีส่วนช่วยกระตุ้นสร้างจิตสาธารณะ
และจิตสำนึกที่ดีได ้

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของ
นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี เพ่ือพัฒนาจิตสำนึกที่ดีของนักเรียนในการรู้จัก
เสียสละกำลังกาย จิตใจ และสติปัญญาในการทำความดีต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป 

             

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 ๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
        รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
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 ขั้นตอนที่ ๒วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรยีน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที ่ได้ : วิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของ

นักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน

โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
                ประชากรได้แก่ นักเรียน โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจนวิทยา นักเรียนจำนวน ๙๙๕ คน และ
โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา นักเรียนจำนวน ๔๒๓ คน  รวมทั้งหมด จำนวน ๑,๔๑๘  คน อำเภอไทรโยค 
จังหวัดกาญจนบุรี และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่นักเรียน จำนวน ๓๐๒ คน จากการคำนวณสูตร  โดยคิดตามตาราง
คำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มีระดับความเชื่อมั่นร้อยละ๙๕ 
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนดังนี้  
        ๓.๑ ผลการศึกษาสภาพการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา 
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี ภาพรวมทั้ง ๓ ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้าน
จิตสาธารณะต่อผู้อื่น ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม ด้านจิตสาธารณะในตนเอง ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

๑. ด้านจิตสาธารณะในตนเอง พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ทำหน้าที่เวรทำความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย มีความประหยัด
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รู้จักความพอดี และ ประพฤติตัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ำทีสุ่ด ได้แก่ รู้จักการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์  
 ๒. ด้านจิตสาธารณะต่อผู้อื่น พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมกับชมรม
โรงเรียน และเกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทำเป็นตัวแบบที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำ
ที่สุด ได้แก่ การอาสาช่วยเก็บสิ่งของ การอาสากวาดห้องเรียนหรือบริเวณโรงเรียน 
 ๓. ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่น ได้ใช้สมบัติของส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว 
เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ และเคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 
 
     ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
 ๑. ด้านจิตสาธารณะในตนเอง ได้แก่ สร้างจิตสำนึกซ่ึงอาจจะต้องเลือกว่านิสัยที่ได้รับการปลูกฝัง
ตั้งแต่เด็กรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีก่อนที่จะรับผิดชอบส่วนรวม ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว จากครู 
สภาพแวดล้อม เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนหาความรู้ รู้จักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรงส มบรูณ์ มี
ความประหยัดรู้จักความพอดี ประพฤติตัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย ทำงานที่
รับมอบหมายให้สำเร็จมีความรับผิดชอบ ตรงเวลา สามารถพ่ึงพาตนเองได้ 
 ๒. ด้านจิตสาธารณะต่อผู้อ่ืน ได้แก่ สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนในห้องเรียน เป็นเพื่อนที่ดีต่อ
กันชักชวนไปในทางที ่ดี เป็นกัลยาณมิตรที ่จะคอยช่วยเหลือชักชวนกันทำความดี ขยายพื้นฐานของจิต
สาธารณะจากของตนเองไปสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน ต่อครูผู้สอน ต่อพ่อแม่ ญาติพี่น้องที่อยู่แวดล้อม พ่อแม่ ครู
อาจารย์ เพ่ือนสภาพแวดล้อมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
 ๓. ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม ได้แก่ สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพหน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ให้ความสำคัญต่อ
สิ่งแวดล้อม ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่าง
หลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไขยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน 
ครูอาจารย์ ต่อบุคคลอื่น และฐานะพลเมือง 
       ๓.๓ เสนอแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียน
โรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 
  ๑. ด้านจิตสาธารณะในตนเอง ได้แก่ ทำหน้าที่เวรทำความสะอาดห้องเรียนตามหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย มีความประหยัดรู้จักความพอดี ประพฤติตัวให้เหมาะสม ละเว้นการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสื่อม
เสีย สร้างจิตสำนึกซึ่งอาจจะต้องเลือกว่านิสัยที่ได้ รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กรับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดี
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ก่อนที่จะรับผิดชอบส่วนรวม ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว จากครู สภาพแวดล้อม เช่น ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
หาความรู้ รู้จักการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพให้แข็งแรงสมบรูณ์ มีความประหยัดรู้จักความพอดี ตรงเวลา 
สามารถพ่ึงพาตนเองได ้
  ๒. ด้านจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมกิจกรรม
อนุรักษ์วัฒนธรรมกับชมรมโรงเรียน เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี ทำเป็นตัวแบบที่ดีต่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในห้องเรียน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชักชวนไปในทางที่ดี เป็นกัลยาณมิตรที่จะคอย
ช่วยเหลือชักชวนกันทำความดี ขยายพื้นฐานของจิตสาธารณะจากของตนเองไปสู่เพื่อนร่วมชั้นเรียน ต่อ
ครูผู้สอน ต่อพ่อแม่ ญาติพ่ีน้องที่อยู่แวดล้อม พ่อแม่ ครูอาจารย์ เพ่ือนสภาพแวดล้อมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับ
เด็ก 
  ๓. ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม ได้แก่ แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อ่ืน ได้ใช้สมบัติของส่วนรวม มีความ
รับผิดชอบต่อครอบครัว เช่น เชื่อฟังพ่อแม่ ช่วยเหลืองานบ้าน ไม่ทำให้พ่อแม่เสียใจ เคารพสิทธิในการใช้ของ
ส่วนรวม สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ
หน้าที่ ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่
เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไขยึดหลักธรรมใน
การดำเนินชีวิต มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ต่อโรงเรียน ครูอาจารย์ ต่อบุคคลอื่น และฐานะพลเมือง  
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธ
ธรรมของนักเรียนโรงเรียนมัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี” ได้แก่ MYS Model 
 M ย่อมาจากคำว่า My ด้านจิตสาธารณะในตนเอง ทำหน้าที่ตามรับมอบหมาย มีความประหยัด
รู้จักความพอดี  ประพฤติตัวให้เหมาะสม สร้างจิตสำนึกซ่ึงอาจจะต้องเลือกว่านิสัยที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็ก
รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองให้ดีก่อนที่จะรับผิดชอบส่วนรวม   
 Y ย่อมาจากคำว่า You ด้านจิตสาธารณะต่อผู้อื่น ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ร่วม
กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรม เกิดความรู้สึกผิดชอบชั่วดี สร้างมนุษยสัมพันธ์ มีกัลยาณมิตร ยึดหลักสังคหวัตถุ ๔ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  กล่าวคำสุภาพไพเราะอ่อนหวาน การช่วยเหลือกิจการ สม่ำเสมอกัน พ่อแม่ ครูอาจารย์ 
เพ่ือนสภาพแวดล้อมต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็ก 
 S ย่อมาจากคำว่า Social ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม แบ่งปันเปิดโอกาสให้ผู้อ่ืนได้ใช้สมบัติของ
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว เคารพสิทธิในการใช้ของส่วนรวม สร้างวินัยในตนเอง  ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม 
 สรุปแนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริมจิตสาธารณะตามหลักพุทธธรรมของนักเรียนโรงเรียน
มัธยมศึกษา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี  จากผลการวิจัยในประเด็นต่อไปนี้ ๑. ด้านจิตสาธารณะใน
ตนเอง ได้แก่ สร้างจิตสำนึกซ่ึงอาจจะต้องเลือกว่านิสัยที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่เด็กรับผิดชอบหน้าที่ของตนเอง
ให้ดีก่อนที่จะรับผิดชอบส่วนรวม ได้รับการปลูกฝังจากครอบครัว จากครู สภาพแวดล้อม ๒. ด้านจิตสาธารณะ
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ต่อผู้อื่น ได้แก่ การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด ไม่เห็นแก่ตัว ร่วมกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมกับชมรมโรงเรียน 
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับเพ่ือนในห้องเรียน เป็นเพื่อนที่ดีต่อกันชักชวนไปในทางที่ดี เป็นกัลยาณมิตรที่จะคอย
ช่วยเหลือชักชวนกันทำความดี ๓. ด้านจิตสาธารณะต่อสังคม ได้แก่ แบ่งปัน เปิดโอกาสให้ผู้อื่น ได้ใช้สมบัติของ
ส่วนรวม มีความรับผิดชอบต่อครอบครัว สังคมและประเทศชาติ 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ผู้บริหาร ครูและนักเรียนจัดกิจกรรมออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพให้แข็งแรงสมบูรณ์ประจำ
สัปดาห์ 
 ๒) ครูจัดส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อเพ่ือนร่วมห้อง ต่อครู และคนรอบตัว 
 ๓) ครูจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ผู้เรียนได้มีการอาสาช่วยเก็บสิ่งของ การอาสากวาดห้องเรียนหรือ
บริเวณโรงเรียน 
 ๔) โรงเรียนมีป้ายกฎระเบียบวินัย แนวทางปฏิบัติตามระเบียบวินัยของโรงเรียนติดอย่างชัดเจน
เพ่ือกระตุ้น เตือนใจให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติตามหน้าที่ของตนเอง 
 
เอกสารอ้างอิง 
การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th. [๒๓ พฤษภาคม 

๒๕๖๓] 
การปลุกจิตสำนึก [ออนไลน์], แหล่งที่มา : https://www.facebook.com/saiyokmaneekan/ สื่อ ค้นเมื่อ 

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๓ 
บุญทวี อรุณมาศ.บทความวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา 
หน้า ๒ 

พริยา นิลมาตร.ปัจจัยที่ส่งผลต่อจิตสาธารณะของนักเรียนช่วงชั้นที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด : 
วิทยานิพนธ์ กศ.ม มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2550 หน้า 25-30 

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา . (2552). แนวทางการพัฒนาการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551. กรุงเทพฯ: สำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement, 30(3). pp. 607-610.  
 

http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
https://www.facebook.com/saiyokmaneekan/%20สื่อ


 

 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสจั ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF TRANSFORMATIONALLEADERSHIP 
ACCORDING TO THE FOUR NOBLE TRUTHS OF SCHOOL ADMINISTRATORS 

PRACHINBURI PRIMARY EDUCATIONAL SERVICE AREA 
 

        นางสาวนริศรา   ธรรมมา 

        ผศ.ดร.เกษม   แสงนนท์ 

         พระมหาชำนาญ  มหาชาโน,ดร., 

บทคัดย่อ 

 บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
อริยสัจ ๔ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยศึกษาวิเคราะห์เอกสารใช้รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี ระหว่าง
การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีสัมภาษณ์เชิงลึก 

 ผลการศึกษาพบว่าแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา มีความสอดคล้องกันที่ควรใช้เป็นแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย คุณลักษณะ
ผู้นำ บทบาทผู้นำคุณสมบัติที่ดีของผู้นำ และการเป็นผู้นำที่กล้าเปลี่ยนแปลงกับภาวะการเปลี่ยนแปลงใน
ปัจจุบันโดยการนำนวัตกรรมใหม่ๆ มาบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 

คำสำคัญ:ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง,ด้านการสร้างบารมีของผู้บริหาร,ด้านการสร้างดล
บันดาลใจ,ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล,ด้านการกระตุ้นทางปัญญา,ด้านการให้รางวัลตาม
สถานการณ์,ด้านความสามารถพิเศษ 

1Thais article has an objective to study the current 
condition,leadership,leading the change according to the Four Noble truths of the 

 

 ๑สุเชาว์ พลอยชุม.ธรรมานุกรม. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๒๗. 
 ๒สารานุกรมเสรีบารมี,[ออนไลน์], แหล่งที่มา:https://th.wikipedia.org [๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
๓ Barling, Julian., Weber, Tom. &Kelloway, E. Kevin, (1996). Effects of Transformational 

Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: Journal of Applied Psychology, 81(6), 
pp. 827-832. 

๔ Barling, Julian., Weber, Tom. &Kelloway, E. Kevin, (1996). Effects of Transformational 
Leadership Training on Attitudinal and Financial Outcomes: Journal of Applied Psychology, 81(6), 
pp. 827-832. 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B5
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executives. The study analyzed documents using a blended research model, method 
of quantitative research and qualitative research and qualitative research, and in-depth 
interview method. 

The results of the study showed that the transformational leadership 
development guideline according to the four noble truths of the school administrators. 
There is a consensus that should be used a guideline for development. Leadership 
characteristics Leadership characteristics good leadership qualities and leadership who 
dare to change with changing conditions. 

Key word: Transformational. In building the prestige of the executives. 
Inspiration. In consideration of individuality. Cognitive stimulation. Rewards according to 
the situation. Talent. 

 
๑.บทนำ 

โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงหลายๆ ด้านการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ ได้
สร้างความโกลาหลวุ่นวายให้กับโลกและมวลมนุษยชาติอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง รวมไปถึงวิถีชีวิตของผู้คน ส่งผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การเมือง การเป็นอยู่ของ
ประชาชน และการศึกษาโดยตรงนับว่าไวรัสโคโรนา: ฝันร้ายของเศรษฐกิจโลกการแพร่ระบาดของไวรัส
ตัวนี้รุนแรง รวดเร็ว ขยายวงกว้างกว่าที่มวลมนุษยชาติจะคาดการณ์ไว้จึงส่งผลกระทบอันใหญ่หลวง 
จนถึงมาตรการการเว้นระยะห่างทางสังคม (social distancing) โดยเฉพาะการอยู่บ้านเพ่ือหยุดการ
แพร่รับเชื้อ และการได้รับประโยชน์จากมาตรการเยียวยาของภาครัฐอย่างตรงจุดในช่วงเวลาที่
ยากลำบาก ตลอดจนความสำเร็จจากการคิดค้นวิธีการรักษาและวัคซีนป้องกันไวรัสโดยเร็วที่สุด 2และ
มาตรการเร่งด่วนที่รัฐบาลหลายประเทศใช้เพ่ือป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสคือ มาตรการกึ่งปิด
เมือง (Semi-lockdown) มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โรงเรียนต้องถูกปิด
การเรียนการสอนไปด้วยเพ่ือลดช่องทางการแพร่เชื้อไวรัส ปิดการเรียนการสอนส่งผลให้นักเรียนส่วน
ใหญ่เสียโอกาสในการเรียนรู้เนื่องจากไม่มีรายได้มากพอที่จะนำมาใช้สนับสนุนการเรียนของบุตรหลาน
เพ่ิมเติม ที่ร้ายแรงที่สุดการปิดการเรียนการสอนโรงเรียนอาจผลักให้นักเรียนกลุ่มนี้หลุดออกจากระบบ
การศึกษา ซึ่งจะก่อให้เกิดผลเสียต่อชีวิตเด็กในระยะยาว ดังนั้นสิ่งที่จำเป็นคือการวางแนวทางเปิดการ
เรียนการสอนเพ่ือให้เด็กได้ไปโรงเรียนอีกครั้งและให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ควบคู่กับการใช้มาตรการ
ด้านสาธารณสุขมาตรการทางสังคมอย่างเคร่งครัดในโรงเรียน๖ 

 
๕สุพ ริศ ร์  สุ วรรณิ ก , โลกจะ เปลี่ ยน ไปอย่ างไร หลั งวิกฤตโควิด -๑๙  จบลง , [ออน ไลน์ ], 

แหล่งที่มา:https://www.bot.or.th/Thai/ResearchAndPublications/articles/ [๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓]. 
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โดยเฉพาะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา เพื่อรองรับการกระจายอำนาจหรือการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสของสังคมปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับทศวรรษใหม่ของการปฏิรูปการศึกษา 3

แนวทางตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารสร้างองค์ความรู้ใหม่ ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กร ด้วยกระบวนการที่หลากหลาย ยืดหยุ่นตามสถานการณ์ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้บริหารสามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อันจะส่ง
ผลสัมฤทธิ์ถึงผู้เรียนที่เป็นผลลัพธ์ที่สำคัญสูงสุดในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

นอกจากเรื่องภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงแล้ว อีกตัวแปรหนึ่งที่จะส่งผลต่อแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงานของครูโรงเรียนสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ ภายในแต่ละ
องค์การที่แตกต่างกันก็คือ วัฒนธรรมองค์การ ซึ่งวัฒนธรรมองค์การนั้นสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถ
ในการพัฒนาองค์การของผู้บริหารระดับสูง และครูปฏิบัติการ เพราะวัฒนธรรมองค์การคือสิ่งอธิบาย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การที่รวมเอาข้อสมมติความเชื่อ และค่านิยมที่สมาชิกขององค์การมีร่วมกัน
และใช้แนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมีปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการกำหนดรูปแบบ
พฤติกรรมทั้งนี้หากวัฒนธรรมขององค์การใดๆเหมาะสมและส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของ
ครูปฏิบัติการทำให้แนวโน้มขององค์การนั้นย่อมที่จะเก็บรักษาบุคคลากรเพ่ือเป็นกำลังสำคัญในการ
ขับเคลื่อนให้กับองค์การเพื่อการแข่งขันและทำให้องค์การนั้นๆมการดำเนินงานสืบต่อไปได้ในอนาคต๗ 

หลักธรรมทางพุทธศาสนาเป็นหลักธรรมตั้งอยู่บนหลักของเหตุและผลสิ่งใดก็ตามทั้งการ
เรียนการสอน การดำเนินชีวิต การแกปัญหาต่างๆตองอาศัยกระบวนการแห่งปัญญาที่ต้องคิดหรืออาจ
เรียกไดว่าเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงตามแนวพุทธ ซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นไปเพ่ือความเจริญงอก
งามแห่งปัญญาโดยเฉพาะหัวใจคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่อริยสัจ ๔ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ใน
ปฐมเทศนาแก่สหายเก่าของพระองค์ คือ ปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสิปตนะ มฤคทายวัน (ปัจจุบันเรียกว่าสาร
นาถ) ใกล้เมืองพาราณสี ในพระธรรมเทศนากัณฑ์นี้ดังที่มีหลักฐานในคัมภีร์ดั้งเดิมนั้น พระองค์ได้ทรง
แสดงอริยสัจ ๔ประการไว้เพียงย่นย่อ แต่ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนารุ่นแรกๆ มีหลายแห่งที่ได้อธิบาย
อริยสัจ ๔ประการและการศึกษาหลักอริยสัจ ๔ใช้หลักฐานอ้างอิง และคำอธิบาย (จากคัมภีร์) เหล่านี้ จะ
ได้รู้เรื่องราวที่ดี ถูกต้องตามคำสอนอันเป็นแก่นหลักธรรมทั้งปวงของพระพุทธองค์ตรงตามคัมภีร์ดั้งเดิม 
อริยสัจ ๔ ประการ คือทุกข์สมุทัย การเกิดขึ้น หรือสาเหตุแห่งทุกข์นิโรธ ความดับทุกข์และมรรค ทางที่
นำไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหมดนี้จะเห็นได้ว่า อริยสัจ ๔ คือ ความรู้ที่บ่งบอกให้เห็นชัดว่า อะไรเป็นอะไร
นั่นเอง เรื่องความอยากนั้นบอกให้รู้ว่า เมื่อไปเล่นกับมันจึงเป็นความทุกข์ใจขึ้นมา เราก็ยังขืนไปเล่นกับ
ความยากจนเต็มไปด้วยความทุกข์นี่แหละเป็นความโง่เขลาที่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรตามที่เป็นจริงจึงปฏิบัติ
ผิดทุกอย่าง มีถูกบ้างก็เล็กน้อยเกินไป และมักจะถูกตามความหมายของคนที่มีกิเลสตัณหา ซึ่งถือกันว่า

 

 ๖กล้า ทองขาว,วิกฤติภาวะผู้นำทางการศึกษา ,(กรุงเทพมหานคร:โรงพิมพ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจ
บัณฑิตย์,๒๕๕๒), หน้า ๗๒. 
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ถ้าได้อะไรมาตรงตามความต้องการของตนก็จัดว่าเป็นการปฏิบัติถูก อย่างนี้ทางธรรมไม่ถือว่าถูกเลย 4

ในทางพระพุทธศาสนาเห็นว่ากระบวนการเรียนรู้หลักอริยสัจ ๔ พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงกระบวนการ
เกิดและกระบวนการเรียนรู้ของการดับของทุกข์ ซึ่งเป็นกระบวนความสัมพันธ์ของเหตุและผลทั้งใน
กระบวนการเกิดและกระบวนการดับของทุกข์ ดังที่ท่านพระอัสสชิเถระ (พระเถระรูปสุดท้ายในกลุ่ม
พระปัญจวัคคีย์) สรุปแสดงแก่พระสารีบุตรเมื่อครั้งยังเป็นอุปติสสปริพาชกความว่า “ธรรมเหล่าใดเกิด
แต่เหตุ พระตถาคตทรงตรัสแสดงเหตุแห่งธรรมเหล่านั้นและความดับแห่งธรรมเหล่านั้น”พระมหา
สมณะมีปกติทรงสั่งสอนอย่างนี้๘ 

ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะผู้บริหารเป็นบุคคลสำคัญที่ มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อน
การศึกษาให้ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไว้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 
๒๕๔๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๒ เป็นต้นมานั้น ผลการปฏิรูปการศึกษาที่ปรากฏให้เป็น
อย่างเป็นรูปธรรมนั้นส่วนใหญ่จะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างต่างๆ ในด้านการบริหารจัดการ 
เช่น การปฏิรูปโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ การกระจายอำนาจการศึกษาจากส่วนกลางไปยัง
ภูมิภาค การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School- Based Management : SBM) ซึ่งเป็นเพียงการ
ปฏิรูปรูปแบบ แต่ขาดภาวะผู้นำที่ตระหนักถึงปัญหาการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นองค์รวม5การบริหาร
สถานศึกษายังมีปัญหาอีกมากมาย ซึ่งผู้บริหารต้องใช้ภาวะผู้นำในการจัดการหรือบริหารในด้านต่างๆ 
ให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนกว่าเดิม โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน เนื่องจากคุณภาพของผู้เรียน
เป็นสิ่งที่สะท้อนถึงการบริหารงานของผู้บริหาร ในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ต้องอาศัยการบริหารงาน
ของผู้นำหรือเป็นผู้บริหารมืออาชีพปัจจุบันมีโรงเรียนที่ถ่ายโอนมายังสังกัดกรุงเทพมหานครเพ่ิมมากขึ้น 
ทำให้เกิดปัญหาการบริหารมากขึ้น เช่น ปัญหาความขัดแย้งปัญหาขาดแคลนครูและบุคลากร ปัญหา
คุณภาพการศึกษาเป็นต้น การที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะประสบความสำเร็จในการบริหารด้านต่างๆ ใน
สถานศึกษาได้นั้น จึงมีความจำเป็นจะต้องมีทักษะความรู้ความสามารถในการใช้ภาวะผู้นำแบบมืออาชีพ
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การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒”, การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ,(คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ. 
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มาบริหารจัดการ โดยยึดหลักบริหารแบบมีส่วนร่วม การบริหารการเปลี่ยนแปลงโดยยึดเป้าหมายที่
สำคัญคอื คุณภาพของนักเรียนเป็นสำคัญ๙ 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้นทำให้ผู้วิจัยในฐานะครูสอนในสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษา
ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒สนใจศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลัก
อริยสัจ ๔ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ โดยผู้วิจัย
วิจัยหวังผลของการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องสามานำผลที่ได้จากการวิจัยไปใช้เป็น
แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ๔ คือ ทุกข์ สมุทัยการเกิดขึ้นหรือสาเหตุ
แห่งทุกข์ นิโรธ ความดับทุกข์ และมรรคทางที่นำไปสู่แนวทางการเปลี่ยนแปลงบ่งบอกให้เห็นชัดว่า 
อะไรเป็นอะไรนั่นเองในการสร้างวัฒนธรรมภายในองค์การเพ่ือเพ่ิมแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครู
สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีให้เกิดประสิทธิผลต่อไป 

 
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๒.๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

๒.๒ เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

๒.๓เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

 
๓. วิธีการดำเนินวิจัย 
งานวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒เป็นการวิจัยแบบผสม 
(Mixed Methodology Research) โดยการวิเคราะห์ข้อมูลจาก เอกสาร ตำรา ข้อมูล สถิติ รายงาน
การวิจัย รายงานของหน่วยงานต่างๆ บทความทางวิชาการ วิทยานิพนธ์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง
ในและต่างประเทศ และการสัมภาษณ์เชิงลึก โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

๑. ศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้นำภาวะผู้นำตามหลักอริยสัจ ๔ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒. ศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำตามหลักอริยสัจ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษาและ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๓. เก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนาและข้อความจากการสังเกตอย่างมีส่วนร่วม

(Prrticipan tObservantion) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) 
๔. นำเอกสารปฐมภูมิและทุติยภูมิ มาสรุปและวิเคราะห์ความเหมือนและแตกต่าง 
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๕. ข้อมูลที่ได้จากการสำรวจสังเกตผสานวิธีและการสัมภาษณ์เชิงลึก มาสรุปวิเคราะห์ 
เปรียบเทียบความเหมือน ความแตกต่างด้านต่างๆท่ีผู้วิจัยได้กำหนดไว้ 
 
๔. ผลการวิจัย 

งานการศึกษาเปรียบเทียบแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ๔ 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต ๒ สรุปผลการศึกษา
ไว้ตังนี้จากข้อมูลแบบสอบถามจากผู้บริหารและครู ทั้ง ๖ ด้าน 

๑. ด้านการสร้าบารมีของผู้บริหารการที่ผู้นำประพฤตนเป็นแบบอย่างแก่ผู้ตาม ทำให้ผู้ตาม
เลื่อมใสศรัทธา เคารพนับถือ และไว้วางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผู้นำและเชื่อมั่น
ผู้นำว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผู้ตาม ผู้นำจะหลีกเลี่ยงที่จะ
ใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื่น และกลุ่มบารมี
เป็นลักษณะพิเศษของบุคคล หรือเป็นการมีอำนาจในตัวผู้นำที่มีผลต่อผู้ตามอย่างลึกซึ้ง ทำให้ผู้ตามนับ
ถือ เชื่อฟัง ศรัทธา พร้อมที่จะอุทิศตนปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย 

๒. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจการที่ผู้นำสามารถจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ตามมี
ความกระตือรือร้นและทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย โดยทำให้ผู้ตามเห็น
คุณค่าและความท้าทายของงาน กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข (Team Spirit) ทำให้ผู้
ตามสัมผัสกับจินตภาพที่งดงามในอนาคต สามารถสื่อภาพฝันหรือวิสัยทัศน์ให้ผู้ตามทราบอย่างชัดเจน 
แสดงความผูกพันต่อเป้าหมาย ผู้นาสามารถสร้างแรงบันดาลใจแก่ผู้ตามได้ โดยแสดงพฤติกรรมการ
สร้างแรงบันดาลใจ 

๓. ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคลการที่ผู้นำคำนึงถึงความต้องการและความ
แตกต่างของแต่ละบุคคล ผู้นำจะหาแนวทางส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้นโดยคำนึงถึง
ความเป็นเอกบุคคล ทั้งนี้โดยให้โอกาสผู้ตามในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการ
เรียนรู้ ส่งเสริมการติดต่อสื่อสารแบบสองทาง มอบหมายงานที่มีคุณค่าช่วยพัฒนาศักยภาพของ ผู้ตาม 
สามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะหรือเป็นพ่ีเลี้ยงให้แก่ผู้ตามหรือผู้ปฏิบัติงาน ทำให้เกิดสัมพันธภาพที่ดี๓การ
คำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล เป็นลักษณะสำคัญของความสัมพันธ์ระหว่างผู้นำและผู้ตาม ซึ่งจะมีผล
ต่อความพึงพอใจที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่อผู้นำและสมรรถนะในการผลิตของผู้ตาม โดยเน้นการจัดการแบบมี
ส่วนร่วม และให้ความสนใจกับการหาทางตอบสนองความต้องการความก้าวหน้าและการมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจที่มีผลต่อการทำงาน และอาชีพของผู้ตาม 

๔. ด้านการกระตุ้นทางปัญญาเป็นการที่ผู้นำทำให้ผู้ตามตื่นตัวและเปลี่ยนแปลงในการ
ตระหนักถึงปัญหาและวิธีการแก้ไข เกิดความคิด จินตนาการ ความเชื่อและค่านิยมมากกว่าที่จะทำให้
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เกิดการเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติในทันทีทันใด ทาให้เกิดมโนทัศน์ เกิดความเข้าใจ และสามารถใช้ดุลย
พินิจในการพจิารณาปัญหาที่เผชิญอยู่ ตลอดจนวิธีการแก้ไขด้วยสติปัญญา 

๕. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์วิธีการที่ผู้นำจูงใจผู้ตามให้ทุ่มเทความพยายาม เพ่ือให้
งานประสบผลสำเร็จ โดยบอกผลลัพธ์ของงานที่ต้องการ วิธีการปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมาย และบอก
ถึงรางวัลที่จะได้รับตามต้องการเมื่องานสำเร็จ การอธิบายวิธีการทางานและผลลัพธ์ของงานจะทำให้ผู้
ตามรู้สึกว่าสามารถทำงานให้สำเร็จได้ง่าย จึงทุ่มเทความพยายามในการปฏิบัติงานการให้รางวัลอาจเป็น
คำยกย่องชมเชย การประกาศความดีความชอบ การให้เกียรติในฐานะผู้ตามดีเด่นการข้ึนเงินเดือน เลื่อน
ตำแหน่ง6 

๖. ด้านความสามารถพิเศษเป็นผู้นำที่มีอิทธิพลเหนือผู้ตามโดยไม่ได้อาศัยตำแหน่ง อำนาจ
หน้าที่และประเพณีที่ยึดถือกันมาหากอยู่ที่ความสามารถพิเศษของตัวผู้นำเองซึ่งก่อให้เกิดอำนาจบารมี
ผู้นำที่มีความสามารถพิเศษนั้นพบในการศึกษาผู้นำหลายประเภทโดยเฉพาะผู้นำทางการเมืองท าง
ศาสนาผู้นำที่นำชุมชนเคลื่อนไหวหรือต่อสู้เรียกร้องสิทธิบางประการ แต่ไม่ค่อยพบเห็นผู้นำเช่นนี้ใน
องค์การทางธุรกิจหรือองค์การประเภทอ่ืน๑๐ 

 
๕. บทสรุป 

๑. ศึกษาสภาพปัจจุบันภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขต
พ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

๑.๑อภิปรายผลการวิจัยโดยภาพรวมและทุกด้านผู้บริหารและครูมีความเห็นด้วยมากที่สุด 
เพราะว่า ผู้บริหารมีคุณสมบัติหรือความสามารถเด่นติดตัวมาตั้งแต่เกิดใช้ความสามรถพิเศษกระตุ้นทาง
ปัญญาให้เกิดเป็นเอกัตถะบุคคลในการสร้างแรงดลให้มีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสอดคล้อง
กับ จอมพงศ์ มงคลวนิชได้ให้ความหมายของภาวะผู้นำว่า กระบวนการที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือ
มากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้นชี้นำ ผลักดันให้บุคคลอ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืนมี
ความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่างๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็น
เป้าหมาย7และงานวิจัยของ นิศา วงษ์สุวรรณ์ เรื่อง “การศึกษาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตการศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผลการวิจัยพบว่า๑ . ภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ประถมศึกษา

 
๑๐จอมพงศ์ มงคลวนิช,การบริหารองค์การและบุคลากรทางการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร:ทวี พริ้นท์), 

หน้า ๑๘๑. 
๑๑เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๕๕.(หมายถึง เรื่องพจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม หน้า ๑๕) 
๑๒อำรุง จันทวานิช. สภาวะการศึกษาไทยปี ๒๕๕๐ -๒๕๕๑, หนังสือพิมพ์ มติชนฉบับรายวัน, (๓ 

กันยายน ๒๕๕๑),หน้า ๒๒. 
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ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก๒ . วิเคราะห์เปรียบเทียบ ภาวะผู้นำการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
๒ จำแนกตามวุฒิการศึกษาของผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ 
ยกเว้นด้านการเป็นผู้มีบารมี และ ๓. วิเคราะห์ความแปรปรวน ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒จำแนกตามขนาดของ
โรงเรียนของ ผู้บริหาร โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ๑๑ 

๒. ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษาสำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒มีดังนี้ 

๒.๑ วิเคราะห์คุณลักษณะผู้นำ คือ องค์ประกอบทั้งภายนอกและภายในที่ผู้นำควรมี เช่น
องค์ประกอบภายนอก เช่น บุคลิกภาพ องค์ประกอบภายใน เช่น วิสัยทัศน์กว้างไกล 

๒.๒ วิเคราะห์บทบาทผู้นำคือ  สิ่งที่ผู้นำแสดงออกมาในการบริหาร และการจัดการต่างๆ 
ภายในองค์กรเพ่ือให้องค์กรปฏิบัติภารกิจได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 

๒.๓ วิเคราะห์คุณสมบัติที่ดีของผู้นำ เช่นความรู้ ความสามารถ การใช้สติปัญญานั้น ๆ เพ่ือ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้๑๒ 

๒.๔ วิเคราะห์ลักษณะของผู้นำด้านการบริหารงาน เช่น ไม่เป็นนักเผด็จการ เป็นนักพัฒนา 
และความเป็นนักบริหารมืออาชีพที่มีรูปแบบการบริหารที่มีการเปลี่ยนใหม่ๆเกิดข้ึน 

๓. เสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สำนักงานเขตพ้ืนการศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ 

แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงตามหลักอริยสัจ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต ๒ มีดังนี้ 

๓.๑ ด้านทุกข์ ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้นำที่มีระเบียบ วินัย ในการบริหารงานรวมถึงเป็น
แบบอย่างในแก้ปัญหาให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในการสร้าบารมีให้กับผู้บริหาร 

๓.๒ ด้านสมุทัย ผู้บริหารมีความ สามารถวางแผนได้อย่างถูกต้องและตรงกับสาเห๖ที่แท้จริง
ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

๓.๓ ด้านนิโรธ ผู้บริหารมีความ สามารถ หาวิธีแก้ปัญหาหรือวิธีพัฒนาที่สอดคล้องในการ
ทำงานกับผู้ใต้ บังคับบัญชา 

๓.๔ ด้านมรรคผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้นำ และตัดสินใจเลือกทางเลือกท่ีดีที่สุดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา   
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๖. ข้อเสนอแนะ 
๑. ควรมีการวิจัยความสัมพันธ์ของตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา 

การสร้างบรรยากาศในการทำงาน และความผูกพันของผู้บริหารสถานศึกษากับ 
๒. ควรมีการศึกษาความพึงพอใจของครูผู้สอนที่มีต่อการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของ

ผู้บริหารโรงเรียน 
๓. ควรมีการศึกษาการใช้ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาตามทัศนะของ

ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชนและนักเรียน 
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บทคัดย่อ 

บทความวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  2) เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยจำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถามเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.933 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยา
เขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 242 คน โดยกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตรของเครซี่และมอร์แกน แล้วใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตามสัดส่วนของแต่ละโรงเรียนและการสุ่มอย่างง่าย  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
การทดสอบค่าที การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และการเปรียบเทียบความแตกต่างของคะแนน
เฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ ซึ่งผลการศึกษาพบว่า 1) ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 2) การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระ
เกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 สามารถสรุปผลได้ ดังนี้  2.1) ครูที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพ
รัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน 
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พบว่า ไม่แตกต่างกัน  2.2) ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ในด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท่ีต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมแตกต่าง
กัน ส่วนด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม
ไม่แตกต่างกัน  
คำสำคัญ : ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม , ผู้บริหารสถานศึกษา  
 

Abstract 
 The purposes of this research were 1 )  to study the innovative leadership of the 
school administrators according to the opinions of teachers of the Suan Theppharat 
Theepathai Chalerm Prakiat  schools Under the Office of the Secondary Educational Service 
Area 4 2) to compare the innovative leadership of the school administrators according to the 
opinions of the teachers of the Suantheparat Thipthai Chaloem Phra Kiat  schools Under the 
Office of the Secondary Educational Service Area 4, classified by educational level and work 
experience. The research instruments were questionnaire about creative leadership of 
school administrators Have a confidence factor of 0.933. data were analyzed by survey 
methodology sample size areTeachers in Suantheparat Thipthai Chaloem Phra Kiat  schools 
Under the Office of the Secondary Educational Service Area 4, Academic Year 2020, 242 
people. sampling method the sample size was determine the sample size according to the 
Crazy and Morgan formula. Then using the topographic sampling method According to the 
proportion of each school and simple randomization. The data were analyzed by using 
computer software package. The statistics used in data analysis were frequency, percentage, 
mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance. And the Scheffe method of 
comparing the mean scores for pairs. The results were as follows: 1) Innovative leadership of 
school administrators of Suan Theppharat Theepathai Chalerm Prakiat  schools under cluster 
of the Secondary Educational Service Area Office 4 by the opinions of the samples was high 
in overall image and each aspect. 2 )  The comparison towards innovative leadership of 
school administrators of Suan Theppharat Theepathai Chalerm Prakiat  schools under cluster 
of the Secondary Educational Service Area Office 4 by the opinions of the samples could be 
concluded as follows 2.1) There were no differences toward innovative leadership of school 
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administrators of Suan Theppharat Theepathai Chalerm Prakiat  schools under cluster of the 
Secondary Educational Service Area Office 4  in overall image and each aspect. 2.2) The 
different years’ experiences of teachers affected the opinions toward innovative leadership 
of school administrators of Suan Theppharat Theepathai Chalerm Prakiat  schools under 
cluster of the Secondary Educational Service Area Office 4  in the field of teamwork and 
collaboration. The result showed that the teachers who had different years’ experiences 
had different opinions toward innovative leadership of school administrators. Moreover, the 
result was significantly different at .05 in overall image. However, the result showed that 
there were no differences in each aspect which consisted of a vision toward changes, 
creativity and innovative culture at school.   
Keywords : Innovative leadership, School administrators 
 

บทนำ 

ในปัจจุบันโลกโลกกำลังก้าวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงศตวรรษที่ 21 และการเป็นไทยแลนด์ 4.0 ทำให้
เกิดผลกระทบต่อการศึกษาตามไปด้วยอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากโรคระบาด  
COVID-19 จากการแพร่ระบาดที่กระจายไปทั่วทั้งในประเทศและทั่วโลก ส่งผลให้การบริหารจัดการการศึกษา
ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขในการเฝ้าระวังโรคระบาดอีกทั้งยังเกี่ยวข้องกับเรื่องการแข่งขันที่เกิดขึ้นอยู่อย่างต่อเนื่อง
จึงจำเป็นต้องพร้อมรับความท้าทายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งด้านกำลังคน ความรู้ สมรรถนะ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งทักษะการคิดสร้างสรรค์ที่ทำให้เกิดนวัตกรรม นำเทคโนโลยีมาใช้ในการบริหารจัดการอย่างเพียงพอ
และมีประสิทธิภาพ โดยแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2560 - 2579 ได้กำหนดยุทธศาสตร์ทางการจัด
การศึกษา ในยุทธศาสตร์ที่ 2 การผลิตและพัฒนากำลังคน การวิจัยและนวัตกรรรม เพ่ือสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ โดยมีแนวทางการพัฒนาโดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือสร้างองค์ความรู้และ
นวัตกรรมที่สร้างผลผลิตและมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ  (แผนการศึกษาแห่งชาติ , 2560-2579) และใน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยมีแนวพัฒนารูปแบบ
การจัดการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนศตวรรษท่ี 21 ส่งเสริมการเรียนรู้แบบคิดวิเคราะห์ ทักษะกระบวนการ การนำ
หลักการไปประยุกต์ใช้ และขยายสู่การสร้างความรู้เชิงวิจัยและการพัฒนานวัตกรรม เพ่ือพัฒนาตนเองและ
สร้างประโยชน์ต่อสังคม (แผนการศึกษาแห่งชาติ 2560-2579) ผู้บริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสำคัญในการ
เป็นผู้นำทางการศึกษามากสำหรับยุคนี้ (เรืองยศ แวดล้อม,2556) ในการพัฒนาประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทุกด้านอย่างรวดเร็ว ซึ่งจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมเพ่ือส่งผล
กระบวนการทำงานในสถานศึกษาเพ่ือนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ  และให้บรรลุเป้าหมายเกิดการ
เปลี่ยนแปลงที่เพ่ิมมูลค่าแก่สถานศึกษา 
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จากเหตุผลดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยสนใจในเรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่ม              
สหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  และ
เพ่ือให้ทราบถึงภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวน
เทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 และ เพ่ือให้ทราบถึงผล
การเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวน
เทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 รวมทั้ง เพ่ือเป็นแนวทาง
ให้แก่ผู้บริหารในการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมให้เกิดประสิทธิภาพในการจัดการสถานศึกษาที่ดีต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยา
เขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  

2. เพ่ือเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสห
วิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยจำแนก
ตามระดับการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน  
 
 

วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey research) ผู้วิจัยได้ดําเนินการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
     1.1 ประชากร คือ ครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 622 คน  
     1.2 กลุ่มตัวอย่าง คือ ครูในโรงเรียนกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ปีการศึกษา 2563 ใช้วิธีทางการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ ตาม
สัดส่วนของแต่ละโรงเรียนและการสุ่มอย่างง่าย ได้จำนวน  242 คน โดยมาจากตารางกำหนดขนาดของ
ตัวอย่างของ เครซี่และมอร์แกน Krejcie and Morgan (1970)  
 2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
     2.1 แบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับสถานภาพของครู ผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการทำงาน ลักษณะแบบสอบถาม เป็นแบบปลายปิด ชนิด
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เลือกตอบ (Check List) ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำนวน 40 ข้อ แบ่งเป็น 4 ด้าน ดังนี้  1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง 2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการทำงานเป็นทีมและการมีส่วนร่วม 4) ด้านบรรยากาศแห่ง
องค์การนวัตกรรม ซึ่งมีลักษณะแบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของ            
ลิเคิร์ท (Likert Scale) 
 3. การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างขึ้น โดยมีขั้นตอนการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือ ดังนี้ 
  3.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา วารสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู  และนำมาสังเคราะห์โดยมีองค์ประกอบ จำนวน 4 ด้าน 
ประกอบด้วย 1) ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง 2) ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3) ด้านการด้านการทำงาน
เป็นทีมและการมีส่วนร่วม และ 4) ด้านบรรยากาศแห่งองค์การนวัตกรรม เพ่ือเป็นแนวทางท่ีใช้ในการวิจัย 
  3.2 กำหนดคำนิยามศัพท์เฉพาะ ให้สอดคล้องกับตัวแปรที่ศึกษา 
  3.3 สร้างข้อคำถามของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ใน
แต่ละข้อคำถามให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
  3.4 นำแบบสอบถามที่สร้าง เสนออาจารย์ที่ปรึกษาการศึกษาค้นคว้าอิสระ เพ่ือตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity)  และให้คำแนะนำ แก้ไข ปรับปรุงให้แบบสอบถามสอดคล้องกับนิยาม
ศัพท์เฉพาะ    
  3.5 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 ท่าน 
ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของคำถามแต่ละข้อ โดยหาดัชนีความสอดคล้องระหว่าง
ข้อคำถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ นำค่าคะแนนของผู้เชี่ยวชาญในแต่ละข้อมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง(Item-
Objective Congruency: IOC) โดยการกำหนดคะแนนไว้ดังนี้ 

       ให้  +1  คะแนน    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      ให้   0   คะแนน    เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
      ให้  -1   คะแนน    เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

  3.6 นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นที่มีค่าระหว่าง 0.8 – 1.00 ตามคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญมา
ปรับแกแ้ละจัดพิมพ์เป็นแบบสอบถามต่อไป  
  3.7 นำแบบสอบถามที่แก้ไขปรับปรุงแล้วนำไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง 
จำนวน 30 คน และนำมาวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามเป็นรายด้านและทั้งฉบับ 
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โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Coefficient alpha) ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 
ได้ค่าความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.933 
  3.8 พิมพ์แบบสอบถามภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ฉบับสมบูรณ์ที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพตามเกณฑ์ เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 4. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มีการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยดำเนินการ ดังนี้ 

   4.1 ผู้วิจัยติดต่อขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยรามคำแหง เพื่อขอความอนุเคราะห์
จากผู้บริหารสถานศึกษา ในการเก็บข้อมูลจากครูในกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ที่เป็นกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ในเดือน ธันวาคม 
2563 

 4.2 ผู้วิจัยขอความอนุเคราะห์จากครูที่ปฏิบัติการสอนในกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4   ในการแจกแบบสอบถามและเก็บคืน
ด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ถึง 10 มกราคม พ.ศ. 2563   

 4.3 ผู้วิจัยรวบรวมแบบสอบถามที่ได้นัดหมาย ได้คืนทั้งหมด 242 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 นำ
แบบสอบถามที่ไดม้าตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้อง จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาค่าสถิติต่อไป 
 5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้มีการวิเคราะห์ข้อมูล โดยดำเนินการ ดังนี้ 
  5.1 วิเคราะห์ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของครูผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage) แล้วนำเสนอในรูปตารางประกอบคำอธิบาย   
  5.2 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร 
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยหาค่าเฉลี่ย (   ) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  แล้วนำค่าเฉลี่ย
ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ในการแปลความหมายเป็นช่วงคะแนน ดังนี้ ธานินนท์ ศิลป์จารุ (2560, หน้า 65) 

  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมระดับมากที่สุด   
  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมระดับมาก   
  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมระดับปานกลาง 
  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมระดับน้อย   
  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมระดับน้อยที่สุด  

  5.3 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของ
ครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
จำแนกตามระดับการศึกษาโดยใช้ค่าที  ( t-test)  

X
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  5.4 วิเคราะห์เปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
จำแนกตามประสบการณ์ในการทำงานใช้การวิเคราะห์โดยหาค่าความแปรปรวนทางเดียวโดยค่า F-test (One 
Way Analysis of Variance) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทำการทดสอบเป็น
รายคู่ โดยใช้วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) 
 

ผลการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 2  
สรุปผลการวิจัยในประเด็นสำคัญได้ ดังนี้ 
 

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตารางท่ี 1 แสดงข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพ จำนวน ( คน ) ร้อยละ 
1. วุฒิการศึกษา 
    ปริญญาตรี 
    สูงกว่าปริญญาตรี  
                           รวม 
2. ประสบการณ์การทำงาน     
     น้อยกว่า 5 ปี 

5 – 10 ปี  
     10 ปีขึ้นไป  
                          รวม 

 
209 
33 
242 

 
45 
91 
106 
242 

 
86.4 
13.6 
100.0 

 
18.6 
37.6 
43.8 
100.0 

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 242 คน สามารถจำแนกระดับการศึกษาในระดับ
ระดับปริญญาตรี จำนวน 209 คน คิดเป็นร้อยละ 86.4  และระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 33 คน คิดเป็น
ร้อยละ 13.46 และประสบการณ์การทำงานของครูผู้ตอบคำถาม มีประสบการณ์ในการทำงานมากกว่า 10 ไป
ขึ้นไป จำนวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 ประสบการณ์ในการทำงาน 5 – 10 จำนวน 91 คน คิดเป็นร้อย
ละ 37.6 และมีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี จำนวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 

2.ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวน
เทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้ง 4 ด้าน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน เรียงตามคะแนนค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านการทำงานเป็น
ทีมและมีส่วนร่วม ด้านบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงและด้านการคิด
สร้างสรรค์  
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3.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 
ดังนี้ 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมและรายด้าน 

 
จากตารางที่ 2 พบว่า ครูที่มีระดับการศึกษาที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม

ของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน   

 
ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 จำแนกตามประสบการณ์การทำงานในภาพรวมและรายด้าน 

 
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
(n=209) 

สูงกว่าปริญญาตรี 
(n=33) 

t p 

 S.D.  S.D. 
1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การ

เปลี่ยนแปลง 
 

3.92 
 

0.47 
 

3.90 
 

0.44 
 

.163 
 

.870 
2 ด้านการคิดสร้างสรรค์ 3.90 0.53 3.92 0.51 -.212 .833 
3 ด้านการทำงานเป็นทีมและมี

ส่วนร่วม 
 

4.11 
 

0.63 
 

4.20 
 

0.61 
- 

.781 
 

.436 
4 ด้านบรรยากาศแห่งองค์กร

นวัตกรรม 
 

4.08 
 

0.34 
 

4.12 
 

0.27 
- 

.651 
 

.515 
 รวม 4.00 0.36 4.00 0.30 -.528 .598 

 
ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ

ผู้บริหารสถานศึกษา 

ประสบการณ์การทำงาน  
F 

 
p น้อยกว่า 5 ปี 

(n=45) 
5 - 10 ปี 
(n=91) 

10 ปีขึ้นไป 
(n=106) 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1 ด้านการมีวิสัยทัศน์การ
เปลี่ยนแปลง 

 
3.85 

. 
477 

 
3.89 

 
.446 

 
3.96 

 
.492 

 
1.152 

 
.318 

X X

X X X
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* p < .05 
จากตารางที่ 3 พบว่า ครูที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิง

นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ในด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ท่ีต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้
เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วมแตกต่างกัน ส่วน
ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ด้านการคิดสร้างสรรค์ และด้านบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรมไม่
แตกต่างกัน 
 

อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
สามารถอภิปรายผล ไดด้ังนี้ 
 1. ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพ
รัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่
ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าด้วยสถานการณ์ท่ีมีการแพร่ระระบาดของโรคโควิด COVID – 19 ผู้บริหาร
สถานศึกษาจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนบริบทในการบริหารบรรยากาศขององค์กร เพื่อให้เป็นองค์กรนวัตกรรม เกิด
การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆเพ่ือเท่าทันในยุคนี้ เช่น การกระตุ้นให้ครูและบุคคลากรได้ใช้สื่อเทคโนโลยีต่าง ๆ ใน
การปรับเปลี่ยนวิธีการสอนหรือวิธีการทำงานสำหรับ Work from Home ซึ่งปัจจุบันนี้ผู้บริหารจะต้องความรู้
ความเข้าใจในการบริหารสถานศึกษามากขึ้น โดยผู้บริหารจะต้องใช้ความสามารถของตนเองในการคิดอย่าง
สร้างสรรค์ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์โลกในปัจจุบัน อีกทั้งต้องกระตุ้นศักยภาพของบุคลากรให้เกิดความ
กระตือรือร้นในการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการปฏิบัติงาน สามารถส่งเสริมให้ครูมีการทำงานเป็นทีมและมีส่วน
ร่วมติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ มีการสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกัน และสามารถจูง
ใจบุคลากรให้มีส่วนร่วมในการวิเคราะห์สภาพปัญหาของสถานศึกษา โดยอาจกำหนดกรอบแนวคิดในการ
บริหารสถานศึกษาให้ชัดเจนเพ่ือกำหนดวิสัยทัศน์ ให้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเพ่ือจะได้สามารถขับเคลื่อนไปได้

2 ด้านการคิดสร้างสรรค์  
3.94 

 
.473 

 
3.89 

 
.547 

 
3.90 

 
.540 

 
.158 

 
13.089* 

 
.104 
3.602 

 
.854 

 
.000 

 
.901 
.029 

3 ด้านการทำงานเป็นทีม
และมีส่วนร่วม 

 
3.85 

 
.673 

 
4.01 

 
.568 

 
4.34 

 
.594 

4 ด้านบรรยากาศแห่ง
องค์กรนวัตกรรม 

 
4.08 

 
.328 

 
4.07 

 
.319 

 
4.09 

 
.362 

 รวม 3.93 .344 3.97 .349 4.07 .353 
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ในสถานกาณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงไป จึงทำให้ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 4 อยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจัยของเวียงวิวรรธน์ ทาทูล (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารที่ส่งต่อองค์การขีดสมรรถนะสูงของโรงเรียนในสังกัดสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21ผลการวิจัยพบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต21 โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทุกด้านและสอดคล้องกับงานวิจัย
ของปวีณา กันถิน (2560) ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบว่าระดับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
โรงเรียนประชารัฐมีระดับภาวะผู้นำโดยรวมอยู่ในระดับมากซึ่งสามารถอภิปรายภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  ได้ดังนี ้

1.1 ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม พบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษาสามารถใช้ความรู้ ความสามารถ แรงบันดาลใจ ในการ
โน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กร ร่วมกันสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การบริหารแบบมี
ส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้และจะต้องส่งเสริมการทำงานเป็นที
เพ่ือช่วยพัฒนาการสร้างนวัตกรรมให้เกิดในสถานศึกษา  อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูพัฒนา
นวัตกรรมผ่านกระบวนการที่หลากหลายอย่างต่อเนื่องจึงทำให้ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สอดคล้องกับงานวิจัยของปวีณา กันถิน (2560) ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิง
นวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประชารัฐ เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต  5 
ผลการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครูมีการสอนงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
นวัตกรรมที่พัฒนาร่วมกัน อีกทั้งผู้บริหารสถานศึกษาและครูเปิดกว้างและรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างได้  
รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นและรับฟังความคิดเห็นของ
บุคลากรของโรงเรียน และยังมีการจัดการประชุมร่วมกับ ครู เพ่ือช่วยกันกาหนดจุดมุ่งหมาย บทบาท เพ่ือ
สร้างภารกิจในการปฏิบัติงานตามความสามารถและความถนัดของ และผู้บริหารยังมีการส่งเสริมให้ครูมี น้ำใจ
เอ้ือเฟ้ือ ช่วยเหลือกันในการทำงานร่วมกัน 

1.2 ด้านบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม พบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาต้องส่งเสริมการจัดการความรู้ที่หลากหลายโดยเผยแพร่
ผลงานนวัตกรรมที่สร้างขึ้นหรือนวัตกรรมที่โดดเด่นสู่เครือข่ายสังคมการเรียนรู้  สร้างบรรยากาศให้เกิดการ
ถ่ายเทความรู้ จัดกระบวนการ สถานที่ เวลา ให้ครูมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันผู้บริหารสถานศึกษา 
ส่งเสริมให้ครูมีส่วนร่วมในการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาหาความรู้ที่หลากหลาย จึงทำให้ความคิดเห็นของ
ครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านบรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม อยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของจีราภา ประพันธ์พัฒน์ (2560)ที่ได้ศึกษาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
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ผู้บริหารสถานศึกษา ผลของการวิจัยพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและส่วนใหญ่สามารถสร้างบรรยากาศให้เกิด
การแลกเปลี่ยนความรู้ในทุกทุกฝ่ายเกิดการพูดคุยปรึกษาหารือระดมสมองสร้างบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่
เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้มีพ้ืนที่ได้พบปะเห็นหน้าและพูดคุยสื่อสารกันพร้อมด้วยทรัพยากรต่าง ๆเครื่องมือที่
พร้อมจะสนับสนุนส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้ความคิดจนเกิดรวบรวมเชื่อมโยงเกิดการพูดคุยปรึกษาหารือ
ระดมสมองความรู้ต่างๆ ผลักดันให้เกิดการจัดการความรู้ในองค์กรอย่างจริงจัง 

1.3 ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง พบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดย
ภาพรวอยู่ในระดับมาก แสดงว่า ผู้บริหารสถานศึกษาสื่อสารการดำเนินการตามวิสัยทัศน์อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
ครูทราบถึงทิศทางการขับเคลื่อนของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และผู้บริหารสถานศึกษาร่วมกับครูและชุมชน
แสดงถึงความเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์ของสถานศึกษาจึงทำให้ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลงอยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ปาริฉัตร พรสุวรรณ (2562) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาองค์ประกอบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต  4 การมีวิสัยทัศน์ที่ทันสมัย
สามารถ วิเคราะห์แนวโน้มทิศทางการเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารการศึกษา กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ กล
ยุทธ์ เป้าหมายที่ชัดเจน กว้างไกล แปลกใหม่ สอดคล้องกับสภาพองค์กร โดยมุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพปัจจุบันไปสู่การสร้างนวัตกรรมในองค์กร สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ที่
มีการเปลี่ยนแปลง มีความตื่นตัวอยู่เสมอ สามารถมองเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างรอบด้าน ยอมรับและเตรียม
รับมือกับการเปลี่ยนแปลงเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาสถานศึกษาในอนาคต 

1.4 ด้านการคิดสร้างสรรค์ พบว่าภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก แสดงว่าผู้บริหารสถานศึกษาคิดสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาในการ
บริหารงานอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาคิดสร้างสรรค์เพ่ือส่งเสริมให้ครูประยุกต์
นวัตกรรมใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนจึงทำให้ความคิดเห็นของครูที่มีต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านการคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากและสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปาริฉัตร พร
สุวรรณ (2562) ได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการคิดวิเคราะห์ และการ
แก้ปัญหาอย่างเป็นระบบในการทำงาน รวมทั้งผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาส และสนับสนุนให้ครูมีอิสระด้าน
ความคิดในการวางแผนทำงานของตนเองอย่างสร้างสรรค์ และมีการกระตุ้นให้ครูสร้างทางเลือกที่หลากหลาย
เพ่ือเป็นการพัฒนางาน ให้เกิดนวัตกรรมการทำงาน 

2.  ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู
กลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4   

     2.1 ครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกันและไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ ทั้งนี้อาจเป็น
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เพราะว่าครูส่วนใหญ่ที่มีการศึกษาระดับปริญญาตรียังไม่มีประสบการณ์ในการสร้างสรรค์ด้วยกระบวนการ
วิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรมด้วยตนเองเท่าที่ควรสอดคล้องกับแนวคิดของ ศิริวรรณ์ คำภูเงิน (2561 :  
41)  กล่าวว่า การคิดสร้างสรรค์ให้เกิดนวัตกรรม หมายถึง ความสามารถทางสมองของบุคคลในการคิดหาหา
วิธีการใหม่ๆที่จะสร้างสรรค์งาน  เพ่ือสนองต่อสิ่งเร้า ทำให้เกิดการคิดที่หลากหลายสามารถเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ 
ด้วยกระบวนการวิธีการใหม่ๆ ที่จะทำให้เกิดนวัตกรรม ผสมผสานจนเกิดสิ่งใหม่ อาจจะแตกต่างหรือไม่
แตกต่างไปกัน ซึ่งเกิดจากการคิดคล่อง การคิดยืดหยุ่น และการคิดละเอียดละออ ซึ่งเป็นความสามารถที่มีอยู่
ในตัวบุคคลทั้งนี้อาจเกดิจากคุณภาพชีวิตของแต่ละคนด้วย 

    2.2 ครูที่มีประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 4 โดยภาพรวม แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยที่ตั้งไว้ ซึ่งถ้าหากพิจารณาการทดสอบความแตกต่างรายคู่โดยวิธีการของวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s 
Method) จะพบว่า พบว่า ครูที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไปกับครูที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
5 – 10 ป ีและครูที่มปีระสบการณ์ในการทำงาน 10 ปีขึ้นไปกับครูที่มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 – 
10 ปี มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
.05 ส่วนคู่อ่ืนไม่แตกต่าง ทั้งนี้อาจเนื่องจากประสบการณ์ในการทำงานที่แตกต่างกันทำให้มุมมองความในด้าน
การทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ตามความคิดของครูที่มีต่อผู้บริหารแตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้เนื่องจากสถาน
การ์ได้เปลี่ยนแปลงไปตามยุคโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องการกระตุ้นให้ครูได้มีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษาให้เป็นไปตามเป้าหมาย และส่งเสริมให้เกิดการทำงานการ ร่วมกัน 
โดยผู้บริหารสถานศึกจะต้องใช้ความรู้ ความสามารถ แรงบันดาลใจ ในการโน้มน้าวให้บุคลากรในองค์กร 
ร่วมกันได้ทำงานร่วมกันและมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์งานออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้การบริหาร
แบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนเพ่ือให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้  จึงทำให้ที่มีประสบการณ์การ
ทำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับ 
ปาริฉัตร พรสุวรรณ (2562)ท่ีได้ศึกษาเรื่องภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต 4 ผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสถานศึกษา จำแนกตามประสบการณ์การทำงาน จึงทำครูที่มีประสบการณ์การทำงานต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05   
 

