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บทคัดย่อ 
  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ (๒) เพ่ือการบูรณาการ
ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑ (๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 

  
ระเบียบวิธีวิจัยเป็นแบบผสานวิธี ระหว่างการวิจัยเชิงปริมาณ และการวิจัยเชิงคุณภาพ  

การวิจัยเชิงปริมาณเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๑๖๖ รูป/คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บ
ข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวน ๒๕ รูป/คน และจากการสนทนากลุ่ม
เฉพาะ จ านวน ๘ รูป/คน โดยเลือกแบบเจาะจงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีอุปนัยและการพรรณาความ 
 
ผลการวิจัยพบว่า 

๑. สภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พบว่า ผู้บริหารยังขาดแนวคิดหรือการตัดสินใจ การวางแผนเพ่ือพัฒนา
สถานศึกษาและบุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน ผู้บริหารบางท่านยังยังคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์
แบบการเรียนการสอนสมัยเก่า ขาดการประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน สภาพปัญหา
ด้านผู้สอน ครูยังขาดวิธีการท าสื่อการเรียนการสอน ขาดการได้รับความรู้จากการนิเทศ และไม่มี
ความพยายามพัฒนาตนเองจึงเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการชั้นเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ การท า
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียนมีน้อยมากเพราะครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัย ครูมักอ้างว่ามี



 
(ข) 

 

ภาระหน้าที่รับผิดชอบมาก จึงท าให้การเอาใจใส่ต่อการสอน ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมี
น้อยมาก สภาพปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้าใจงานหรือขาดความรับผิดชอบในการ
ท างาน ไม่ยืดหยุ่นผ่อนปรนในการท างานส่วนตัวและงานส่วนรวม ขาดทักษะหรือไม่ช านาญในงาน
นั้นๆ ขาดการคิดวิเคราะห์มักใช้แรงกายหรือก าลังมักกว่าการคิดวิเคราะห์ 

๒. บูรณาการทฤษฎีและหลักพุทธธรรมส าหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า ใช้ทฤษฎีสมรรถนะของแมคเคิลแลนท์ หรือทฤษฎีภูเขา
น้ าแข็ง ประกอบด้วย องค์ความรู้และทักษะต่างๆ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม ภาพลักษณ์ภายใน 
อุปนิสัย แรงผลักดันเบื้องลึก และทฤษฎีสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบด้วย สมรรถนะ
หลัก สมรรถนะผู้บริหาร สมรรถนะผู้สอน สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ส าหรับหลักพุทธธรรมได้แก่ อิทธิบาท 
๔ ประกอบด้วย ฉันทะ ความพอใจในการท างาน วิริยะ ความเพียรในการท างาน จิตตะ ความเอาใน
ใส่ในการท างาน และวิมังสา การใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรองในการท างาน 

๓. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ผู้วิจัยแบ่งสมรรถนะออกเป็น ๒ ประเภทได้แก่สมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน  

๑) สมรรถนะหลัก คือสมรรถนะที่บุคลากรของโรงเรียนทุกรูป/คนที่จะต้องมีร่วมกัน ได้แก่ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และการยึด
มั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ส าหรับสมรรถนะประจ าสายงาน  

๒) สมรรถนะผู้บริหาร พบว่า ผู้บริหารต้องสามารถวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วน ามาก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ได้อย่างชัดเจน สามารถโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนคล้อยตามเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของงาน 
สนับสนุนและมีส่วนร่วมเปิดโอกาสให้บุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ และกล้าตัดสินใจ
เปลี่ยนแปลงเพ่ือน าทีมงานไปสู่ความก้าวหน้า  

๓) สมรรถนะผู้สอน พบว่า ผู้สอนต้องสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก
ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ วิเคราะห์ปัญหา จุดเด่น จุดด้อย เพ่ือการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน มีความ
รับผิดชอบต่อหน้าที่และให้เกียรติผู้อ่ืน จัดท าหลักสูตรที่เน้นด้านคุณธรรม จริยธรรมและภูมิปัญญา
ท้องถิ่น  

๔) สมรรถนะเจ้าหน้าที่ พบว่า เจ้าหน้าที่ต้องสามารถปรับตัวปรับการท างานให้เข้ากับ
สถานการณ์ท่ียากล าบากได้ดี ท างานตามข้ันตอนที่วางไว้อย่างถูกต้อง สามารถระบุข้อบกพร่องเพ่ือให้
ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด คาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรคและแนวทางการป้องกันได้ 
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ABSTRACT 
 

The Objectives of this research were (1) to study the general states and 
problems of personnel competency’s development in Phrapariyattidham Secondary 
School, (2) to study the model, theory, and Buddha Dhamma of personnel 
competencies development in Phrapariyattidham Secondary School, and (3) to 
present the model of personnel competency’s development in Phrapariyattidham 
Secondary School.  

The research methodology was Mixed Methodology. In quantitative research, 
the research instrument was questionnaires for 166 samples and the data analysis 
was descriptive statistic such as Frequency, Mean, and Standard Deviations. In 
qualitative research, the data were collected by In-Depth-Interview from 25 key 
informants and by Focus Group Discussion from 8 experts that were selected by 
purposive sampling. The qualitative data were analyzed by inductive inference and 
description.  
 
The research results were: 

1. The general states and problems of personnel competencies development 
in Phrapariyattidham Secondary School were: the administrator aspect: administrators 
did not make decision and plan to develop schools and students. Some 
administrators could not analyze, synthesize the past teaching method and apply to 
the modern teaching method, the teacher aspect: teachers could not make the 



 
(ง) 

 

instructional media, did not know the guidelines from supervisors, and did not 
improve themselves that all were the obstacles for classroom management. 
Teachers did not know about classroom action research methodology, so they 
seldom did the learner development research. Teachers always claimed that they 
had a lot of works, so they paid less attention to students. The relationship between 
teachers and communities were not good enough for development, and the staff 
aspect: staff did not understand, and responsibility, did not flexible in their both 
privacy and public works. Staffs did not have skills for works and critical thinking skill, 
and always did the labor works, 

2. Theory and Buddha Dhamma to develop the personnel competency’s in 
Phrapariyattidham Secondary School were found that: the competency theory of 
David McClelland’s Theory or the Iceberg Theory that consisted of knowledge, skill, 
social role, traits, attitude, and motives, and the educational personnel competency 
theory consisted of the main competency, the administrator competency, the 
teacher competency, and the staff competency. The Buddha Dhamma that used was 
Iddhipada 4: 1) Chanda: will; zeal; aspiration, 2) Viriya: energy; effort; exertion; 
perseverance, 3) Citta: thoughtfulness; active thought; dedication, and 4) Vimamsa: 
investigation; examination; reasoning; testing, 

3. The model of personnel competencies development in Phrapariyattidham 
Secondary School was divided to 2 aspects: main competency, and professional 
competency, 

1) the main competency was the competencies of everyone in school that 
were comprised of achievement, service, self-development, team work, and virtue, 

2) the administrator competency was found that administrators have to 
analyze problems for policy and vision determining, persuade the subordinates to 
agree and support the job objectives, give the subordinates the opportunity to 
develop themselves, and change for the better one, 

3) the teacher competency was found that teachers have to provide both in 
and out classrooms to learning environment, analyze problems for learner 
development research, be responsible and honor for each other, and provide the 
curriculum that emphasize the virtue, moral, and local wisdom, 

4) the staff competency was found that staff have to adjust themselves for 
works and situations, work follow the plans, determine the problems for quality 
development, and predict problems and solutions. 
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และผู้เทรงคุณวุฒิในการสนทนากลุ่ม ทุกรูป/คน 
 ขอกราบขอบพระคุณพระราชธีรคุณ ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี เตรียมอุดมศึกษา  
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และบุคลากรโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา ทุกรูป/คน ที่ให้การสนับสนุนคอยช่วยเหลือ ให้ก าลังใจ 
ให้ค าปรึกษาในการศึกษาตลอดมา 
 ขอกราบขอบพระคุณพระเมธีธรรมาจารย์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ผู้ช่วยเจ้าอาวาส วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  
พระปลัดปิยศักดิ์ ปิยธมฺโม ดร. ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดวิเศษการ พระมหาสมชาย กิตฺติปญฺโญ วัดอุดมรังสี 
พระครูสิ ริ สารบัณฑิต (สุกรี  ด าค า )  พระมหาเพชร อธิปญฺ โญ พระมหาสมชัย  สิทฺ ธิ เมธี  
พระประสงค์ ฐิตธมฺโม สหธรรมิกวัดประยุรวงศาสวาส วรวิหาร และขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่
คอยเป็นที่ปรึกษาและช่วยเหลือให้ก าลังใจมาอย่างต่อเนื่อง 
 และขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งกับ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งก่อให้เกิดการพัฒนาตนเองเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสังคมต่อไป 
 สุดท้ายนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอขอบพระคุณคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะสังคมศาสตร์ทุกท่าน ที่ได้ให้
ความรู้ ประสิทธิ์ประสาทวิทยาการและประสบการณ์ รวมถึงให้ความเมตตาเอ้ือเฟ้ือถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจให้แก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด คุณค่าและประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจาก
วิทยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วิจัยขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณแด่บิดา มารดา ครู อุปัฌชาย์ อาจารย์ 
ผู้มีอุปการคุณท้ังหลาย และญาติพ่ีน้องทุกท่านที่เป็นก าลังใจสนับสนุนในทุกๆ เรื่องรวมทั้งผู้มีพระคุณ
ทุกท่านที่ได้ร่วมกันสรรค์สร้างงานวิจัยชิ้นนี้ให้แก่ผู้วิจัยจนเป็นผลส าเร็จด้วยดียิ่ง 
 