สรุป / ข้อเสนอแนะ 
จากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ

ครูกลุ่มสหวิทยาเขตสวนเทพรัตน์ทีปไท้เฉลิมพระเกียรติ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4  
ผู้วิจัยสามารถสรุปรวมทั้งมีข้อเสนอแนะ ในด้านการมีวิสัยทัศน์การเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมี
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วิสัยทัศน์ในการพัฒนานวัตกรรมที่มุ่งยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างทั่วถึงรวมทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาต้องปรับเปลี่ยนวิสัยทัศน์เพ่ือมุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมให้เกิดการเคลื่อนไหวกระบวนการทำงาน
โดยให้โรงเรียนมีอัตลักษณ์โดดเด่น และท้าทายด้วย ด้านการคิดสร้างสรรค์ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุน
ให้บุคคลากรประยุกต์ใช้วิธีการปฏิบัติงานใหม่ๆที่สร้างสรรค์ให้มีความสอดคล้องกับลักษณะงานและบริบทของ
องค์กร รวมถึงจะต้องส่งเสริมให้ครูใช้แนวคิดใหม่ๆ มีความคิดนอกกรอบเพ่ือพัฒนางาน จนทำให้เกิดการ
ขับเคลื่อนภายในสถานศึกษา ด้านการทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม ผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษา
ควรจัดประชุมในการกำหนดบทบาทในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรตามความสามารถและความถนัด
ของแต่ละบุคคลและผู้บริหารสถานศึกษาต้องสนับสนุนครูให้ปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย  ด้าน
บรรยากาศแห่งองค์กรนวัตกรรม ผู้บริหารสถานศึกษา ต้องจัดสรรงบประมาณในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านเทคโนโลยีการเรียนรู้เพียงพอต่อการใช้งานของบุคคลากรในองค์กรอีกทั้งต้องส่งเสริมและเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเข้าถึงองค์ความรู้อย่างเหมาะสมและเป็นประโยชน์สูงสุด  รวมทั้งควรมี
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ที่มีประสิทธิภาพ หรือการวิจัยเชิง
คุณภาพในด้านภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจนเกิดการขับเคลื่อนในสถานศึกษาและส่งผล
ต่อการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผู้เรียนต่อไปในอนาคต 
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 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพภาวะผู้นำของผู้บริหาร ๒) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะ
ผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผูน้ำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการ
วิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างพระภิกษุ สามเณร ๑๙๖ รูป และแบบ
สัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า ภาวะผู้นำทั้ง ๖ ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการสร้างแรง
บันดาลใจ ด้านการกระตุ้นทางปัญญา  ด้านการสร้างบารมี ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารผู้นำต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความ
ตั้งใจสูง สามารถชี้แนะ และจูงใจผู้อ่ืนด้วยวิสัยทัศน์ที่มีพลังโน้มน้าวจิตใจ พิจารณาการใช้คนตามความรู้ความสามารถ 
กระตุ้นผู้ตามให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง รู้จักนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบรูณาการหลักสังคหวตัถุ 
๔ ทาน กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ มีกลยุทธ์หลากหลายวิธีในการทำงานนั้นให้สำเร็จ 
 ๓. แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลีย่นแปลงของผู้บริหารสำนกัเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานครมีวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธกิจแก่ผู้ตาม มีความ
ตั้งใจสูง ปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มการทำงานร่วมกันเพื่อไปสู่เป้าหมายแทนการทำเพื่อประโยชน์เฉพาะตน ใช้ความ
เป็นกันเองในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้ อ่ืน  มีไหวพริบ เหตุผล ความรอบคอบ กล้าเสี่ยงในการทดลอง
เปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ อนุญาตให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน บูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔ 
มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาเป้าหมายที่เห็นชอบร่วมกัน สามารถทำให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ และองค์ความรู้
ที่สร้างภาวะผู้นำทางการศึกษาทั้ง ๖ ด้านเพื่อพัฒนาการเปลี่ยนแปลงการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 
คำสำคัญ ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง , ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of executive leadership, 
2) to study methods for developing transformational leadership of administrators, and 3) to 
propose a guideline for transformational leadership development of administrators in 
Phrapariyattidhamma Schools, Pali Study Division, under Sangha Administrative Area, 
Bangkok. The mixed research methodology was used in the study. The quantitative data 
were collected by questionnaires from 196 samples and analyzed by percentage, frequency, 
mean and standard deviation. The qualitative data were collected by interviews with 5 
experts and then analyzed by content analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of executive leadership of administrators in Phrapariyattidhamma 

Schools, Pali Study Division, in 6 aspects was at a high level. The highest level was on talent, 
followed by rewarding in situations, inspiration, cognitive stimulation, creating prestige, and 
consideration of individuality respectively. 

2. Methods for developing transformational leadership of administrators are that; 
the leader must have high self-esteem and high-will, be able to guide and motivate others 
with visions of persuasive power, assign work to people according to their knowledge and 
abilities, motivate followers to be enthusiastic about their own development, know to 
integrate the Buddhist principles in work, dare to take risks, dare to make decision, and have 
a variety of strategies to accomplish the task. 
 3. The guidelines for transformational leadership development of administrators 
in Phrapariyattidhamma Schools, Pali Study Division, under Sangha Administrative Area, 
Bangkok are that; the administrators must have vision and be able to create understanding 
of the goals of the mission for followers, have intention and volition, stimulate the 
subordinates to work for the benefits of the organization, build good relationships with 
others, be witty, rational, prudent, and take risks in experimenting with new changes, and 
allow the followers to participate in setting performance standards. The integration of 4 
principles of Sangkhahavatthu is determined to seek goals that are mutually agreed upon, 
make others see their capability, and the body of knowledge in 6 aspects obtained from the 
study for transformational development of the study in Phrapariyattidhamma Schools, Pali 
Study Division 
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บทนำ 
 

การพัฒนาภาวะผู้นำของผู้บริหารการศึกษาเพ่ือให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกและ
การแข่งขันกันอย่างสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นส่วนหนึ่ง
ของประชาคมโลก จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจากสภาพของวิกฤติการณ์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองซึ่งก็สอดคล้องกับแนวที่ว่า เมื่อสภาวะปัจจุบันเป็นอย่างนี้ควรมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลง
และพัฒนาตนเองอย่างไร เพ่ือให้สามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงยั่งยืน มีสันติสุขและสามารถเอาชนะ
วิกฤตการณ์ทางด้านต่างๆ ที่เรากำลังเผชิญอยู่ได้1 จากเหตุการณ์นี้การศึกษาสงฆ์ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดี่ยวกัน 
จึงต้องอาศัยผู้บริหารมืออาชีพที่มีภาวะผู้นำที่เก่ง รอบรู้ในการรับการเปลี่ยนแปลงตนเอง 
 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆ์ดำเนินการมาเป็นลำดับจนถึงปัจจุบัน มีระบบการ
และระเบียบการอันเกี่ยวข้องกับการศึกษาที่รัดกุมเป็นการศึกษาที่อยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์ มีผลของ
การศึกษาเป็นที่ยอมรับ ของประชาชนโดยทั่วไปมีเกียรติประวัติ และเกียรติภูมิที่ผู้ศึกษาได้รับอย่างสูงส่ง และ
ถือเป็นการศึกษาของคณะสงฆ์โดยเฉพาะ มีจุดมุ่งหมายเพ่ือผลิตบุคลากรของพระศาสนา เพ่ือรับใช้พระ
ศาสนา2 การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีถือ เป็นหัวใจของการศึกษาของคณะสงฆ์ ที่มีผลต่อความมั่นคง
แห่งพระพุทธศาสนา เพราะคัมภีร์สำคัญๆ เช่น พระไตรปิฎกของฝ่ายเถรวาทจารึกไว้ด้วยภาษาบาลี และการ
รักษาต้นฉบับเดิมซึ่งเป็นภาษาบาลี เพ่ือป้องกันพระพุทธพจน์ มิให้คลาดเคลื่อนที่รู้กันว่าพระสัทธรรมปฏิรูป  
ฉะนั้นการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะรักษาศาสนธรรมไว้ได้อย่างสมบูรณ์  
 แม้ว่าการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีซึ่งเป็นการศึกษาระดับสูง ที่คณะสงฆ์ยอมรับโดย
สมบูรณ์ว่า เป็นการศึกษาของคณะสงฆ์ และมีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาศักยภาพ ของบุคลากรให้มีความรู้ความ
เข้าใจในหลักธรรมคำสอน เพ่ือทรงศาสนา และเผยแผ่คำสอนไปสู่ประชาชนเพ่ือความร่มเย็นเป็นสุขของสังคม
โดยส่วนรวมก็ตาม แต่การจัดการศึกษาในแผนกนี้ ยังมีปัญหาอีกมากมายที่รอการแก้ไข ดังจะเห็นได้จาก
ผลการวิจัยเรื่อง  “แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 
๒๕๔๒” พบว่า การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีมีสภาพปัญหาและอุปสรรค ดังนี้  ๑) ด้านหลักสูตร 
เนื้อหาสาระเก่าเกินไป และภาษาที่ใช้ในหนังสือเป็นภาษาที่เข้าใจยาก โดยเฉพาะเนื้อหาสาระในแผนกบาลี 

 

1สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา, หลักสูตรพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือรองรับการ

กระจายอำนาจสำหรับผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา , (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราช
กิจจานุเบกษา, ๒๕๕๐), หน้า ๒. 

2พระธรรมปัญญาภรณ์, ประวัติความเป็นมาของสำนักเรียนวัดปากน้ำ พุทธศักราช ๒๕๔๙, (กรุงเทพมหานคร : 
พิมพ์ที่ หจก. สตาร์กรุ๊ป, ๑๙๙๔), หน้า ๒๕๑. 
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การจัดการเรียนการสอนยังไม่เป็นระบบ ใช้วิธีการเรียนการสอนเน้นการท่องจำ และการแปลไม่ค่อยมีการ
ประยุกต์ใช้และขาดการวิเคราะห์ ๒) ด้านกระบวนการเรียนการสอน ครูผู้สอนมีไม่เพียงพอ มักใช้ระบบ
การศึกษาแบบพ่ีสอนน้อง ครูสอนขาดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง ขาดประสบการณ์ ไม่สามารถประยุกต์ใช้กับ
สภาพจริงได้ ๓) ด้านการวัดและประเมินผล เกณฑ์การวัดและประเมินผล มักวัดความจำมากกว่าความเข้าใจ 
และการคิดวิเคราะห์ ไม่มีเกณฑ์มาตรฐาน และกฎเกณฑ์แน่นอน  ในผลงานวิจัยนี้ยังได้เสนอ แนวทางการ
แก้ไขปัญหาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ไว้ดังนี้ คือ หน่วยงานที่รับผิดชอบควรจัดสรรงบประมาณ ใน
การสนับสนุนส่งเสริมจัดทำ  และพัฒนาสื่อให้น่าสนใจ และใช้อย่างแพร่หลาย และควรมีการทดสอบความยาก
ง่าย ของข้อสอบเพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้ครอบคลุมทุกด้าน3สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน
เขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานครเป็นหัวใจการจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ที่ ส่งเสริมการเรียนรู้
พระพุทธศาสนาอย่างลึกซึ้งตามแบบโบราณประเพณีที่มีวัดในประเทศไทยสามารถจัดการศึกษาแผนกนี้ได้เป็น
ส่วนหนึ่งเท่านั้นที่ยังมีปัญหาอีกหลายวัดยังไม่สามารถจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลีได้เป็นเหตุให้
คณะสงฆ์พยายามผลิตครูสอนบาลีให้มีศักยภาพไปจัดการศึกษาทั่วทุกจังหวัด อำเภอ และตำบล แต่ศักยภาพก็
ยังไม่สามารถพัฒนาได้ตามจุดมุ่งหมายนี้ โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครมีเฉพาะบางวัดเท่านั้นที่มีศักยภาพ
เพียงพอในการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 จากความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาในเบื้องต้นทำให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษา แนวทางการ
พัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ กรุงเทพมหานคร เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาทักษะภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนัก
เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีในยุคปัจจุบันเพ่ือพัฒนาสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีให้ทันสมัยและ
เป็นที่สนใจของคนในยุคปัจจุบันต่อไป 
 

๑. วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 

๑.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 

      ๑.๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 

 

 3นภมณฑล สิบหมื่นเปี่ยม และวลัยพร ศิริภิ รมย์ , แนวทางการจัดการศึกษาพระปริยั ติธรรมตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๕), หน้า 
๑๕.  



 
 

1639 
 

 

 
 
๓.วิธีดำเนินการวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหาร
สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. 
ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันและปัญหาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับ
ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 

 แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตำรา งานวิจัย website  
 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพปัจจุบันและปัญหาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนัก

เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 ขั้นตอนที่ ๒ เพ่ือวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนักเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานครมี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
   
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี  
 ขั้นตอนที่ ๓ เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนัก

เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนักเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะหเ์นื้อหา  
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 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงสำหรับผู้บริหารสำนักเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 

ประชากร ได้แก่ ครูสอนบาลีในสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะ
สงฆ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน 3๕๙  รูป4 กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากประชากรทั้งหมดโดยกำหนดสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย  (Simple random sampling) ด้วยการกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป5 ของ
เครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ 5% และระดับความ
เชื่อมั่น 95%6 ได้กลุ่มตัวอย่าง ๑๙๖ รูป  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สัมภาษณ์ผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๕ รูป โดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
(Interviewing)  

 
๔.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพ่ือศึกษา

สภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ๒) เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการ

เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำ

การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ 

กรุงเทพมหานคร และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๔ ตอนดังนี้ 

  

 ๔.๑ ผลการศึกษาสภาพภาวะผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขต
การปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร ภาพรวมทั้ง ๖ ด้าน ครูสอนบาลีมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก 
ได้แก่ ด้านความสามารถพิเศษ ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ด้านการกระตุ้น
ทางปัญญา  ด้านการสร้างบารมี ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ตามลำดับสามารถสรุปในแต่ละ
ด้าน ดังนี้ 

 

        4 กองพุทธศาสน์ศึกษา, ทะเบียนรายช่ือครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม -แผนกบาลี ปี ๒๕๖๐, 
[ออนไลน์], แหล่งท่ีมา :  http://deb.onab.go.th [๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓] 

       5 การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th.        [๒๓ 
พฤษภาคม ๒๕๖๓] 

      6 ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan), [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  https://sites.google.com 
[๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓] 

http://deb.onab.go.th/
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
https://sites.google.com/
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๑. ด้านการสร้างบารมี พบว่า ครูสอนบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธกิจแก่ผู้ตาม เชื่อมั่นผู้นำว่าทำใน
สิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผู้ตาม และ ผู้นำจะหลีกเลี่ยงที่จะใช้อำนาจ
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ ทำให้ผู้ตามเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ และไว้วางใจ พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผู้นำ 
 ๒. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ พบว่า ครูบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ การปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มการทำงานร่วมกันเพ่ือไปสู่เป้าหมายแทนการทำเพ่ือ
ประโยชน์เฉพาะตน กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข และมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
เรียนรู้ตลอดเวลา ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ สร้างเจตคติท่ีดีและการคิดในแง่บวก 
 ๓. ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล พบว่า ครูบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก 
เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้นำจะใช้ความเป็นกันเองในการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน 
สามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะหรือช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง (mentor)  และสร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้อย่าง
เหมาะสม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ผู้นำจะมีความอดทน 

๔. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา พบว่า ครูบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ผู้นำที่มีไหวพริบ เหตุผล ความรอบคอบ กล้าเสี่ยงในการทดลองเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่  
และการมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาสำนักเรียน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที ่

๕. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ พบว่า ครูบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจาก
มากไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ อนุญาตให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงาน มีการ
ปฏิบัติกับผู้ตามโดยมีแบบแผนที่คงเส้นคงวา และสร้างบรรยากาศท่ีดีในการทำงานข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ ผู้นำที่มีพ้ืนฐานอยู่บนการแลกเปลี่ยนทางอารมณ์และเศรษฐกิจ 

๖. ด้านความสามารถพิเศษ พบว่า ครูบาลีมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาเป้าหมายที่เห็นชอบร่วมกัน ความสามารถทำให้ผู้อ่ืนเห็นว่า
ตนเองมีความสามารถ และมีการเสียสละร่วมกัน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีพลังและมุ่งการปฏิบัติให้
บรรลุผล 
 
 ๔.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
 ๑. ด้านการสร้างบารมี ได้แก่ ผู้นำต้องมีความเชื่อมั่นในตนเองสูง และมีความตั้งใจสูง การสร้าง
ภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตัวผู้นำ สร้างความผูกพันในผู้ตาม มีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็ง ความสามารถ
ทางการบริหาร อาศัยหลักพรหมวิหาร ๔ ในการสร้างบารมีให้เกิดแก่ทุกคนในองค์กร 
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 ๒. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ ได้แก่ สามารถชี้แนะ และจูงใจผู้อ่ืนด้วยวิสัยทัศน์ที่มีพลังโน้ม
น้าวจิตใจ เป็นทักษะที่ทำให้ผู้นำมองการณ์ไกล ผู้นำต้องมีความทะเยอทะยานสูง เด็ดขาดในการตัดสินใจ มี
ความมั่นใจ กล้าหาญ สามารถโน้มน้าวใจคนจำนวนมากได้เก่ง อีกท้ังยังมีทักษะในการสื่อสาร 
 ๓. ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ได้แก่ พิจารณาการใช้คนตามความรู้ความสามารถ 
ให้ความสำคัญกับทุกคนแต่จะพิจารณาความดีความชอบให้แต่ละคน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้
สูงขึ้นโดยพิจารณาตามความรู้ความสามารถของทุกคนในองค์กร มีวิธีการส่งเสริม พัฒนาให้ทุกคนได้ใช้ความรู้
ความสามารถครบทุกคน 
 ๔. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา ได้แก่ กระตุ้นผู้ตามให้มีความกระตือรือร้นในการพัฒนาตนเอง 
พัฒนางานเพ่ือตนเองและส่วนรวมสามารถทำได้โดยมอบหมายงานที่ท้าทาย ส่งเสริมให้พัฒนาศักยภาพ สร้าง
แรงบันดาลใจให้รางวัลประเมินผลงานของผู้ตามร่วมกับปรับปรุงแก้ไขให้ข้อเสนอแนะ 
  ๕. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์  ได้แก่ รู้จักนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการ
หลักสังคหวัตถุ ๔ ทาน ให้ปันสิ่งของ ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวานใช้พระคุณมากกว่าพระเดช อัตถจริยา บำเพ็ญ
ประโยชน์ให้เป็นตัวอย่าง และสมานัตตตาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย การส่งเสริมขวัญ
และกำลังใจเป็นหนึ่งในหลักการบริหารงานบุคคลซึ่งผู้นำจะขาดไม่ได้ 
เช่น การให้สวัสดิการ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  ๖. ด้านความสามารถพิเศษ ได้แก่ กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ มีกลยุทธ์หลากหลายวิธีในการทำงาน
นั้นให้สำเร็จ ให้ความสนใจกับค่านิยมความคิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตาม 
 ๔.๓ ผลการศึกษาเสนอแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร 
  ๑. ด้านการสร้างบารมี คือ มีวิสัยทัศน์และสร้างความเข้าใจต่อเป้าหมายของพันธกิจแก่ผู้ตาม 
เชื่อมั่นผู้นำว่าทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม เป็นผู้มีคุณธรรม ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงกับผู้ตาม ผู้นำจะหลีกเลี่ยงที่
จะใช้อำนาจเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน แต่จะประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อผู้อ่ืน  มีความเชื่อมั่นใน
ตนเองสูง และมีความตั้งใจสูง การสร้างภาพประทับใจให้ผู้ตามมีความมั่นใจในตัวผู้นำ สร้างความผูกพันในผู้
ตาม มีวิสัยทัศน์ที่เข้มแข็ง ความสามารถทางการบริหาร อาศัยหลักพรหมวิหาร ๔ ในการสร้างบารมีให้เกิดแก่
ทุกคนในองค์กร 
  ๒. ด้านการสร้างแรงบันดาลใจ คือ การปลุกเร้าทางอารมณ์ให้กลุ่มการทำงานร่วมกันเพ่ือไปสู่
เป้าหมายแทนการทำเพ่ือประโยชน์เฉพาะตน กระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ตลอดเวลา สามารถชี้แนะ และจูงใจผู้อ่ืนด้วยวิสัยทัศน์ที่มีพลังโน้มน้าวจิตใจ เป็นทักษะ
ที่ทำให้ผู้นำมองการณ์ไกล มีความทะเยอทะยานสูง เด็ดขาดในการตัดสินใจ มีความมั่นใจ กล้าหาญ สามารถ
โน้มน้าวใจคนจำนวนมากได้เก่ง อีกท้ังยังมีทักษะในการสื่อสาร 
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  ๓. ด้านการคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล  คือ ผู้นำจะใช้ความเป็นกันเองในการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน สามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะหรือช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง (mentor)  สร้างบรรยากาศที่
สนับสนุนการเรียนรู้อย่างเหมาะสม พิจารณาการใช้คนตามความรู้ความสามารถ ให้ความสำคัญกับทุกคนแต่
จะพิจารณาความดีความชอบให้แต่ละคน ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้นโดยพิจารณาตาม
ความรู้ความสามารถของทุกคนในองค์กร มีวิธีการส่งเสริม พัฒนาให้ทุกคนได้ใช้ความรู้ความสามารถครบทุก
คน 
  ๔. ด้านการกระตุ้นทางปัญญา คือ ผู้นำที่มีไหวพริบ เหตุผล ความรอบคอบ กล้าเสี่ยงในการ
ทดลองเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาสำนักเรียน กระตุ้นผู้ตามให้มีความกระตือรือร้น
ในการพัฒนาตนเอง พัฒนางานเพ่ือตนเองและส่วนรวมสามารถทำได้โดยมอบหมายงานที่ท้าทาย ส่งเสริมให้
พัฒนาศักยภาพ สร้างแรงบันดาลใจให้รางวัลประเมินผลงานของผู้ตามร่วมกับปรับปรุงแก้ไขให้ข้อเสนอแนะ 
  ๕. ด้านการให้รางวัลตามสถานการณ์ คือ อนุญาตให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานใน
การปฏิบัติงาน มีการปฏิบัติกับผู้ตามโดยมีแบบแผนที่คงเส้นคงวา สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน  รู้จักนำ
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาบูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔ ทาน ให้ปันสิ่งของ ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวานใช้
พระคุณมากกว่าพระเดช อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์ให้เป็นตัวอย่าง และสมานัตตตาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีเสมอต้นเสมอปลาย ส่งเสริมขวัญและกำลังใจเป็นหนึ่งในหลักการบริหารงานบุคคลซึ่งผู้นำจะขาดไม่ได้ เช่น 
การให้สวัสดิการ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล เป็นต้น 
  ๖. ด้านความสามารถพิเศษ คือ มีความมุ่งมั่นจะแสวงหาเป้าหมายที่เห็นชอบร่วมกัน สามารถทำ
ให้ผู้อ่ืนเห็นว่าตนเองมีความสามารถ มีการเสียสละร่วมกัน กล้าเสี่ยง กล้าตัดสินใจ มีกลยุทธ์หลากหลายวิธีใน
การทำงานนั้นให้สำเร็จ ให้ความสนใจกับค่านิยมความคิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตาม 