 

พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ (คุนาพันธ์) 
๑ มีนาคม ๒๕๖๐ 



   
  (ฉ) 

สารบัญ 
เร่ือง          หน้า 
 
บทคัดย่อภาษาไทย        (ก) 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ        (ค) 
กิตติกรรมประกาศ        (จ) 
สารบัญ          (ฉ) 
สารบัญตาราง         (ซ) 
สารบัญแผนภาพ        (ฎ) 
 
บทที่ ๑ บทน า 
 ๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา    ๑ 
 ๑.๒ วัตถุประสงค์การวิจัย      ๖ 
 ๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ      ๖ 
 ๑.๔ ขอบเขตการวิจัย      ๗ 
 ๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย    ๗ 
 ๑.๖ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย     ๑๐ 
 
บทที่ ๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๑ แนวความคิดเก่ียวกับสมรรถนะ     ๑๑ 
 ๒.๒ สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา    ๒๗ 
 ๒.๓ หลักอิทธิบาท ๔      ๖๖ 
 ๒.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   ๗๕ 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง      ๘๓ 
 ๒.๗ กรอบแนวคิดการวิจัย      ๑๑๓ 
 
บทที่ ๓  วิธีการด าเนินการวิจัย 
 ๓.๑ รูปแบบการวิจัย      ๑๑๔ 
 ๓.๒ ประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูลส าคัญ   ๑๑๔ 
 ๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย     ๑๑๘ 
 ๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล      ๑๒๒ 
 ๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล     ๑๒๒ 
      
 
 
 



 
(ช) 

 

 
สารบัญ 

เร่ือง          หน้า 
 
บทที่ ๔ ผลการวิจัย 
 ๔.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
       ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   ๑๒๕ 
 ๔.๒ ทฤษฎีและหลักธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
     ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    ๑๙๐ 
 ๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ 
       โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา   ๑๙๓ 
 ๔.๔ องค์ความรู้จากการวิจัย      ๑๙๘ 
 
บทที่ ๕  สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 ๕.๑ สรุปผลการวิจัย      ๒๑๖ 
 ๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย      ๒๒จ 
 ๕.๓ ข้อเสนอแนะ       ๒๓๗ 
 
บรรณานุกรม          ๒๔๐ 
 
ภาคผนวก          ๒๕๑ 
 ภาคผนวก  ก รายนามผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย ๒๕๒ 
 ภาคผนวก  ข รายนามผู้ให้ข้อมูลเพื่อการวิจัย    ๒๕๔ 
 ภาคผนวก  ค รายนามผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ  ๒๕๗ 
 ภาคผนวก  ง หนังสือขอความอนุเคราะห์ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ 
                                   คุณภาพเครื่องมือการวิจัย    ๒๕๙ 
 ภาคผนวก  จ หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย ๒๖๔ 
 ภาคผนวก  ช หนังสือเชิญสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ   ๒๙๐ 
 ภาคผนวก  ซ แบบสอบถาม      ๒๙๙ 
 ภาคผนวก  ญ แบบสัมภาษณ์     ๓๐๙ 
 
ประวัติผู้วิจัย          ๓๑๑ 
 
 
 
 



 
(ซ) 

 

 
สารบัญตาราง 

 
ตารางที่         หน้า 
 ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ      ๒๔ 
 ๒.๒ สรุปการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน     ๓๑ 
 ๒.๓ สรุปการบริการที่ดี       ๓๒ 
 ๒.๔ สรุปการพัฒนาตนเอง       ๓๔ 
 ๒.๕ สรุปการท างานเป็นทีม       ๓๖ 
 ๒.๖ สรุปการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม    ๓๘ 
 ๒.๗ สรุปการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์     ๓๙ 
 ๒.๘ สรุปการสื่อสารและการจูงใจ      ๔๑ 
 ๒.๙ สรุปการพัฒนาศักยภาพบุคลากร      ๔๒ 
 ๒.๑๐ สรุปการมีวิสัยทัศน์       ๔๔ 
 ๒.๑๑ สรุปภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง      ๔๖ 
 ๒.๑๒ สรุปการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้     ๔๙ 
 ๒.๑๓  สรุปการพัฒนาผู้เรียน       ๕๐ 
 ๒.๑๔ สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน      ๕๒ 
 ๒.๑๕ สรุปการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  ๕๕ 
 ๒.๑๖ สรุปภาวะผู้น าครู       ๕๙ 
 ๒.๑๗ สรุปการสร้างความสัมพันธ์กับความรว่มมือกับชุมชนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู ้  ๖๑ 
 ๒.๑๘ สรุปการยืดหยุ่นผ่อนปรน      ๖๓ 
 ๒.๑๙ สรุปความถูกต้องของงาน      ๖๔ 
 ๒.๒๐ สรุปการคิดวิเคราะห์       ๖๖ 
 ๒.๒๑ สรุปหลักอิทธิบาท ๔ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   ๗๓ 
 ๒.๒๒ บูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ กับหลักสมรรถนะของเดวิด   ๗๔  
 ๒.๒๓ สรุปโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    ๘๓ 
 ๒.๒๔ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ     ๙๔ 
 ๒.๒๕ สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๑๑๐ 
 ๓.๑ จ านวนบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
         แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑      ๑๑๘ 



 
(ฌ) 

 

 
 
 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่         หน้า  
 ๔.๑ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับหลักการและวิธีการพัฒนา 

 สมรรถนะหลักของบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
 แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก     ๑๔๑ 

 ๔.๒ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับรูปแบบ สภาพทั่วไป  
 และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านผู้บริหาร    ๑๔๗ 

 ๔.๓ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับรูปแบบ สภาพทั่วไป  
 และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านผู้สอน    ๑๖๕ 

 ๔.๔ ความถ่ีของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเก่ียวกับรูปแบบ สภาพทั่วไป  
 และปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
 พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่    ๑๖๙ 

 ๔.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ๑๗๐ 
 ๔.๖ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะหลัก    ๑๗๑ 
 ๔.๗ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน  ๑๗๒ 
 ๔.๘ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการการบริการที่ดี    ๑๗๓ 
 ๔.๙ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

 แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการพัฒนาตนเอง    ๑๗๔ 
 ๔.๑๐ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านด้านการท างานเป็นทีม   ๑๗๕ 
 ๔.๑๑ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านความถูกต้องชอบธรรม   ๑๗๕ 
 ๔.๑๒ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร   ๑๗๖  



 
(ญ) 

 

 ๔.๑๓ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
  แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์  ๑๗๗ 
 
 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
ตารางที่         หน้า 
 ๔.๑๔ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการการสื่อสารและการจูงใจ  ๑๗๘ 
 ๔.๑๕ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการพัฒนาบุคลากร   ๑๗๘ 
 ๔.๑๖ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการมีวิสัยทัศน์    ๑๗๙ 
 ๔.๑๗ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  ๑๘๐ 
 ๔.๑๘ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะผู้สอน    ๑๘๐ 
 ๔.๑๙ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการการบริหารจัดการหลักสูตร  ๑๘๑ 
 ๔.๒๐ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการพัฒนาผู้เรียน   ๑๘๒ 
 ๔.๒๑ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ๑๘๓ 
 ๔.๒๒ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน  ๑๘๔ 
 ๔.๒๓ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านภาวะผู้น าครู    ๑๘๕ 
 ๔.๒๔ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน  ๑๘๖ 
 ๔.๒๕ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที   ๑๘๗ 
 ๔.๒๖ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน   ๑๘๗ 
 ๔.๒๗ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านความถูกต้องของงาน   ๑๘๘ 
 ๔.๒๘ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  



 
(ฎ) 

 

   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการคิดวิเคราะห์    ๑๘๙ 
   
 
    

สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่         หน้า 
 ๒.๑ ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ  ๑๒ 
 ๒.๒ กรอบแนวคิดการวิจัย       ๑๑๓ 
 ๓.๑ แสดงการด าเนินการศึกษาวิจัย      ๑๒๔ 
 ๔..๑ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก     ๒๐๐ 
 ๔.๒ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะผู้บริหาร     ๒๐๒ 
 ๔.๓ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะผู้สอน     ๒๐๔ 
 ๔.๔ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที่     ๒๐๖ 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
(ฏ) 

 

 
 
 
 
 
 

ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 
 
๑. ค าย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 
 อักษรย่อในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับพระไตรปิฎก
ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักโดยใช้ระบบย่อค า ดังต่อไปนี้  
พระสุตตันตปิฎก 
ที.ปา. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค   (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย มหาวรรค  (ภาษาไทย) 
อง.ปญฺจก. (ไทย)  =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต  (ภาษาไทย) 
ส .ม. (ไทย)   = สุตตันตปิฎก  สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
อง.อฏฐก. (ไทย)   =  สุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิยาต  (ภาษาไทย) 
 