  
๕.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 

 องค์ความรู้จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนัก
เรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ในเขตการปกครองคณะสงฆ์ กรุงเทพมหานคร” ได้แก่ 
 ๑.สร้างบารมี  ๒.มีวิสัยทัศน์  ๓.ร่วมรับผิดชอบความเสี่ยงหลีกเลี่ยงที่จะใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน ๔. 
มีหลักพรหมวิหาร ๔ สร้างแรงบันดาลใจกระตุ้นให้เกิดการทำงานเป็นทีมอย่างมีความสุข ชี้แนะ และจูงใจผู้อื่น 
เด็ดขาดในการตัดสินใจ ๕.มีทักษะในการสื่อสาร คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล สร้างความสัมพันธ์อันดี
กับผู้อ่ืน  ๖.สร้างบรรยากาศที่สนับสนุนการเรียนรู้ และส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของผู้ตามให้สูงขึ้น กระตุ้น
ทางปัญญา ผู้นำมีไหวพริบ เหตุผล ความรอบคอบ ให้รางวัลตามสถานการณ์ อนุญาตให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการ
กำหนดมาตรฐาน มีแบบแผนที่คงเส้นคงวา  
๗.สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงานบูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔ มีความสามารถพิเศษ มุ่งมั่นจะแสวงหา
เป้าหมายที่เห็นชอบร่วมกัน เสียสละร่วมกัน และมีกลยุทธ์หลากหลายวิธีในการทำงานนั้นให้สำเร็จ ให้ความ
สนใจกับค่านิยมความคิดเห็นและแรงจูงใจร่วมกันของผู้ตาม 
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 สรุปแนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
ของคณะสงฆ์  ข้อแรกต้องมีการสร้างบารมีคุณธรรม ทำให้ผู้ตามเลื่อมใส ศรัทธา เคารพนับถือ และไว้วางใจ 
พยายามเลียนแบบการประพฤติปฏิบัติของผู้นำ ๒.การสร้างแรงบันดาลใจ ด้วยแรงจูงใจและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี 
๓.การคำนึงถึงความเป็นเอกัตถะบุคคล ด้วยการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้อ่ืน สามารถให้คำปรึกษา ชี้แนะ
หรือช่วยเป็นพ่ีเลี้ยง (mentor)  ๔. การกระตุ้นทางปัญญา การมุ่งเน้นความเป็นเลิศในการพัฒนาสำนักเรียน 
๕. การให้รางวัลตามสถานการณ์ อนุญาตให้ผู้ตามมีส่วนร่วมในการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานตาม
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสังคม และข้อสุดท้ายภาวะผู้นำต้องมีความมุ่งมั่นจะแสวงหาเป้าหมายที่
เห็นชอบร่วมกัน ความสามารถทำให้ผู้อื่นเห็นว่าตนเองมีความสามารถ และมีการเสียสละอย่างแท้จริง ให้ผู้ตาม
เห็นต้นแบบที่ดีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานจะง่ายข้ีน  
๖.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑.ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นำสำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี 
 ๒.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี มั่นคง เจริญก้าวหน้าต้องอาศัยภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง
ทั้ง ๖ ด้าน 
 ๓.สำนักเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ต้องอาศัยงบประมาณในการบริหารงานทุกด้านเพื่อพัฒนา

ให้เจริญ ต้องสร้างศรัทธาให้ประชาชนเห็นความสำคัญในการจัดการศึกษาแผนกบาลี โดยอาศัยบารมีภาวะ

ผู้นำของผู้บริหารสำนักเรียนพระปริยัติธรรม ด้วยคุณธรรม ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารต้องเปลี่ยนแปลงตนเองและผู้

ตามให้ได้ทั้ง ๖ ด้านดังกล่าวแล้วจากผลการวิจัย 
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แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑  
ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

Guidelines for Development of Learning Management in the 21st century  
of Pali Triam Udomsuksa School,Mahachulalongkornrajavidyalaya University 

 
พระศวัสกร ธีรปญฺโญ (หีบใส) 

พระครูสถิตบุญวัฒน์, ดร. 
ดร.ทองดี  ศรีตระการ 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ ๒) เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการ

จัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ และ ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 

สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธี

ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ คือ แบบสอบถามจากประชากร จำนวน ๑๐๐ รูป และ

แบบสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง

เนื้อหา  ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา พบว่า การจัดการเรียนรู้ทั้ง ๕ ด้าน โดย
ภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านเนื้อหา ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านครู
สอน และด้านทักษะการเรียนรู้ ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โดยพัฒนา
ศักยภาพตัวเอง ค้นคว้าหาความรู ้อยู ่เสมอ มีเนื ้อหาสาระที ่ท ันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของ
กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรูด้้วยตนเอง มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้
ใช้สื่ออย่างมีประโยชน์ กระบวนการวัดและประเมินผลควรมีหลากหลายรูปแบบ  
 ๓. แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ 
เพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของผู้เรียนได้เหมาะสม เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ 
มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ มีสื่อที่กระตุ้นความสนใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน เก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมู ล
ทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามองค์ความรู้ TCL2M Model เพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ 
คำสำคัญ :  การจัดการเรียนรู้   ,ศตวรรษท่ี ๒๑  
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บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of learning management, 
2) to study methods of learning management development in the 21st century, and 3) to 
propose guidelines for the development of learning management in the 21st century for Pali 
Triam Udomsuksa School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University. The mixed research 
methodology was used in the study. The quantitative data were collected by questionnaires 
from 100 samples and analyzed by percentage, frequency, mean and standard deviation. The 
qualitative data were collected by interviews with 5 experts and then analyzed by content 
analysis. 

The research results were found that: 
1. The state of learning management of Pali Triam Udomsuksa School, 

Mahachulalongkornrajavidyalaya University in 5 aspects was at a high level overall in 
measurement and evaluation, course contents, learning media skills, teachers, and learning 
skills respectively. 

2. Methods of learning management development in the 21st century for Pali Triam 
Udomsuksa School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University are to develop self-potential, 
search and research for new knowledge with up-to-date contents and relevance to the core 
curriculum of the Ministry of Education by setting a focus on students to create their own 
body of knowledge, take part in workshop and practice, encourage students to use learning 
media, and arrange variety of processes in measurement and evaluation.  

3. The guidelines for the development of learning management in the 21st century 
for Pali Triam Udomsuksa School, Mahachulalongkornrajavidyalaya University are to exchange 
knowledge between teachers and students, to have knowledge and understanding of new 
technology, to enhance and promote the learners' basic skills as appropriate, to provide 
opportunities for learners to participate in learning management, to take part in action, to 
have media that stimulate students' interest and understanding, and to collect and file 
evidence and educational information of learners systematically in order to develop teaching 
and learning system based on TCL2M Model and   learning in the 21st century. 
Keywords:  Learning Management, the 21st century 
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บทนำ 

การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการที่ทำให้คนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ด้านความคิด การกระทำ ซึ่ง
เกิดจากการได้เห็น ได้ยิน ดมกลิ่น  ลิ้มรส สัมผัส การอ่าน การนึกคิด การใช้เทคโนโลยี การเรียนรู้ของเด็กและ
ผู้ใหญ่จะต่างกัน เด็กจะเรียนรู้ด้วยการเรียนในห้อง การซักถาม ผู้ใหญ่มักเรียนรู้ด้วยประสบการณ์ที่มีอยู่ แต่
การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้สอนนำเสนอ โดยการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  ผู้สอนจะ
เป็นผู้ที่สร้างบรรยากาศทางจิตวิทยาที่เอ้ืออำนวยต่อการเรียนรู้ที่จะให้เกิดขึ้นเป็นรูปแบบใดก็ได้ เช่น ความเป็น
กันเอง  ความเข้มงวดกวดขันหรือความไม่มีระเบียบวินัย สิ่งเหล่านี้ผู้สอนจะเป็นผู้สร้างเงื่อนไขและสถานการณ์
การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน  

การเปลี่ยนแปลงของกระแสสังคมโลก เป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีลักษณะแบบทั้งโลกในทุกๆด้าน
อย่างมากมายและรวยเร็ว มีความถี่และความรุนแงของภัยธรรมชาติเพ่ิมมากข้ึน ผลกระทบภาวะโลกร้อน (Global 
Warming) ชัดเจน มากขึ้น เหล่านี้เป็นภาวะคุกคามและกระทบการใช้ชีวิตของพลโลก การเปลี่ยนแปลงอย่าง
ก้าวกระโดดของ ข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร และ เทคโนโลยีอื่นๆ และองค์ความรู้ใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมายและ
รวดเร็ว ที่กระจายอยู่ใน Internet มีทั้งที่จริงและไม่จริง ซึ่งในหลายกรณี ยากที่จะตรวจสอบ  Social Media 
และ Internet เช้ามามีส่วนในชีวิตประจำวันมากขึ้น๑ 

การศึกษาไทยในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นระบบการศึกษาที่มุ่งสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ และสังคมแห่ง
ปัญญา การศึกษาเน้นพัฒนาคนไทยให้เป็นผู้สร้างมากกว่าผู้เสพ ระบบการศึกษาเป็นระบบการเรียนรู้ด้วย
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สร้างคนให้มีความสุขกับการเรียนรู้ แนวโน้มของกิจกรรมการศึกษาเพ่ือพัฒนา
ท้องถิ่นในอนาคต เน้นการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพ่ือสนองความต้องการ ความแตกต่างของปัจเจกชนเป็น
หลัก มีการผสมผสานแนวคิดทางการศึกษาใหม่ๆ เข้าด้วยกันมุ่งการใช้ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมเป็นแก่น
ของการจัดกิจกรรมการศึกษาให้เด็กเกิดความสุขในการเรียนรู้ นอกจากนี้ลักษณะของการจัดกิจกรรมมุ่งเน้น
การพัฒนาทักษะในการอยู่ร่วมกันในชุมชนอย่างกัลยาณมิตร กล่ าวได้ว่า หัวใจสำคัญในการจัดกิจกรรม
การศึกษาคือ การนำชีวิตมาเป็นเนื้อหา นำธรรมชาติมาเป็นครู นำสังคมมาเป็นห้องทดลอง แนะนำโลกมาเป็น
สถานศึกษา๒  

 
๑ ประสิทธิ วัฒนาภา, คณะแพทยศาสตร์คิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, PPT, เอกสาร

ประกอบการบรรยาย, หน้า ๔. 
๒ ไพพรรณ   เกยีรตโิชตชิยั, กระบวนทศัน์ใหม่และแนวโน้มการจดัการศึกษาการบริหารการศึกษา

ในศตวรรษท่ี ๒๑, (กรุงเทพมหานคร : บรษิทั การศกึษา จ ากดั, ๒๕๔๕), หน้า ๗๔-๗๕. 
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การศึกษาถือว่าเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ ต้องก้าวข้าม 
“สาระวิชา” ไปสู่การเรียนรู้ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ (๒๑st Century Skils) ซึ่งครูจะเป็นผู้สอนไม่ได้ แต่ต้อง
ให้นักเรียนเป็นผู้เรียนรู้ด้วยตนเอง  โดยครูจะออกแบบการเรียนรู้  จะต้องไม่ตั้งตนเป็น “ผู้รู้” แต่ต้องแสวงหา
ความรู้ไปพร้อมๆ กันกับผู้เรียน ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเนื่องมาจาก 
การใช้เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมข้อมูลต่างๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยนสังคมที่
เกิดข้ึนในศตวรรษที่ ๒๑ ส่งผลต่อวิถีการดำรงชีพของสังคมอย่างทั่วถึง ครูจึงต้องมีความตื่นตัวและเตรียมพร้อม
ในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือให้นักเรียนมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษท่ี ๒๑  ทักษะแห่ง
ศตวรรษท่ี ๒๑ ที่สำคัญท่ีสุดคือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ๓ 

การพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะสำคัญในศตวรรษท่ี ๒๑ เป็นมิติใหม่ของวงการศึกษาที่ทุกองค์กรทั้งใน
ระดับประเทศลงมาถึงในระดับที่มีหน้าที่โดยตรงหรือมีส่วนเกี่ยวข้องต่างก็ให้ ความสำคัญและร่วมมือกัน
วางแผนพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีทักษะสำคัญและจำเป็นบนพ้ืนฐานคุณธรรม จริยธรรม 
ในการอยู่ร่วมกันในสังคมโลก เป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพลเมืองโลก และร่วมมือกันสร้างสรรค์สิ่งที่
มีประโยชน์ต่อมวลมนุษย์และสภาพแวดล้อมโลก และลักษณะของหลักสูตรในศตวรรษที่ ๒๑ จะเป็นหลักสตูร
ที่เน้นคุณลักษณะเชิงวิพากษ์ (critical attributes) เชิงวิทยากร (interdisciplinary) ยึดโครงงานเป็นฐาน 
(project - based) และขับเคลื่อนด้วยการวิจัย (research - driven) เชื่อมโยงท้องถิ่น ชุมชน เข้ากับภาค
ประเทศ และโลก ในบางโอกาสนักเรียนสามารถร่วมมือกับโครงงานต่างๆ ได้ทั่วโลกเป็นหลักสูตรที่เน้นทักษะ
การคิดชั้นสูง พหุปัญญา เทคโนโลยีและมัลติมีเดีย ความรู้พื้นฐานเชิงพหุ สำหรับศตวรรษที่ ๒๑   และการ
ประเมินผลตามสภาพจริง รวมทั้งการเรียนรู้จากการให้บริการ เป็นองค์ประกอบที่สำคัญ 

จากการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกปัจจุบัน การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี ๒๑ จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
ทัศนะ (perspectives) จากกระบวนทัศน์แบบดั้งเดิม (tradition paradigm) ไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ (new 
paradigm) ที่ให้โลกของนักเรียนและโลกความเป็นจริงเป็นศูนย์กลางของกระบวนการเรียนรู้ เป็นการเรียนรู้ที่
ไปไกลกว่าการได้รับความรู ้แบบง่ายๆ ไปสู ่การเน้นพัฒนาทักษะและทัศนคติ ทักษะการคิด ทักษะการ
แก้ปัญหา ทักษะองค์การ ทัศนคติเชิงบวก ความเคารพตนเอง นวัตกรรม ความสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสาร 
ทักษะและค่านิยมทางเทคโนโลยี ความเชื่อมั่นตนเอง ความยืดหยุ่น การจูงใจตนเองและความตระหนักใน
สภาพแวดล้อม และเหนืออื ่นใดคือ ความสามารถใช้ความรู ้อย่างสร้างสรรค์ (the ability to handle 
knowledge effectively in order to use it creatively) ถือเป็นทักษะที่สำคัญจำเป็นสำหรับการเป็นผู้เรียน
ในศตวรรษที่ ๒๑  ถือเป็นสิ่งที่ท้าทายในการที่จะพัฒนาเรียนเพื่ออนาคต ให้นักเรียนมีทักษะ ทัศนคติ ค่านิยม
และบุคลิกภาพส่วนบุคคล เพื่อเผชิญกับอนาคตด้วยภาพในทางบวก  (optimism) ที่มีทั้งความสำเร็จและมี
ความสุข 

 
๓วรางคณา ทองนพคุณ, “ทกัษะแห่งศตวรรษที ่๒๑ ความทา้ทายในอนาคต” คณะคุรุศาสตร ์มหาวทิยาลยั

ราชภฏัภูเกต็, ๒๕๕๔ (เอกสารประกอบ), หน้า ๒๕-๒๘. 
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บริบทโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาเป็นจัดการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร สำหรับเป็นพ้ืนฐานเพื่อ
เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาในคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีหลักสูตร 3 ปี 
ระดับวิชาสามัญเท่ากับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 4-5-6) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวิชาบาลี ธรรม 
และพระพุทธศาสนาเพิ่มเติม เริ่มเปิดการศึกษาตั้งแต่ พ.ศ. 2492 เป็นต้นมา เดิมมีฐานะเป็นแผนกในสังกัด
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้รับการยกฐานะเป็นโรงเรียนเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2512 ทางโรงเรียน
ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการให้ตั ้งเป็นโรงเรียนปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา เมื ่อวันที่  20 
เมษายน พ.ศ. 2515๔  ปัจจุบันตั้งอยู่ที ่ วัดศรีสุดาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร สภาพการจัด
การศึกษาที่มีผู้เรียนที่แตกต่างกันทั้งอายุและพื้นฐานความรู้ เนื่องมาจากนักเรียนมีทั้งพระภิกษุ สามเณร และ
บางรูปมีวุฒิเปรียญธรรม ๓ ประโยคมาสมัครเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย การจัดการเรียนรู้ในยุค
ศตวรรษที่ ๒๑ ที่ต้องใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ทันกระแสสังคมยุคใหม่ก็จะเป็นปัญหาอย่างมากของ
ผู้บริหารและครูสอนที่จะต้องศึกษาและใช้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยเพื่อนำผลการวิจัยดังกล่าวนี้มาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนต่อไป 
           จากความสำคัญดังกล่าวผู้วิจัย จึงสนใจศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 
๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ของ
นิสิตให้ทันการเปลี่ยนของกระแสโลกและเพ่ิมประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 

๑.วัตถุประสงค ์

๑.๑ เพ่ือศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย 

 ๑.๒ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       

๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
        รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ
ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั ้นตอนที ่ ๑ เพื ่อศึกษสภาพการจัดการเร ียนรู ้ของโรงเร ียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษาเอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 
๔  https://th.wikipedia.org/ สื่บคน้ เมื่อวนัที ่๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2492
https://th.wikipedia.org/wiki/25_%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2512
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2515
https://th.wikipedia.org/%20สื่
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 ๑) ศึกษาเอกสารเกี ่ยวกับสภาพการจัดการเรียนรู ้ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  

 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ขั้นตอนที่ ๒ วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียน

บาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลี
เตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ :แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
ประชากรได้แก่ นักเรียน จำนวน  ๑๐๐ รูป ซึ่งผู้วิจัยใช้ประชากรทั้งหมดในการศึกษาครั้งนี้ และ

การวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์ผู้บริหาร ครู โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย จำนวน ๕ รูป ได้แก่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนและเป็นครูผู้สอนที่มีประสบการณ์สอนมาไม่น้อย
กว่า ๕ ปี   

 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
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๓.๑ ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยภาพรวม ๕ ด้าน นักเรียนมีความคิดเห็น อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล ด้านเนื้อหา ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ ด้านครูสอน และด้านทักษะการเรียนรู้ตามลำดับ
สามารถสรุปในแต่ละด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านครูสอน พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ 
ได้แก่ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างครูกับนักเรียน และมีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้ ข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ำที่สุด ได้แก่ มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เนื้อหาได้ดี  
 ๒) ด้านเนื้อหา พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ อันดับ 
ได้แก่ เพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของผู้เรียนได้เหมาะสม เนื้อหามีสอดคล้องกับชีวิตประจำวัน
ของผู้เรียน และเนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ความสั้นยาวของบทเรียน
เหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๓) ด้านทักษะการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย 
๓ อันดับ ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว ส่งเสริมผู้เรียน
ให้มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และใช้เครื่องล่อใจ เช่น  การให้รางวัล การแข่งขัน ในการเรียนรู้ ข้อที่มี
ความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ แนะแนวในการเรียนช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 