๒. การระบุเลขหมายพระไตรปิฎก  
 ในงานวิจัยฉบับนี้ ใช้พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏก  ๒๕๐๐ และ
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ เป็นหลักการอ้างอิง
พระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีใช้ระบบระบุ เล่ม/ข้อ/หน้า เช่น ที.ปา. (บาลี). ๑๑/๑๔๑/๑๖๗,๒๖๗/
๒๔๔.หมายความว่า การอ้างอิงนั้นระบุถึง สุตฺตนฺตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ ฉบับภาษาบาลี 
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๑๑ ข้อที่ ๑๔๑, ๑๖๗, ๒๖๗ หน้าที่ ๒๔๔ ส่วนพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทย จะ
ระบุ เล่ม / ข้อ /หน้า/ เช่น ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๙๗/๒๐๒.หมายความว่า ระบุถึง สุตตันตปิฎก       
ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค ฉบับภาษาไทย พระไตรปิฎก เล่มที ่๑๑ ข้อที ่๑๙๗ หนา้ที ่๒๐๒ เป็นต้น 
 
 
 

 
 
 
 



 
(ฐ) 

 

 
 
 
 
 
 



บทท่ี ๑ 
บทน า 

 
๑.๑ ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

เครื่องมือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ตามแนว Competency เป็นเครื่องมือในการบริหาร
จัดการที่มุ่งเน้นไปที่การสร้าง “ผลสัมฤทธิ์” ให้เกิดขึ้นในการปฏิบัติงานของพนักงานแต่ละคน โดย
เครื่องมือดังกล่าวจะช่วยเพ่ิม “ขีดความสามารถ” ให้แก่บุคลากรในองค์กร ดังนั้น การน าแนวคิด 
Competency มาใช้ในการบริหารทรัพยากรมนุษย์จึงช่วยให้องค์กรสามารถรักษาความได้เปรียบเชิง
การแข่งขันให้ เพราะ “คน” คือองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดของความได้เปรียบเชิงแข่งขันในโลก
ปัจจุบัน๑ 

องค์กรโดยทั่วไปมักจะประสบปัญหาเกี่ยวกับประสิทธิผลอยู่ในระดับต่ า  จ าแนกได้ ๓
ระดับ คือ ระดับบุคคลซึ่งได้แก่ ความรู้ ความสามารถ ทัศนคติ ทักษะต่าง ๆ แรงจูงใจและความ
จริงจัง เอาใจใส่ในการท างานของผู้ปฏิบัติงาน ระดับท่ีสอง คือ ระดับกลุ่มหรือทีมงานในองค์กรซึ่งเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของกลุ่มก็คือ ภาวะผู้น าของหัวหน้า โครงสร้างการแบ่งงานสถานภาพ
และบทบาทของสมาชิก รวมทั้งปทัสถานของกลุ่ม และ ระดับที่สาม คือ ระดับองค์กรได้แก่ 
สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยี กลยุทธ์หรือทางเลือกใหม่ ๆ โครงสร้างการบริหาร กระบวนการท างาน และ
วัฒนธรรมองค์กร ปัญหาขององค์กรที่มีประสิทธิผลต่ านี้มีความเกี่ยวพันกับปัจจัยทั้งสามระดับ 
กล่าวคือ หากผู้ปฏิบัติงานเกิดความท้อแท้ สิ้นหวังในการท างานเป็นทีม และการที่ไม่ได้รับการ
สนองตอบจากองค์กรในการท างานและการด ารงชีวิต ทั้งนี้นักบริหารต้องการขจัดปัญหาเรื้อรังที่ซ่อน
อยู่ภายในและเน้นหลักการที่จะน าผลดีระยะยาวมาสู่องค์กร๒  

หากองค์การต้องการปรับเปลี่ยนหรือพัฒนาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในองค์การซึ่งมักจะเป็นในส่วน
ของ “ปัจจัยที่ผลักดัน” องค์การต้องเตรียมความพร้อมในส่วนของ “ปัจจัยสนับสนุน” โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง Competency ซึ่งถือเป็นรากฐานส าคัญที่จะสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาองค์การ๓ ซึ่งใน
ปัจจุบันผู้ด าเนินการด้านธุรกิจพบโอกาสใหม่ๆ มากมายในการบริหารวิธีการสร้างสมรรถนะเพ่ือ
ปรับปรุงผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ทีมและองค์กร การใช้โมเดลสมรรถนะ (Competency 
Model) เป็นพื้นฐานส าหรับการปฏิบัติงานและจ่ายค่าตอบแทนกลายเป็นสิ่งที่เกิดข้ึนอย่างแพร่หลาย๔ 

การน าสมรรถนะ (Competency) มาใช้ในหน่วยงานจะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้านต่อ 

                                                        
๑สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ , การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency-Based HRM. 