๔) ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีสื่อที่กระตุ้นความสนใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน มีการใช้สื่อหลากหลาย
รูปแบบในการเรียนการสอน และใช้สื่อเป็นตัวกลางในการช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอน ข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ สื่อสามารถอธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจง่ายขึ้น 

๕) ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่า นักเรียนมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมาก
ไปหาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลทางการศึกษาของผู้เรียน เพื่อใช้พัฒนาการ
เรียนการสอนอย่างเป็นระบบ จัดทำเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนในระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ได้ดี 
และมีการวัดผลและประเมินผลที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียนหลากหลายวิธี ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด 
ได้แก่ ใช้เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ 
 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ๑. ด้านครูสอน ได้แก่ พัฒนาศักยภาพตัวเอง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ 
ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
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 ๒. ด ้านเน ื ้อหา  ได ้แก ่ ม ีเน ื ้อหาสาระที ่ท ันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง ของ
กระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงเรียนควรมีหลักสูตรของตนเอง สอนจากเรื่องง่ายไปยาก การเรียนรู้พื้นฐานที่
ต้องมีมาก่อน ตามลำดับเวลาของเหตุการณ์  ส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
 ๓. ด้านทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องสอนคนให้
เป็นมนุษย์ที ่เรียนรู ้การใช้ทักษะออกแบบการเรียนรู ้ และอํานวยความสะดวกเรียกว่า Project-Based 
Learning: PBL เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติจริง
และร่วมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้ใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อ
การใช้สื่อครูเป็นพี่เลี้ยงในการใช้สื่อการเรียนรู้ มีข้ันตอนการเตรียมสื่อ การเลือก การใช้ และการติดตามผล 
 ๕. ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ กระบวนการวัดและประเมินผลควรมีหลากหลาย
รูปแบบ เช่น ประเมินจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ใบงาน งานมอบหมาย ข้อสอบเป็นต้น มีส่วน
ร่วมในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนปราศจากอคติในการประเมินผล และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
วัดและประเมินผล 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
  ๑.ด้านครูสอน ได้แก่ มีวิสัยทัศน์และตกผลึกทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรยีน 
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน มีความรู้และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้  
พัฒนาศักยภาพตัวเอง ค้นคว้าหาความรู้อยู่เสมอ พร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่  ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการ
ทำวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
  ๒.ด้านเนื้อหา ได้แก่ เพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของผู้เรียนได้เหมาะสม เนื้อหามี
สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของผู้เรียน เนื้อหามีความเหมาะสมกับผู้เรียน  ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร
แกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงเรียนควรมีหลักสูตรของตนเอง สอนจากเรื่องง่ายไปยาก การ
เรียนรู้พื้นฐานที่ต้องมีมาก่อน ตามลำดับเวลาของเหตุการณ์  ส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย จากรูปธรรมไปสู่นามธรรม 
  ๓.ด้านทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี
และรวดเร็ว ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้เครื่องล่อใจ เช่น  การให้รางวัล การแข่งขัน 
ในการเรียนรู้ มุ่งไปที่ให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ครูต้องสอนคนให้เป็นมนุษย์ที่เรียนรู้การใช้ 
ทักษะออกแบบการเรียนรู้และอํานวยความสะดวกเรียกว่า Project-Based Learning: PBL เปิดโอกาสให้
ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ มีส่วนร่วมในการลงมือปฏิบัติ ปฏิบัติจริงและร่วมในการจัดกิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง 
  ๔.ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ มีสื่อท่ีกระตุ้นความสนใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ใช้
สื่อหลากหลายรูปแบบในการเรียนการสอน ใช้สื่อเป็นตัวกลางในการช่วยให้กิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
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ให้ผู้เรียนได้ใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และคุ้มค่าต่อการใช้สื่อครูเป็นพี่เลี้ยงในการใช้สื่อการเรียนรู้ มีขั้นตอนการ
เตรียมสื่อ การเลือก การใช้ และการติดตามผล 
  ๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ มีการเก็บรวบรวมหลักฐานและข้อมูลทางการศึกษา
ของผู้เรียน เพ่ือใช้พัฒนาการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ จัดทำเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนใน
ระดับการศึกษาขั้นต่างๆ ได้ดี มีการวัดผลและประเมินผลที่ช่วยตรวจสอบคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการวัด
และประเมินผลควรมีหลากหลายรูปแบบ เช่น ประเมินจากพฤติกรรม การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม ใบงาน งาน
มอบหมาย ข้อสอบเป็นต้น มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนปราศจากอคติในการประเมินผล และ
นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล 
 
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ของ
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” ได้แก่ “TCL2M Model” ดังนี้ 
 T หมายถึง Teacher ด้านครูสอน มีวิสัยทัศน์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน รู้และ
เข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ ในการเรียนรู้ พัฒนาศักยภาพตัวเอง ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาเครือข่าย 
แลกเปลี่ยนการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
 C หมายถึง Content ด้านเนื้อหา เพ่ิมพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของผู้เรียน เนื้อหา
มีสอดคล้องกับชีวิตประจำวันเหมาะสมกับผู้เรียน ทันสมัย สอดคล้องกับหลักสูตร สอนจากเรื่องง่ายไปยาก 
การเรียนรู้พื ้นฐานที่ต้องมีมาก่อน ตามลำดับเวลาของเหตุการณ์  ส่วนรวมไปสู่ส่วนย่อย จากรูปธรรมไปสู่
นามธรรม 
 L หมายถึง Learning skills ด้านทักษะการเรียนรู้ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ส่งเสริม
ผู้เรียนให้มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้เครื่องล่อใจ เรียนรู้ด้วยหลัก PBLเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วม
ในการจัดการเรียนรู้  
 M หมายถึง Media skills ด้านทักษะการใช้สื่อการเรียนรู้ มีสื่อที่กระตุ้นความสนใจและความ
เข้าใจใช้สื่อหลากหลายรูปแบบใช้สื่ออย่างมีประโยชน์และคุ้มค่า ครูเป็นพี่เลี้ยงในการใช้สื่อการเรียนรู้ มีข้ันตอน
การเตรียมสื่อ การเลือก การใช้ และการติดตามผล 
 M หมายถึง Measurement and Evaluation ด้านการวัดผลและประเมินผล มีการเก็บ
รวบรวมหลักฐานและข้อมูลจัดทำเครื่องมือที่ช่วยพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน กระบวนการวัดและประเมินผล
ควรมีหลากหลายรูปแบบ ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลครูผู้สอนปราศจากอคติในการประเมินผล 
และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการวัดและประเมินผล 
 สรุปแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มีประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.ด้านครูสอน ได้แก่ มีวิสัยทัศน์และตกผลึก
ทางความคิดเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เรียน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียน มีความรู้
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และเข้าใจเทคโนโลยีใหม่ มีทักษะใหม่ๆ ๒.ด้านเนื้อหา ได้แก่ เพิ่มพูนและส่งเสริมทักษะเบื้องต้นที่จำเป็นของ
ผู้เรียนได้เหมาะสม ๓.ด้านทักษะการเรียนรู้ ได้แก่ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทำให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีและรวดเร็ว ส่งเสริมผู้เรียนให้มีการฝึกฝน ปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ใช้เครื่องล่อใจ ๔.ด้านทักษะการใช้
สื่อการเรียนรู้ ได้แก่ มีสื่อที่กระตุ้นความสนใจและความเข้าใจให้แก่ผู้เรียน ใช้สื่ อหลากหลาย มีขั้นตอนการ
เตรียมสื่อ การเลือก การใช้ และการติดตามผล ๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ มีการเก็บรวบรวม
หลักฐานและข้อมูลทางการศึกษาของผู้เรียน เช่น ประเมินจากพฤติกรรม และนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการ
วัดและประเมินผล 
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ควรมีกระบวนการหรือกิจกรรมส่งเสริมความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์เนื้อหาการเรียนการ
สอน 
 ๒) ครูควรมีการจัดเนื้อหาให้มีความสั้นยาวของบทเรียนเหมาะสมกับระดับชั้นเรียน 
 ๓) ครูควรมีการแนะแนวในการเรียนเพื่อให้ผู้เรียนเรียนรู้ได้ดีขึ้น 
 ๔) ครูควรสามารถอธิบายสิ่งที่เข้าใจยากให้เข้าใจให้ง่ายขึ้น 
 ๕) คร ูควรจ ัดทำเครื ่องม ือการวัดผลและประเมินผลที ่ม ีค ุณภาพเหมา ะสมกับวัยและ
ความสามารถของผู้เรียน 
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การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔  
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 

ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
Participatory Management from the Public Sector according to the four Sangahavatthu 

Principles of School Administrators under the Office of  
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พระอลงกรณ์ กนฺตวณฺโณ (ปิ่นทอง) 
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พระครูกิตติญาณวิสิฐ, ผศ. ดร. 

 
บทคัดย่อ 
 
        การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน ๒) 
เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ และ ๓) เพื่อเสนอแนว
ทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ รูปแบบการวิจัยแบบผสานวิธีระหว่างการวิจัยเชิง
ปริมาณและเชิงคุณภาพ เครื่องมือ คือ แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้บริหาร ครู จำนวน ๒๘๕ คน และแบบ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน สถิติที่ใช้ คือ หาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์เนื้อหา  
ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมทั้ง ๔ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านร่วมปฏิบัติ ด้านร่วมรับผิดชอบ ด้าน
ร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมคิด ตามลำดับ 
 ๒. วิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ เปิดโอกาสให้กลุ่ม
บ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมคิด ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใจกว้างเปิดโอกาสร่วมปฏิบัติกิจกรรม ประชุมร่วมกัน
ระหว่างภาคส่วนของโรงเรียน บ้าน บูรณาการหลักสังคหวัตถุ ๔   
 ๓. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจาก
ภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม เปิดโอกาสให้กลุ่มบ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมคิด บูรณาการกับทานการให้
ความช่วยเหลือ ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวาน อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมและสมานัตตตา ปฏิบัติตน
เสมอต้นเสมอปลาย มีบทบาทในการตัดสินใจร่วมกับโรงเรียน รับฟังความคิดเห็น พัฒนาทักษะและศักยภาพ
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ของครูและบุคลากรทุกระดับควบคู่กัน องค์ความรู้  TJMJ Model การบริหารแบบมีส่วนร่วมด้วยหลักสังคห
วัตถุ ๔ 
คำสำคัญ : การบริหารแบบมีส่วนร่วม,  ประชาชน ,หลักสังคหวัตถุ ๔  
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are: 1) to study the state of participatory 
administration from the public sector, 2) to study methods for developing the participatory 
administration of education institutions according to the 4 principles of Sangahavatthu, and 3) 
to propose a participatory management approach from the public sector according to the 4 
principles of Sangahavatthu of school administrators under the supervision of Phetchaburi 
Primary Educational Service Area Office 1, The mixed research methodology was used in the 
study. The quantitative data were collected by questionnaires from 285 samples and analyzed 
by percentage, frequency, mean and standard deviation. The qualitative data were collected 
by interviews with 5 experts and then analyzed by content analysis.  

The research results were found that: 
1. The state of participatory administration from the public sector in 4 aspects was 

at a high level overall. In descending order, the highest level was on participatory performance, 
participatory responsibility, participatory decision, and participatory thinking respectively. 

2. Methods for developing the participatory administration of education institutions 
according to the 4 principles of Sangahavatthu are to give chances for community, temple 
and school to brainstorm and school administrators must take opportunities to participate in 
activities and meetings with sectors of community and school by integration of the 4 principles 
of Sangahavatthu. 

3. The guidelines of participatory management approach from the public sector 
according to the 4 principles of Sangahavatthu of school administrators under the supervision 
of Phetchaburi Primary Educational Service Area Office 1 are to invite external specialists from 
to help answer questions and give some explanations, give opportunities for community, 
temple and school to participate in brainstorming integrated with the 4 principles of 
Sangahavatthu to  play a decision-making role with the school, welcome opinions and ideas, 
develop skills and potential of teachers and personnel at all levels. The body of knowledge 
obtained from the study can be concluded in the TJMJ Model. 
Keywords: Participatory Management, Public Sector, four Sangahavatthu. 
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บทนำ 

การบริหารการศึกษาที่มุ่งหวังในอนาคต คือ ผู้บริหารจะทำอย่างไรให้เกิดความร่วมมือทุกภาคส่วน
ช่วยกันในด้านต่างๆได้เพ่ือขับเคลื่อนการจัดการศึกษาให้บรรลุเป้าหมายสูงสุด นี้คือหนทางการจัดการศึกษาที่ดี
ที่สุดของประเทศ สอดคล้องกับแนวคิดและนโยบายของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๑ ได้
บัญญัติหลักสำคัญของการจัดการศึกษาไว้ ในมาตรา ๘ (๒) ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามาตรา ๙ 
(๖) กระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วมจากบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
องค์กรเอกชน มาตรา ๒๙ ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กร
เอกชน และสถาบันสังคมสังคมอื่นๆ ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยการจัดกระบวนการเรียนรู้ภายใน
ชุมชน เพื่อพัฒนาให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการของชุมชน โดยเฉพาะมาตรา ๔๐ ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในระดับอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่
ละสถานศึกษาในแต่ละสถานศึกษา เพื ่อทำหน้าที ่กำกับ ส่งเสริม สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์
เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมระดม
ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ที่มีความรอบรู้ ความชำนาญ ภูมิปัญญาท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาใน
การจัดการศึกษา  

หลักการนี้สอดคล้องแนวคิดของ อุทัย บุญประเสริฐ๒ ที่กล่าวว่ายังมีกฎหมายอีกฉบับหนึ ่งที่
เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจ และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา คือพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. ๒๕๔๖ หมวด ๒ มาตรา ๓๘ ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึง
นับว่าเป็นคณะองค์บุคคล ที่สำคัญเพราะเป็นองค์กรการบริหารที่มีเจตนาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาร่วมกับสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที ่ต้น
สังกัดกำหนด มีร ูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที ่เป็นได้ทั ้งร ูปแบบที ่ม ีการตรวจสอบได้ 
(Accountable governing Body) รูปแบบของการเป็นคณะที่ปรึกษา (Advisory Governing Baby) รูปแบบ
ของการเป็นผู ้ให้การสนับสนุน (Suporttive Governing Body) และรูปแบบของการเป็นสื ่อประสาน 
(Mediating Governing Body) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นคณะบุคคลที่มีหน้าที่กำกับ และส่งเสริมกิจการขอ ง
สถานศึกษาในฐานะท่ีเป็นองค์กรอย่างเป็นทางการ ที่จะมีส่วนร่วมกับชุมชน ในการจัดการศึกษา ให้แก่เด็กและ
เยาวชนที่เป็นสมาชิกของชุมชนในอดีตถึง พ.ศ. ๒๔๒๘ ศูนย์การศึกษาตั้งอยู่ในชุมชน มีบ้าน วัด ร่วมกันจัด

 
๑พนม  พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, รวมกฎหมายการศึกษาเข้าสู่โครงสร้างใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ , พิมพ์ครั้งที่ 

๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๙ – ๑๒๓. 
๒อุทัย  บุญประเสริฐ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ , (๒๕๔๗), 

หน้า ๓๕. 
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การศึกษาไม่มีกฎเกณฑ์ระเบียบปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนในสังคม ในรัช
สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาที่มีระบบ มีระเบียบปฏิบัติ
ที่แน่นอนมากขึ้น ใน พ.ศ. ๒๔๕๒ แต่งตั้งคณะกรรมการตำบล ประกอบด้วยคณะกรรมการ ๓ คน คือ กำนัน
หรือหัวหน้าตำบล ๑ คน เจ้าอธิการวัดซึ่งเป็นเจ้าคณะหมวดในตำบล ๑ รูป แพทย์ประจำตำบล ๑ คน มีหน้าที่
จัดตั้งโรงเรียน ทำนุบำรุง หาเด็กเข้าเรียนและจัดหาครูมาสอนในโรงเรียนที่ตั้งขึ้นว่าเป็นโรงเรียนประชาบาล 
ดำรงอยู่ได้โดยอาศัยทุนของประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียน หรือช่วยงานในด้าน
ต่างๆกับทางโรงเรียน การบริหารงานในโรงเรียนให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรยีน
ในฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียนและครูมากที่สุดและต้องเป็นผู้นำในการปฏิรูปการเรียนรู้
และปฏิรูประบบการบริหาร เพื ่อพร้อมรับการกระจายอำนาจและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องมากข้ึน  

จากการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาสำคัญเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยภาพรวม 
พบว่า ๑) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำให้การจัดการศึกษายังไม่สนองตอบต่อความต้ องการของ
ประชาชนได้อย่างแท้จริงและไม่สามารถนำศักยภาพของชุมชนมาร่วมพัฒนาได้เท่าท่ีควร ๒) ขาดประสิทธิภาพ
ของระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา การจัดการศึกษาในโรงเรียนในแต่ละแห่ง มีความแตกต่าง
ทั้งคุณภาพการศึกษา การให้มีการบริการทางการศึกษาและมีมาตรฐานการศึกษาในแนวเดียวกัน ๓) ขาดการ
เชื่อมโยงกับองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นและหน่วยงานอ่ืนสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งการ
จัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น ๔) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 
การนำนโยบายจากส่วนกลางไปปฏิบัติ เมื ่อมีการเปลี่ยนแปลงผู ้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานหรือการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในแต่ละครั้ง การนำ
นโยบายทางการศึกษาไปปฏิบัติ จะขาดความต่อเนื่องทันที และ ๕) ขาดการกระจายอำนาจเมื่อผู้บริหาร
มอบหมายงานให้ครูไปปฏิบัติ แต่ไม่มีการมอบอำนาจให้แก่ครูในการปฏิบัติงาน เพราะกลัวหมดอำนาจ๓ 

สภาพที่กล่าวมาข้างต้น เป็นสภาพในอดีตของสถานศึกษา ในปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคลที่มี
ความคล่องตัวสูง และสามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเอง๔ สถานศึกษาในฐานะที่เป็นหน่วยปฏิบัติที่สำคัญ
ที่สุด จำเป็นต้องแสดงบทบาท ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  ที่เน้นการ
บริหารจัดการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมให้ทุกคน ทุกฝ่ายได้แสดงความคิดเห็น  และเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอย่างแท้จริง ในช่วงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและกระบวนการบริหารจัดการศึกษา  การกำหนด

 
๓กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๑๒ ปี, (กรุงเทพมหานคร :      โรงพิมพ์

การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 
๔วัลลภ ภูจอมจิตร, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
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ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษา ที่จะต้องดำเนินการในหลายๆ เรื่องภายใต้กรอบกฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ประกาศ คำสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  

จึงได้กำหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเป็นกรอบการดำเนินงาน การจัดการศึกษา โดยมีกล
ยุทธ์ และจุดเน้นด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพ การบริหาร และจัดการศึกษาที่ต้องการพัฒนาความเข้มแข็ง
ของสถานศึกษาในด้านประสิทธิภาพ การบริหารจัดการองค์กร การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา รวมทั้งการ
ส่งเสริมการบริหาร โดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน เพ่ือลดปัญหา และอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะ
บุคคลในระดับสถานศึกษา และจากการศึกษาที่ผ่านมา พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละด้าน ส่วนมากอยู่ในระดับปานกลาง เรียงลำดับจากมากไป
หาน้อย คือ ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล การ
ดำเนินการยังขาดการมีส่วนร่วม ขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะทำอะไร ทำอย่างไร และ
ทำเพ่ืออะไร การขาดความกระตือรือร้น ในการทำหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และวิธีการ
ทำงานร่วมกันของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ยังขาดทักษะและประสบการณ์ ขาดการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมดำเนินงาน๕ 

จากสภาพความเป็นจริงในปัจจุบัน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละโรงเรียนขาดความ
ชัดเจนในเรื่องบทบาทหน้าที่ว่าตนเองจะทำอะไร ทำอย่างไร และทำเพื่อใคร ดังนั้นโรงเรียนจึงต้องสร้างความ
ตระหนักในการปฏิรูปการศึกษาและการจัดการศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยกำหนดเป้าหมาย และความร่วมมือระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน 
องค์กรภาครัฐและเอกชน จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วม ใน
การจัดการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่
ประถมศึกษาเขต ๑ โดยใช้หลักพุทธธรรมในการประยุกต์ตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ซึ่งเป็นหลักการทำงานอย่างมี
ส่วนร่วมโดยอาศัยความร่วมมือร่วมใจซึ่งกันและกัน ดังนั้นการทำงานร่วมกันโดยตามหลักพุทธธรรม เข้ามามี
ส่วนร่วม ซึ่งหมายถึง หลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจของผู้อื่น ผูกไมตรี และเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน การ
บริหารงานการศึกษาอย่างมืออาชีพก็จะสำเร็จลุล่วงด้วยดี โรงเรียนประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ได้เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิด การตัดสินใจ การร่วมรับผลประโยชน์ซึ่งทำให้โรงเรียนมีการบริหาร
ที่มีประสิทธิภาพโดยสามารถนำหลักสังคหวัตถุ ๔ มาบูรณาการให้เกิดการมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนต่อไป 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู ้ว ิจัยจึงสนใจศึกษาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาค
ประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบุรี เขต ๑ เพื่อนำผลการศึกษามาพัฒนา และปรับปรุงงานการบริหารให้มีประสิทธิภาพต่อไป 