(กรุงเทพมหานคร: อมริทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๑), หน้า ๒๒-๒๓. 
  ๒ประวิต เอราวรรณ์, การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจครูในโรงเรียน : กรณีศึกษาโรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม,รายงานการวิจัย กรุงเทพมหานคร: (๒๕๔๘), หน้า ๑. 
 

 
๓ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, คู่มือการพัฒนาองค์การตามกรอบการประเมินผลภาค

ราชการแบบบูรณาการ มิติภายในด้านการพัฒนาองค์การ ๒๕๓๙, หน้า ๔. 
๔พยัต วุฒิรงค,์ สุดยอดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ยุคใหม่, กรุงเทพมหานคร: (บริษัท วี.พริ้นท์ (๑๙๙๑) 

จ ากัด, ๒๕๕๕), หน้า ๒. 



 
๒ 

 

ตนเอง องค์กรและลูกค้า ดังนี้ ด้านต่อตนเอง เป็นการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถและ
ทักษะได้สูงขึ้น เป็นเครื่องมือในการประเมินความรู้ ความสามารถของตนเองและเป็นแนวทางในการ
วางแผนความก้าวหน้าในอาชีพ ด้านองค์กร ใช้ในการวางแผนบริหารทรัพยากรบุคคลใช้ในการสรรหา
บุคคลให้ตรงกับงาน ใช้เป็นเครื่องมือในการประเมินเพ่ือพัฒนาบุคลากรและใช้ในการให้ผลตอบแทน
บุคคล ด้านลูกค้า ท าให้ลูกค้าได้รับบริการที่ดีขึ้น ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร๕  

การศึกษาเป็นกระบวนการส าคัญในการช่วยให้คนพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ ทั้งในด้าน
สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์และจิตใจ ตลอดช่วงของชีวิต คือตั้งแต่การวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต 
ตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงวัยแห่งการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถที่จะด ารงชีพและประกอบ
อาชีพ มีรายได้เลี้ยงตนเอง สร้างครอบครัว พัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างมีความสุข๖ 
ดังนั้น สถานศึกษาทุกระดับและทุกประเภทจึงมีภารกิจหลักส าคัญ คือการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
ตามที่คาดหวังไว้ตามระดับและประเภทของการศึกษานั้น๗ ทั้งนี้ การศึกษาต้องเป็นเครื่องมือที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ของคนทุกคนในสังคมได้ตั้งแต่แรกเกิดจนตาย อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยต้องมี
รูปแบบการศึกษาที่หลากหลาย เหมาะสม ส าหรับเด็ก เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน พระภิกษุ คนพิการ 
ข้าราชการ ผู้สูงอายุ เป็นต้น เป็นการจัดการศึกษาให้ทุกคนในแผ่นดินอย่างแท้จริง เพ่ือให้ทุกคนได้
เกิดการเรียนรู้ อันน าไปสู่การมีอาชีพและส่งเสริมพัฒนาการทุกด้าน๘ 
 การจัดการศึกษาแบ่งเป็น ๓ รูปแบบ ได้แก่ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และ
การศึกษาตามอัธยาศัย ดังนี้ 
 ๑) การศึกษาในระบบ เป็นการศึกษาท่ีก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา
ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 ๒) การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ 
วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของ
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความ
ต้องการของบุคคลแต่ละกลุ่ม 
 ๓) การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ 
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อหรือ
แหล่งความรู้อ่ืนๆ 

                                                        
๕ กิตติพงษ์ เกิดผล, สมรรถนะบุคลากรกรมการพัฒนาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร: หจก.บางกอกบล็อก, ๒๕๔๗), หน้า

๑๔-๑๖. 
๖ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, เอกสารประกอบการสัมมนายุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : ๒๕๓๙), หน้า ๓๘ 
๗กมล ภู่ประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : พลการพิมพ์,๒๕๔๔), 

หน้า ๕. 
๘ประเวศ วะสี, แนวคิดปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๙), หน้า ๑๐. 



 
๓ 

 

 ทั้งนี้ ในการจัดการศึกษา สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสาม
รูปแบบก็ได้๙ 
 นอกจากการศึกษาทั้งสามรูปแบบดังกล่าวแล้ว ก็ยังมีการศึกษารูปแบบพิเศษ ซึ่งจัดขึ้นเป็น
พิเศษส าหรับคณะสงฆ์ไทย เราเรียกการศึกษารูปแบบนี้ว่า การศึกษาของคณะสงฆ์ไทย โดยแบ่งเป็น  
๓ ประเภท ได้แก่ การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกนักธรรม 
และการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