 
 

๕มีชยั ศรีวิชา. “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ในศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต ๑” , วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 



 
 

1661 
 

 
 

๑.วัตถุประสงค ์
๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
๑.๒ เพ่ือศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
๑.๓ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ

ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
 
๒.วิธีดำเนินการวิจัย 
       รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑  มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษา
เอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 

 เครื่องมือ :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  

 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 

 ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคห
วัตถุ ๔ มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้  

 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  

 ผลลัพธ์ที่ได้ : วิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ 

๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
 

 ผลลัพธ์ที่ได้ : ได้แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 

 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
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 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที่ได้ : เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
    ประชากรได้แก่ ผู ้บริหาร ครู จำนวน ๑,๐๖๘ คนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ จำนวน ๙๓ โรงเรียน และกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครู จำนวน ๒๘๕ คน 
จากการคำนวณสูตร  โดยคิดตามตารางคำนวณของเครจซี่และมอร์แกน ( krejcie and Morgan) มีระดับ
ความเชื ่อมั ่นร้อยละ๙๕ การวิจัยเชิงคุณภาพคือการสัมภาษณ์ผู ้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึกษา  
 
๓.ผลการวิจัย 

ผลการผู้วิจัยได้แบ่งเป็น ๓ ตอนตามวัตถุประสงค์การวิจัยดังนี้  
      ๓.๑ สภาพการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ภาพรวมทั้ง ๔ ด้าน ผู้บริหารและครูมีความคิดเห็น อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านร่วมปฏิบัติ ด้านร่วมรับผิดชอบ ด้านร่วมตัดสินใจ ด้านร่วมคิด ตามลำดับสามารถสรุปใน
แต่ละด้าน ดังนี้ 

๑.ด้านร่วมคิด พบว่า ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ๓ 
อันดับ ได้แก่ เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ให้
ความเห็นต่อโครงการ และการประชุมจัดในที่สาธารณะทั่วไปโดยโปร่งใส ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ 
นำผลการประชุมเสนอต่อสาธารณะชนทั่วไปได้รับรู้ 
 ๒. ด้านร่วมปฏิบัติ พบว่า ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการลงทุนให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีส่วนร่วมในการลงแรงงานด้าน
กำลังกาย  และบำรุงรักษาขวัญกำลังใจให้แก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที ่สุด ได้แก่ ร่วม
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน 
 ๓.ด้านร่วมตัดสินใจ พบว่า ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไปหา
น้อย ๓ อันดับ ได้แก่ ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ร่วมกัน ประชาชนมีบทบาทในการ
ตัดสินใจร่วมกับโรงเรียน และประชาชนมีส่วนชี้นำการตัดสินใจการบริหารโรงเรียน ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำ
ที่สุด ได้แก่ ประชาชนได้รับเลือกในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กร 

๔. ด้านร่วมรับผิดชอบ พบว่า ผู้บริหาร และครูมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เรียงจากมากไป
หาน้อย ๓ อันดับ ได้แก่ แลกแปลี่ยนข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีในสถานศึกษา 
ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเพ่ือไม่ให้เกิดความผิดพลาด และคอยตรวจสอบการตัดสินใจของ
ตนเองที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุง ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ มีความรอบคอบในการตัดสินใจทำ
กิจกรรมทุกครั้ง 
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 ๓.๒ ผลการศึกษาวิธีการพัฒนาการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมตามหลักสังคหวัตถุ ๔ 
 ๑. ด้านร่วมคิด ได้แก่ เปิดโอกาสให้กลุ่มบ้าน วัด และโรงเรียนได้ร่วมคิด เสียงสะท้อนจาก
ผู ้ปกครองถือเป็นการเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขการบริหารสถานศึกษาให้ดีมากยิ ่งขึ ้น จัดประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือรวบรวมความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน 
 ๒. ด้านร่วมปฏิบัติ  ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติกิจกรรม บูรณาการกับทานการให้ความช่วยเหลือ ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวานต่อกัน อัตถจริยา 
บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันและสมานัตตตา ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลายบำเพ็ญประโยชน์เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในลักษณะหุ้นส่วนที่ครอบคลุม 
ตั้งแต่การริเริ่มการดำเนินงานหรือดำเนินโครงการการจัดทำงบประมาณโครงการ การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ 
การ ติดตามตรวจสอบจนสำเร็จ 
 ๓. ด้านร่วมตัดสินใจ ได้แก่ ประชุมร่วมกันระหว่างภาคส่วนของโรงเรียน บ้าน และวัดบูรณาการ
หลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการประชุม เช่น พูดจากอ่อนหวาน เป็นประโยชน์ร่วมกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็น
ต้น 
 ๔. ด้านร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ ให้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือ
เกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือ การเสริมอํานาจแก่ประชาชน มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของครูและบุคลากร
ทุกระดับควบคูก่ัน 
 ๓.๓ เสนอแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ 
  ๑. ด้านร่วมคิด ได้แก่ เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม เปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้ให้ความเห็นต่อโครงการ จัดการประชุมในที่สาธารณะทั่วไปโดยโปร่งใส เปิดโอกาสให้กลุ่มบ้าน 
วัด และโรงเรียนได้ร่วมคิด เสียงสะท้อนจากผู้ปกครองถือเป็นการเสนอแนะนำมาปรับปรุงแก้ไขการบริ หาร
สถานศึกษาให้ดีมากยิ่งขึ้น จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรวบรวมความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่
เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน 
  ๒. ด้านร่วมปฏิบัติ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการลงทุนให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ลงแรงงานด้าน
กำลังกาย บำรุงรักษาขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใจกว้างเปิดโอกาสให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม บูรณาการกับทานการให้ความช่วยเหลือ ปิยวาจา พูดจา
อ่อนหวานต่อกัน อัตถจริยา บำเพ็ญประโยชน์ส่วนรวมร่วมกันและสมานัตตตา ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย  
บำเพ็ญประโยชน์เห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทในลักษณะ
หุ้นส่วนที่ครอบคลุม ตั้งแต่การริเริ่มการดำเนินงานหรือดำเนินโครงการการจัดทำงบประมาณโครงการ การ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ การ ติดตามตรวจสอบจนสำเร็จ 
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  ๓. ด้านร่วมตัดสินใจ ได้แก่ ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ร่วมกัน มีบทบาทใน
การตัดสินใจร่วมกับโรงเรียน มีส่วนชี้นำการตัดสินใจการบริหารโรงเรียน ประชุมร่วมกันระหว่างภาคส่วนของ
โรงเรียน บ้าน และวัด นำหลักสังคหวัตถุ ๔ มาใช้ในการประชุม เช่น พูดจากอ่อนหวาน เป็นประโยชน์ร่วมกัน 
ทำกิจกรรมร่วมกัน เป็นต้น 
  ๔. ด้านร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ แลกแปลี่ยนข่าวสารอย่างสร้างสรรค์เพ่ือแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงที
ในสถานศึกษา ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ ประกอบการตัดสินใจเพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาด คอยตรวจสอบการ
ตัดสินใจของตนเองที่ผ่านมาเพื่อนำมาปรับปรุง ให้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาท
หรือเกี่ยวข้อง การสร้างความร่วมมือ การเสริมอํานาจแก่ประชาชน มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน การรับฟังความคิดเห็น รวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของครูและ
บุคลากรทุกระดับควบคู่กัน 
 
๔.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้ที ่ได้จากการวิจัยเรื ่อง “เรื ่อง “การบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตาม
หลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑” 
ได้แก่ “TJMJ Model” 

 T หมายถึง Think together ด้านร่วมคิด เชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมคิด เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ให้
ความเห็น จัดในที่สาธารณะเพ่ือรวบรวมความคิดเห็น แนวทางปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรงเรียน 
 J หมายถึง Join the practice ด้านร่วมปฏิบัติ มีส่วนร่วมในการลงทุน ลงแรงงาน บำรุงรักษา
ขวัญกำลังใจให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผู้บริหารต้องใจกว้างบูรณาการกับทาน ปิยวาจา พูดจาอ่อนหวาน อัตถ
จริยา บำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันและสมานัตตตา ปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย 
 M หมายถึง Make decisions ด้านร่วมตัดสินใจ ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ มีบทบาท มีส่วนชี้นำ 
ร่วมกันระหว่างภาคส่วนของโรงเรียน บ้าน และวัด 
 J หมายถึง Join responsibility ด้านร่วมรับผิดชอบ แลกแปลี ่ยนข่าวสาร ศึกษาข้อมูล 
ตรวจสอบการตัดสินใจ ให้ข้อมูลข่าวสาร ปรึกษาหารือ ให้ประชาชนเข้ามามีบทบาทหรือเกี่ยวข้อง การสร้าง
ความร่วมมือ การเสริมอํานาจแก่ประชาชนรวมทั้งพัฒนาทักษะและศักยภาพของครูและบุคลากรทุกระดับ
ควบคู่กนั 
 สรุปแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมจากภาคประชาชนตามหลักสังคหวัตถุ ๔ ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต ๑ ผลการวิจัยนี้สามารถปฏิบัติได้
ดังนี้ ๑. ด้านร่วมคิด ได้แก่ เชิญผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขาจากภายนอกมาช่วยอธิบายซักถาม เปิดโอกาสให้
ประชาชนได้ให้ความเห็นต่อโครงการ จัดการประชุมในที่สาธารณะทั่วไปโดยโปร่งใส เปิดโอกาสให้กลุ่มบ้าน 
วัด และโรงเรียนได้ร่วมคิด ๒. ด้านร่วมปฏิบัติ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการลงทุนให้กับสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 
ลงแรงงานด้านกำลังกาย บำรุงรักษาขวัญกำลังใจให้แก่ผู ้เข้าร่วมกิจกรรม  ๓. ด้านร่วมตัดสินใจ ได้แก่ 
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ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจต่อประเด็นปัญหานั้น ๆ ๔. ด้านร่วมรับผิดชอบ ได้แก่ แลกแปลี่ยนข่าวสารอย่าง
สร้างสรรค์เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีในสถานศึกษา ศึกษาข้อมูลด้านต่างๆ การเสริมอํานาจแก่ประชาชน 
มีการพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องแก่ประชาชน  
 
๕.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) ควรมีสรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการผู้ปกครองนำผล
การประชุมเสนอต่อสาธารณะชนทั่วไปได้รับรู้ 
 ๒) ควรมีการจัดเวทีเสวนา แลกเปลี่ยน ประสบการณ์การทำงานในแต่ละสาขาอาชีพเพื่อเป็น
ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับสถานศึกษา 
 ๓) ควรให้ประชาชนได้รับเลือกในฐานะที่เป็นตัวแทนขององค์กรในการเข้าร่วมการประชุมต่างๆที่
มีส่วนได้ส่วนเสียต่อสถานศึกษา 
 ๔) ครูควรมีการประชุมร่วมคิด ร่วมตัดสินใจในการทำกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทุกครั้ง 
 
 
เอกสารอ้างอิง  
   

กระทรวงศึกษาได้อนุมัติโรงเรียนปริยัติสามัญ [ออนไลน์], แหล่งที่มา :   https://th.wikipedia.org/ สื่บค้น 
เมื่อวันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๓  

กระทรวงศึกษาธิการ, นโยบายและแผนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ๑๒ ปี, (กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ์
การศาสนา, ๒๕๔๒), หน้า ๑๖. 

การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง, [ออนไลน์], แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th.  [๒๓ พฤษภาคม 
๒๕๖๓] 

พนม  พงษ์ไพบูลย์ และคณะ, รวมกฎหมายการศึกษาเข้าสู่โครงสร้างใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ, พิมพ์ครั้งที่ 
๒, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์วัฒนาพานิช, ๒๕๔๖), หน้า ๑๐๙ – ๑๒๓. 

มีชัย ศรีวิชา. “การมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน        ในศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอขุนยวม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 
๑”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕. 

วัลลภ ภูจอมจิตร, “การพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษา โรงเรียนบ้านชัยศรีสุข อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์” , วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 
๒๕๕๒), หน้า ๒. 

https://th.wikipedia.org/%20สื่
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/


 
 

1666 
 

 
 

อุทัย  บุญประเสริฐ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ , (๒๕๔๗), 
หน้า ๓๕. 

Krejcie, R. V. & Morgan, D. W. (1970). Determining Sample Size for Research Activities. 
Educational and Psychological Measurement, 30(3). pp. 607-610.  
 



 

 

แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในศตวรรษที่ ๒๑  
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา  

เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
GUIDELINES FOR THE DEVELOPMENT OF INSTRUCTIONAL MANAGEMENT OF 

TEACHERS IN THE 21ST  CENTURY, ELEMENTARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF 
PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA 2, PHRA NAKHON SI AYUTTHAYA PROVINCE 

 
นางสาวกรรณิการ์  วงค์แสงคำ 

พระครูภัทรธรรมคุณ, ดร. 
พระครูสังฆรักษ์จักรกฤษณ์  ภูริปญฺโ , ผศ. ดร. 

บทคัดย่อ 
 
 
บท 

 

 
  การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ๒) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา  ๓) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยใช้การวิจัยเชิงพรรณาเก็บข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ
รวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครู ๓๒๐ คน และใช้แบบสัมภาษณ์รวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๕ คน วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเนื้อหา 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 ๑. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า การจัดการเรียนการสอนของครู ทั้ง ๕ ด้าน โดยภาพรวม อยู่ใน
ระดับมาก ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการสอน 
และด้านผู้สอน ตามลำดับ 
 ๒. กระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา  สร้างและบูรณา
การความรู้ได้ มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ ให้ความสำคัญ
กับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย มี
ความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ  สื่อการ
เรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก ใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับ
สากล      
 ๓. เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพื่อ
พัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง สามารถเรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ เนื้อหาสาระมี
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ความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นเรียนและวัยผู้เรียน  มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที่
เรียน เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับกิจ กรรม
การเรียนรู้ มีการสร้างรายวิชาการเรียนผ่านระบบออนไลน์ เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เครื่องมือการวัดผล
และประเมินผลมีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริง
ในห้องเรียน นำเทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเอง
และสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน 
 
คำสำคัญ การจัดการเรียนการสอนของครู, ศตวรรษที่ ๒๑. 
 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ 

The objectives of this research are 1) to study the teaching and learning 
management of primary school teachers. 2) To study the teaching and learning process of 
teachers in the 21st century in elementary schools 3) to propose guidelines for the 
development of teaching and learning management of teachers in the 21st century in 
elementary schools Under the Office of Primary Educational Service Area 2, Phra Nakhon Si 
Ayutthaya Province Using research that combines the methods of quantitative and qualitative 
research. The questionnaire was used as a tool to collect quantitative data from a sample of 
320 teachers and interviewed, the qualitative data were collected from 5 experts. The 
quantitative data were analyzed by using statistics to find mean values. Standard deviation 
And analyze the qualitative data through content analysis. 

The research results were found that 
1. The teaching and learning management of primary school teachers. Under the 

Primary Education Service Area Office, District 2, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province, it was 
found that the teaching and learning management of all 5 teachers were overall at a high 
level, including curriculum, evaluation and evaluation. Teaching and learning media In 
teaching and learning management And the instructor side, respectively 

2. The teaching and learning process of teachers in the 21st century in elementary 
schools Can create and integrate knowledge Analytical and creative Able to learn new 
technology, teaching innovation, focus on skill-based learning management, providing 
opportunities for learners to apply their knowledge and skills in a variety of subjects, with 
creativity and innovation. Critical thinking and problem solving, communication and 
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collaboration The materials can be very helpful in teaching and learning of teachers. Take the 
test according to the learning standard that is consistent with the international 
3. Propose guidelines for the development of teaching and learning management of teachers 
in the 21st century in elementary schools. Under the Office of Primary Educational Service 
Area 2, Phra Nakhon Si Ayutthaya Province Attend training and seminars To develop oneself 
to keep up with the world of change Able to learn new technology, innovation, teaching The 
content is appropriate for the students of the class and age. Technology is integrated into the 
teaching and learning that emphasizes critical thinking and advanced thinking skills. Manage 
teaching and learning to focus on the learners' knowledge Understanding of the content of 
the subjects studied Provide opportunities for students to participate in the management of 
teaching and learning. Use of interesting media And in line with learning activities There are 
online courses created. Choose suitable teaching materials Measurement and evaluation tools 
are of quality to meet learning objectives. Along with the measurement and evaluation of 
learning based on real situations in the classroom Use technology to assist in learning 
measurement and evaluation, allowing learners to plan their own learning and create results 
through the use of a portfolio. 
 Keyword : Instructional Management of Teachers, The 21St Century. 
 
บทนำ 
 

โรงเรียนในฐานะเป็นสถาบันการศึกษาที่ได้รับความคาดหวังจากสังคมให้ดำเนินบทบาทหน้าที่ในการ
บำรุงปลุกเร้าให้ผู้เรียนเป็นคนที่มีคุณภาพในการเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมเกิดจิตสำนึกรับผิดชอบต่อหน้าที่มี
ความเข้าใจในหลักแห่งความจริงที่ชอบด้วยเหตุและผลดังนั้นโรงเรียนจึงต้องมีจุดมุ่งหมายในการถ่ายทอด
ความรู้พัฒนาสติปัญญาแก่ผู้เรียนควบคู่กับการพัฒนาสื่อการสอนเพ่ือพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรม
ในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข  

ปัญหาของการจัดการศึกษาไทยนั้น ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษายังไม่ยังไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของสังคมได้ เนื่องจากการจัดการศึกษาเน้นภาคทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติจริงๆ จึงทำให้การ
พัฒนาประเทศชาติขาดทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นกำลังหลักของการพัฒนาชาติ ซึ่งเป็นปัญหาด้าน
การศึกษาของประเทศ ไม่ว่ารัฐบาลที่ผ่านมา หรือรัฐบาลปัจจุบัน ก็พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องการศึกษาไทย 
แต่ก็ยังล้มเหลวเรื่องการจัดการศึกษาให้มีคุณ ปัจจุบันการศึกษาก็จะกระจุกอยู่ในตัวเมืองหลวง หรือตัวจังหวัด
ที่เจริญ จึงทำให้ปัญหาการศึกษาต้องได้รับการแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน  
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 แนวทางการพัฒนาการศึกษาไทย เน้นให้ความสำคัญด้านเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและขบวน
ต่างๆ โดยนำกิจกรรมและสื่อการสอนต่างๆ เข้ามาช่วยในการสอน เป็นการกระตุ้นให้ผู้เรียนได้มีความสนใจใน
การเรียนมากขึ้น และยังเป็นการเสริมสร้างทักษะแนวคิดพัฒนาการดำรงอยู่ในสังคม เพราะการเรียนโดยใช้
กิจกรรมเข้ามาส่วนในการสอนนั้น เป็นการเรียนการสอนแบบมีส่วนร่วมกิจกรรมยังเป็นสิ่งที่ทำให้นักเรียนมี
ความสนใจในงานต่างๆ ที่ทำขึ้นเป็นพัฒนาการทางหนึ่งของนักเรียนได้คิดได้วิเคราะห์ฝึกตนให้เป็นผู้รู ้ทัน
เหตุการณ์ต่างๆ ที่ทันสมัยเพราะสังคมในยุคปัจจุบันนี้ มีความรุดหน้าอย่างรวดเร็วถ้ายังมีการเรียนการสอนที่
ยังเหมือนเดิมทำให้นักเรียนเบื่อหน่ายไม่สนุกสดใสร่าเริงทำให้การเรียนไม่มีประสิทธิภาพจึงมีการจัดกิจกรรม
เสริมข้ึนมา เพ่ือรองรับการพัฒนาครูสู่ศตวรรษท่ี ๒๑ สอดรับแนวคิด ภารดี อนันต์นาวีกล่าว่า การศึกษาจัดว่า
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาประเทศ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง 
และวัฒนธรรม การทำให้บุคคลในชาติมีคุณภาพ มีศักยภาพ เพื่อเป็นกำลังอันสำคัญในการพัฒนาประเทศนั้น 
ต้องอาศัยกระบวนการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ การศึกษาช่วยสร้างความรู้ ความคิด ทักษะ เจตคติ ให้
คนไทยรู้จักตนเอง รู้จักชีวิต เข้าใจสังคม และสิ่งแวดล้อม ที่ตนอาศัย แล้วนำความรู้ ความเข้าใจมาใช้แก้ปัญหา 
รวมทั้งสร้างสรรค์ชีวิต และสังคมให้ดีขึ้น๑  

เพื่อให้การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคล้องกับสภาพความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมและ
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๓ มุ่งให้กระจาย
อำนาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาได้ดำเนินการโดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และมองใน
ภาพรวมเพื่อพัฒนาในอนาคตว่า ศตวรรษที่ ๒๑ ครูจะต้องปรับวิถีชีวิตใหม่กับการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 
๒๑ จำเป็นต้องสร้างสรรค์กิจกรรรมการเรียนการสอนที่หลากหลาย แปลกใหม่จัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการ
เรียนรู้ของผู้เรียนโดยเน้นการเรียนรู้ด้วยตนเองให้มากที่สุด ผู้สอนต้องเป็นมากกว่าผู้ถ่ายทอดความรู้โดยตรง
เพียงอย่างเดียว 
 จากความสำคัญดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัด
พระนครศรีอยุธยาเพื่อจะทราบถึงสภาพและปัญหาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนการจัดการเรียนการ
สอนในศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งทำให้ผู ้เรียนเกิดความสนใจ สามารถนำไป ประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิด
ประโยชน์อย่างสูงสุดต่อการดำเนินชีวิตอย่างสมบูรณ์ได้ 
 

๑. วัตถุประสงค ์

 

 ๑ภารดี อนันต์นาวี, หลักการ แนวคิด ทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา,  (กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มนตรี 
จำกัด, ๒๕๕๒), หน้า ๓๒๑. 
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๑.๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

๑.๒ เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษท่ี ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา 
๑.๓ เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 
๓.วิธีดำเนินการวิจัย 

  รูปแบบการวิจัยใช้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ

ขั้นตอนดังนี้ 

 ขั้นตอนที่ ๑ เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ ๑. ศึกษา
เอกสาร ๒. แบบสอบถาม 

 ๑) ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 แหล่งข้อมูล : หนังสือ บทความ ตำรา งานวิจัย website  
 เครื่องมอื :   แบบสอบถาม 
 การวิเคราะห์ : หาค่า ร้อยละ ค่า mean and standard deviation division  
 ผลลัพธ์ที่ได้  : สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ขั้นตอนที่ ๒ เพื่อศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน

ประถมศึกษา มี ๒ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑) ศึกษาเอกสารและสัมภาษณ์ 
 แหล่งข้อมูล : ผลลัพธ์จาก วัตถุประสงค์ ข้อที่ ๑  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสาร และแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา Content Analysis  
 ผลลัพธ์ที ่ได ้ : กระบวนการจัดการเร ียนการสอนของครูในศตวรรษที ่ ๒๑ โรงเร ียน

ประถมศึกษา  
 ขั้นตอนที่ ๓ เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผลลัพธ์ที ่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 แหล่งข้อมูล : อาจารย์ที่ปรึกษา/อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ผู้วิจัย  
 เครื่องมือ : แบบศึกษาเอกสารและแบบสัมภาษณ์  
 การวิเคราะห์ข้อมูล : การวิเคราะห์เนื้อหา  
 ผลลัพธ์ที ่ได้ : ได้แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ 

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 

ประชากร ได้แก่ ครูผู ้สอนในโรงเร ียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา
ประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  จำนวน ๑,๙๒๑ คน๒ กลุ่มตัวอย่าง ได้มาจากประชากร
ทั ้งหมดโดยกำหนดสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple random sampling) ด้วยการกำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยตารางสำเร็จรูป๓ ของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan) โดยมีระดับความคลาดเคลื่อนที่
ยอมรับได้ 5% และระดับความเชื่อมั่น 95%๔ ได้กลุ่มตัวอย่าง ๓๒๐ คน  ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ สัมภาษณ์
ผ ู ้บร ิหารโรงเร ียนประถมศึกษา ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จ ังหวัด
พระนครศรีอยุธยา โดยสัมภาษณ์เจาะจงด้วยคุณสมบัติ ได้แก่ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนมาไม่น้อยกว่า ๒ ปี 
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน ๕ คน โดยใช้แบบสัมภาษณ์ (Interviewing)  

 
๔.ผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ๑) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๒) เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ
เรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา ๓) เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 
๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และผู้วิจัยได้แบ่งผลการวิจัยเป็น ๔ ตอนดังนี้ 
 ๔.๑ ผลการศึกษา สภาพการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ครูมีความคิดเห็น อยู่ในระดับ

 
๒ ข ้ อ ม ู ล พ ื ้ น ฐ า น โ ร ง เ ร ี ย น  ส ั ง ก ั ด  ส พ ป . พ ร ะ น ค ร ศ ร ี อ ย ุ ธ ย า  เ ข ต  ๒ ,  https://data.bopp-

obec.info/emis/school.php?Area_CODE=1402 [ออนไลน์วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๓] 
       ๓ การกำหนดกลุ่มตัวอย่าง, [ออนไลน์] , แหล่งที่มา : http://pioneer.netserv.chula.ac.th.        [๒๓ 

พฤษภาคม ๒๕๖๓] 
      ๔ ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan), [ออนไลน์], แหล่งที่มา :  https://sites.google.com 

[๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓] 

https://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=1402
https://data.bopp-obec.info/emis/school.php?Area_CODE=1402
http://pioneer.netserv.chula.ac.th/
https://sites.google.com/
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มาก ได้แก่ ด้านหลักสูตร ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านสื่อการเรียนการสอน ด้านการจัดการเรียนการ
สอน และด้านผู้สอนดังนี้ 
 ๑) ด้านหลักสูตร ได้แก่ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความผูกพันทางสังคมกับนักเรียนในชั้นเรียนผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
 ๒) ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลมีคุณภาพตรงตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนดมีระบบ
สารสนเทศในการประเมินผลมีความรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา  
 ๓) ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ การใช้สื่อที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มี
การสร้างรายวิชาการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มีสื่อและนวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้  
 ๔) ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความ
เข้าใจในเนื้อหาวิชาที่เรียน สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพ่ือให้สามารถเข้าถึง
และเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน  
 ๕) ด้านผู้สอน ได้แก่ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความผูกพันทางสังคมกับนักเรียนในชั้นเรียนผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาทักษะความสามารถ
และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ ข้อที่มีความคิดเห็นต่ำที่สุด ได้แก่ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของนักเรียนแต่ละคน
และดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็นกัลยาณมิตร 
 โดยผลการวิจัยในเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าครูมีความคิดเห็นต่อสภาพการจัดการเรียนการสอนของ
ครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาใน
ระดับมากอาจเนื่องมาจากเข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง มี
เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลมีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ จัดการเรียน
การสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ซึ่งผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิจัยของ   ณัฐกาญจน์  บุตรสมบัติ  ได้ทำ
วิจัยเรื่องผลการจัดการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เรื่อง พืชที่สำคัญ โดยใช้วิธีการสอนแบบบูรณาการ ความ
คิดเห็นของนักเรียนต่อการสอนแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อันดับแรกคือการสอนที่นักเรียน
ได้มีการได้มีส่วนร่วมในการเรียนการสอนค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๔ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อความรู้ที่ได้รับจาก
การเรียนการนสอนโดยใช้รูปแบบบูรณาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากอันดับแรกคือการทำกิจกรรมกลุ่ม
ช่วยพัฒนาด้านการยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่นค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕ ความคิดเห็นของนักเรียนต่อบรรยากาศ
การเรียนการสอน โดยใช้รูปแบบบูรณาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ยเท่ากับ๓.๙๘ อันดับแรกคือกู
เป็นกันเองและเป็นมิตรกับรัสเซียค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๗๕ และสอดคล้องกับ ศศิธร  แจ่มอนงค์ การศึกษา

 

   ๕ นางนัฐกาญจน์ บุตรสมบตั.ิ วิธีการสอนท่ีใช้ วิธีการสอนแบบบูรณาการวิชาวิทยาศาสตร.์บทคดัย่อ. 
[ออนไลน์] แหล่งทีม่า: http://bbs.pramool.com/webboard/view.php๓. 
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ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ได้การเขียนรายงานการค้นคว้า เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที ่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ของนักเรียนที่
เรียนด้วยการเขียนรายงานการค้นคว้า หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน เฉลี่ย ๓.๔๕ คะแนน แสดงว่า การเรียนรู้
ด้วยการเขียนรายงานการค้นคว้า วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่องการเคลื่อนที่ของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ทำให้
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้น๖  
 ๔.๒ ผลการศึกษากระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน
ประถมศึกษา 
 ๑.ด้านผู้สอน สร้างและบูรณาการความรู้ได้ มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้
เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอนใหม่ ๆ มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ ๆ 
 ๒.ด้านหลักสูตร ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์
ความรู้และทักษะในรายวิชาต่าง ๆ ที่หลากหลาย มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่
เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ 
  ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอน มีความริเริ ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมี
วิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื ่อสารและการร่วมมือ เน้นการลงมือปฏิบัติจริง ให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็นฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
 ๔.ด้านสื่อการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก 
เช่น  การใช้ศูนย์การเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ  เลือกสื่อ  ผู้สอนจะต้อง
ตั้งวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมในการเรียน เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วย
สอน การใช้บทเรียนออนไลน์ เป็นต้น 
 ๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล ใช้แบบทดสอบตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล 
ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียน นำเทคโนโลยีการช่วยในการวัดและ
การประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน 

จากผลการวิจัยในเบื้องต้นสะท้อนให้เห็นว่าครูมีกระบวนการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ โดย
สร้างและบูรณาการความรู้ได้ ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะเ มีความริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก ใช้แบบทดสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากลโดยผลการวิจัยนี้สอดคล้องกับงานวิ จัยของ ภัทรานิษฐ์ บุญส่งได้วิจัยเรื่อง 
“รูปแบบการใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศึกษาในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต ๑” มีรูปแบบการใช้แหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๔ 
รูปแบบ ได้แก่  ๑) สถานศึกษาและปราชญ์ชาวบ้านร่วมจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๒ ) สถานศึกษาเชิญปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามาจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ๓) สถานศึกษานำนักเรียนไปยังแหล่งการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น๔ ) 

 

  ๖ ศศธิร  แจ่มอนงค์.การศึกษาผลสมัฤทธ์ิทางการเรียน วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง การเคลื่อนที่ของดวง
อาทติยแ์ละดวงจนัทร.์ 
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สถานศึกษาดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยครูเป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้๗ และสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รวิพร มูณีวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบ การจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครศรีธรรมราช เขต ๑” ผลการวิจัย พบว่า ครูที่ปฏิบัติงาน
สอนในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก มีค่าเฉลี่ยการใช้แหล่งเรียนรู้ ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนรู้สูงกว่าครูที่
ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนขนาดกลาง และขนาดใหญ่ อย่างมีนัยสำคัญ ทางสถิติท่ีระดับ .๐๕๘ 
 ๔.๓ เสนอแนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครู ในศตวรรษที่ ๒๑ โรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
 ๑.ด้านผู ้สอน ได้แก่ เข้าร่วมอบรมและสัมมนา เพื ่อพัฒนาตนเองให้ทันต่อโลกยุคแห่งการ
เปลี่ยนแปลง สร้างความผูกพันทางสังคมกับนักเรียนในชั้นเรียนผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาทักษะ ความสามารถ
และวิธีการสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ สร้างและบูรณาการความรู้ได้ มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถ
เรียนรู้เทคโนโลยีนวัตกรรมการสอนใหม่ๆ มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและสร้างผลงานใหม่ๆ 
 ๒.ด้านหลักสูตร ได้แก่ เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นเรียนและวัยผู้เรียน 
หลักสูตรสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาแห่งชาติ ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาคและมีคุณภาพ 
ให้ความสำคัญกับการจัดการเรียนรู้ตามทักษะเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ความรู้และทักษะในรายวิชาต่าง 
ๆ ที่หลากหลาย มีการบูรณาการเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะ
การคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ 
 ๓.ด้านการจัดการเรียนการสอน ได้แก่ จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ
ในเนื้อหาวิชาที่เรียน สร้างโอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูลเพื่อให้สามารถเข้าถึงและ
เรียนรู้ได้ตลอดชีวิต เปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน 
มีความริเริ่มสร้างสรรค์และนวัตกรรม การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหาการสื่อสารและการร่วมมือ 
เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม อาทิ การเรียนรู้ด้วยโครงงานเป็น
ฐาน หรือการประยุกต์ใช้ในการทำงาน 
 ๔.ด้านสื่อการเรียนการสอน ได้แก่ มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ และสอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ มี
การสร้างรายวิชาการเรียนผ่านระบบออนไลน์ มีสื่อและนวัตกรรมการสอนที่หลากหลาย เพื่อ ให้ผู้เรียนเกิด
ความสนใจในการเรียนรู้ สื่อการเรียนการสอนสามารถช่วยการเรียนการสอนของครูได้ดีมาก เช่น  การใช้ศูนย์
การเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ  ผู้สอนจะต้องตั้งวัตถุประสงค์เชิง

 
๗ภัทรานิษฐ์ บุญส่ง, “รูปแบบการใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของสถานศกึษา

สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (สำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศคณะครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี, ๒๕๕๒), บทคัดย่อ. 

๘รวิพร มูณีวรรณ, “การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชนประกอบการจัดการเรียนการสอนของครูในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๑”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, การบริหาร
การศึกษา, (นครศรีธรรมราช: มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช, ๒๕๕๔), บทคัดย่อ. 
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พฤติกรรมในการเรียน เลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม เช่น การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การใช้บทเรียน
ออนไลน์ เป็นต้น 
 ๕.ด้านการวัดผลและประเมินผล ได้แก่ เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลมีคุณภาพตรงตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้ ผู ้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานต่าง ๆ ที่กำหนด ระบบ
สารสนเทศในการประเมินผลมีความรวดเร็ว และสามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา ใช้แบบทดสอบตามมาตรฐาน
การเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสากล ควบคู่กับการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ตามสภาพจริงในห้องเรียน นำ
เทคโนโลยีการช่วยในการวัดและการประเมินผลการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้วางแผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้าง
ผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน 
 จากผลการวิจัยดังกล่าวเข้าร่วมอบรมและสัมมนา พัฒนาทักษะ ความสามารถและวิธีการสอนให้
ทันสมัยอยู่เสมอ เนื้อหาสาระมีความเหมาะสมกับผู้เรียนระดับชั้นเรียนและวัยผู้เรียน    มีการบูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดข้ันสูง จัดการเรียนการสอน
เน้นให้ผู ้เรียนเกิดความรู ้ ความเข้าใจในเนื้อหาวิชาที ่เรียน เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้ผู ้เรียนได้เรียนรู้
สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม มีการใช้สื่อที่น่าสนใจ เครื่องมือการวัดผลและประเมินผลมีคุณภาพตรงตาม
จุดมุ่งหมายการเรียนรู้โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ นางสาวศิริญาภา  ทองมะหา ได้ศึกษา แนวทางการ
จัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลัก พหูสูต ๕ ของโรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ สำนักงานเขตคลอง
สามวา กรุงเทพมหานคร  พบว่า แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ตามหลักพหูสูต ๕ ข้อ  1) 
การฟังและการเรียนรู้(พหุสสุตา) พบว่า จัดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง เน้นการสื่อสาร ทักษะการฟังได้
อย่างถูกต้องชัดเจน เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และรับฟังข้อคิดเห็นที่
แตกต่างกันได้อย่างเหมาะสม ข้อ 2) ด้านการทรงจำ (ธตา) พบว่า มีกระบวนการจัดกระทำกับข้อมูลที่ได้รับรู้ 
โดยใช้เทคนิคต่างๆ ส่วนร่วมในการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาสาระ จดจำได้ง่ายและสามารถระลึกได้ ผู้เรียนเกิด
ประสบการณ์ สามารถนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตได้ ข้อ 3) การเข้าใจและการปฏิบัติได้จริง (วจสา ปริจิตา) พบว่า 
มีการจัดกระบวนการเรียนรู้ จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนการสอน 
มองเห็นความสัมพันธ์ของส่วนที ่เกี ่ยวข้องกันให้เหมาะสมกับเวลาเรียน ระดั บชั ้นเรียน สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การเรียนรู้ตามสาระ โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ข้อ 4) การวิเคราะห์ (มนสานุเปกขิตา) พบว่า เปิด
โอกาสให้ได้ซักถาม แสดงความคิดเห็น ให้คำแนะนำ และรับฟังข้อคิดเห็นที่แตกต่างกัน จัดหาสื่อการเรียนการ
สอนและเทคโนโลยีที่สอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ มีการร่วมมือและการแลกเปลี่ยนความรู้ จัดระบบ
ความคิดและวิธีการเสาะแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ข้อ 5) สังเคราะห์ ประยุกต์ (ทิฏฐิยา สุปฏิวิทธา) พบว่า 
โรงเรียนนำหลักสูตรไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการหลักสูตรอย่างเหมาะสมจัดบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ วัดผลและประเมินผลสอดคล้องกับความรู้ ทักษะและเจตคติของผู้เรียน๙ 

 

      ๙ นางสาวศริญิาภา  ทองมะหา ,แนวทางการจดัการเรยีนการสอนวชิาวทิยาศาสตรต์ามหลกัพหูสตู ๕ ของ
โรงเรียน ในเครือข่ายที่ ๔๙ ส านักงานเขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร, วิทยานิพนธ์ (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 25๖๐, บทคดัย่อ. 
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๕.องค์ความรู้จากผลการวิจัย 
 องค์ความรู้จากผลการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูในศตวรรษที่ 
๒๑ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเขต ๒ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” 
ได้แก่ 

 
 

“TC2SE Model” 
T=Teacher ด้านผู้สอน พัฒนาตนเอง สร้างความผูกพันผ่านสื่อออนไลน์ พัฒนาทักษะ สร้าง

และบูรณาการความรู้ได้ มีความคิดวิเคราะห์และสร้างสรรค์ มีทักษะการสอนเด็กให้เติบโตเต็มศักยภาพและ
สร้างผลงานใหม่ๆ 

C = Curriculum ด้านหลักสูตร มีความเหมาะสมกับผู้เรียน สอดคล้องกับนโยบายการจัด
การศึกษาแห่งชาติ มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ผู ้เรียนได้ประยุกต์ความรู ้และทักษะในรายวิชา บูรณาการ
เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เน้นการคิดวิเคราะห์และทักษะการคิดขั้นสูง และการใช้ปัญหา
เป็นฐานการเรียนรู้ที่สำคัญ 

S = Study ด้านการจัดการเรียนการสอน จัดการเรียนการสอนเน้นให้ผู้เรียนเกิดความรู้ สร้าง
โอกาสและสนับสนุนให้ผู้เรียนมีทักษะ มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน มีความริเริ่มสร้างสรรค์และ
นวัตกรรม เน้นการลงมือปฏิบัติจริงให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  

S = Social ด้านสื่อการเรียนการสอน ใช้สื่อที่น่าสนใจผ่านระบบออนไลน์ มีสื่อและนวัตกรรม
การสอนที่หลากหลาย เช่น  การใช้ศูนย์การเรียน การใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน การสาธิต การแสดงนาฏการ  
เป็นต้นเลือกสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะสม  
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 E= Evaluate ด้านการวัดผลและประเมินผล มีคุณภาพตรงตามจุดมุ่งหมายการเรียนรู้ สร้าง
ผลสัมฤทธิ์ให้ผู ้เรียน มีระบบสารสนเทศในการประเมินผล นำเทคโนโลยีการช่วยในการวัดผู้เรียน ได้วาง
แผนการเรียนรู้ด้วยตนเองและสร้างผลงานผ่านการใช้แฟ้มผลงาน 
 
๖.ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยประยุกต์ใช้ 
 ๑) โรงเรียนจัดข้อมูลพ้ืนฐานของนักเรียนแต่ละคนและดูแลเอาใจใส่ให้คำแนะนำปรึกษาอย่างเป็น
กัลยาณมิตร 
 ๒) ครูพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่กำหนด 
 ๓) ครูออกแบบกิจกรรมเพ่ือเน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริง และสามารถแก้ปัญหาเองได้ (Learning 
by Doing) 
 ๔) ครูจัดสื่อการเรียนการสอนและเทคโนโลยีสอดคล้องกับกระบวนการเรียนรู้ 
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