การศึกษาพระปริยัติธรรม เป็นการศึกษาหลักค าสอนของพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขา 
คือ ศีล สมาธิ ปัญญา เป็นกระบวนการพัฒนาบุคลากรของพระศาสนาให้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะ 
มีความรู้คู่คุณธรรม สามารถที่จะสนองงานพระศาสนา ทั้งในด้านการปกครอง การศึกษา การเผยแผ่ 
และด้านอ่ืนๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพกล่าวได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมเป็นหัวใจที่ส าคัญของพระ
ศาสนา เปรียบเสมือนรากแก้วที่ยึดเหนี่ยวพระศาสนาให้มีความเจริญมั่นคง และเป็นเครื่องบ่งชี้ที่
ส าคัญของความเจริญรุ่งเรืองของพระศาสนา ดังนั้น การส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมให้มีความเจริญมั่นคง จึงเป็นภาระหน้าที่ที่ส าคัญยิ่งของทุกภาคส่วนที่ เกี่ยวข้อง ทั้งคณะ
สงฆ์และภาครัฐ๑๐ 

การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะ
สงฆ์ไทย โดยมีวัตถุประสงค์ของฝ่ายศาสนจักร คือการสร้างศาสนทายาทที่ดี มีความรู้ ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง และสามารถสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจริญสถาพรต่อไป
ได้ ส าหรับวัตถุประสงค์ของฝ่ายบ้านเมือง หากพระภิกษุสามเณรลาสิกขา ก็สามารถเข้าศึกษาต่อใน
สถานศึกษาของรัฐหรือเข้ารับราชการสร้างคุณประโยชน์ให้แก่ตนเองและบ้านเมืองสืบต่อไป ได้ 
ปัจจุบันการศึกษาประเภทนี้กระจายอยู่จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ๑๑ โดยมีกระทรวงศึกษาธิการ เป็น
หน่วยงานที่ควบคุมดูแล ออกระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา พ.ศ. ๒๕๑๔ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ และปรับปรุงใหม่เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน 
๒๕๓๕ 

แม้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดท าการเรียนการสอนมาแล้วเป็น
เวลากว่า ๕๐ ปี แต่สภาพการณ์ที่เป็นอยู่ของการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มี
ประเด็นที่ต้องได้รับการพัฒนาที่ส าคัญอยู่หลายๆ ประเด็น ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพและมาตรฐานใน
การจัดการศึกษา ในปัจจุบันการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังไม่เป็นที่
ยอมรับจากสังคมในวงกว้าง เนื่องจากความไม่ชัดเจนในอัตลักษณ์ของการศึกษาที่สอดคล้องกับบริบท
ที่ควรจะเป็นอย่างแท้จริง ประสิทธิภาพของระบบการด าเนินการบริหารจัดการ และการจัดการศึกษา

                                                        
๙พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ศึ ก ษ า แ ห่ ง ช า ติ  พ . ศ . ๒ ๕ ๔ ๒ ,  [อ อ น ไ ล น์ ].  แ ห ล่ ง ที่ ม า : 

http://www.moe.go.th/main[๙ สิงหาคม ๒๕๕๕]. 
๑๐วิโรจน์ อุ่นทรัพย์, ค ากล่าวรายงาน พิธีเปิดประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ 

ประจ าปี ๒๕๕๕, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.onab.go.th/[๙ สิงหาคม ๒๕๕๕] 
๑๑สมศักดิ์ บุญปู่, พระสงฆ์กับการศึกษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 

๒๕๕๔), หน้า ๓๒๒. 

http://www.moe.go.th/main%5b๙%20สิงหาคม
http://www.onab.go.th/%5b๙%20สิงหาคม


 
๔ 

 

ที่ยังไม่มีทิศทางการพัฒนา๑๒ ซึ่งพระมหาธราบุ คูจินดา ได้แบ่งปัญหาของบริหารงานโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไว้ดังนี้ 

๑) ด้านงานวิชาการคือการขาดความรู้ทักษะและความไม่เข้าใจต่อการบริหารงานวิชาการ
ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ๒) ด้านงบประมาณ ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติล่าช้าขึ้นอยู่กับจ านวนนักเรียนเป็นรายคนท าให้เกิดความแตกต่างของ
งบประมาณท่ีได้รับแต่ละโรงเรียนมากน้อยแตกต่างกันไป ๓) ด้านงานบริหารบุคลากรขาดบุคลากรที่มี
ความช านาญการด้านความรู้ความเข้าใจและทักษะในเรื่องที่เกี่ยวกับหลักสูตรแผนการสอนวิธีการ
สอนที่อ้างอิงจากหลักวิชาการการวิจัยพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเรียนการสอนของตนเอง ๔) ด้าน
งานบริหารกิจการนักเรียนคือระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่ดีมีประสิทธิภาพไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการ
ด าเนินงานนักเรียนจึงไม่ได้รับข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในอันจะท าให้เกิดความเข้าใจที่ดีต่อ
การตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และ ๕) ด้านงานความสัมพันธ์กับชุมชนคือความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องของชุมชน
ต่อโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท าให้ชุมชนไม่รู้หรือไม่เข้าใจว่าท าไมพระภิกษุสามเณร
ต้องเรียนหนังสือในระดับมัธยมศึกษาด้วย๑๓ 

ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับ ปัญหาที่กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ ได้สรุปไว้ คือ งบประมาณไม่เพียงพอ เนื่องจากได้รับการอุดหนุนงบประมาณตามจ านวน
นักเรียน ซึ่งรวมค่าตอบแทนครูอยู่ในอัตราการอุดหนุนรายรูปด้วย ไม่ได้แยกเงินเดือนครูให้ต่างหาก 
ส่งผลให้ครูจ านวนหนึ่ง (ประมาณร้อยละ ๒๓) ได้รับเงินเดือนน้อยกว่าวุฒิปริญญาตรีหรือขั้นต่ า ท าให้
ครูขาดขวัญก าลังใจในการจัดการเรียนการสอน ส าหรับเนื้อหาวิชาที่ต้องให้ผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุ 
สามเณรต้องเรียนรู้เพ่ือการเป็นศาสนทายาทที่จะสืบสานพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระธรรมวินัย ศาสน
ปฏิบัติ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งต้องอาศัยครูที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง
พระพุทธศาสนา แต่ครูที่อุทิศตนสอนวิชาดังกล่าวซึ่งเป็นพระภิกษุและคฤหัสถ์ยังไม่ได้รับค่าตอบแทน
ที่เหมาะสม๑๔ 
 จากสภาพปัญหาทั่วไปของการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามที่ได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น แสดงให้เห็นว่า ยังมีปัญหาอยู่หลายด้าน ทั้งเรื่องอุปกรณ์ส านักงาน สื่อการเรียน
การสอน ยังมีไม่เพียงพอ หรือที่มีอยู่ก็ช ารุดบ้าง หรือไม่สอดรับกับการเรียนการสอนในปัจจุบันบ้าง 
รวมทั้งเรื่องของงบประมาณจากหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งได้รับการอุดหนุนงบประมาณตามจ านวน
นักเรียนเท่านั้น จึงท าให้การบริหารจัดการจัดการงบประมาณอยู่ ในวงจ ากัดพอสมควร ใน
ขณะเดียวกันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก็เป็นปัญหา

                                                        
๑๒กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการ

พัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒), หน้า ๑. 
๑๓พระมหาธราบุ คูจินดา, การบริหารงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 

http://www.kpv.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=๑๑๐&Itemid=๑๖๘ [๒๗ 
กรกฎาคม ๒๕๕๕].  

๑๔กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อ
คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗, 
หน้า ๖. 

http://www.kpv.ac.th/index.php?option=com_content&view=article&id=110&Itemid=168


 
๕ 

 

ส าคัญที่ต้องได้รับการแก้ไขและพัฒนาทั้งผู้บริหาร ครูและเจ้าหน้าที่ เพราะเมื่อทรัพยากรมนุษย์ได้รับ
การพัฒนาแล้วก็จะสามารถพัฒนาโรงเรียนให้มีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพตามกรอบที่กฎหมายก าหนดและตามนโยบายของคณะสงฆ์ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สถานศึกษาให้บรรลุตามจุดหมายของการจัดการศึกษาอย่างคุ้มค่า๑๕ และสามารถพัฒนาผู้เรียนให้
เป็นคนดีมีปัญญา มีความสุข มีศักยภาพในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม 
และค่านิยมที่ พึงประสงค์  เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรมของ
พระพุทธศาสนา๑๖ และยังสามารถท าให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีศักยภาพเพียง
พอที่จะของบประมาณอุดหนุนจากหน่วยงานของรัฐบาลได้ตามความเหมาะสม ในการแก้ปัญหาด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ต้องศึกษาเรื่องสมรรถนะ๑๗ เพ่ือเป็นกรอบในการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพราะเป็นการบ่งบอกถึงแนวทางของพฤติกรรม ความคิด 
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล ประกอบด้วย ๕ รูปแบบ คือ ๑) แรงจูงใจ (Motivates) เป็นสิ่งที่
บุคคลต้องการ หรือคิดตรงกันในการกระท าเป็นแรงขับ หรือเป็นการเลือกพฤติกรรมที่แสดงออก หรือ
เป้าหมาย เช่น แรงจูงใจในความส าเร็จต่อเป้าหมายที่ท้าทาย จะท าให้บุคคลเกิดความรับผิดชอบ เพ่ือ
ความส าเร็จ และต้องการข้อมูลย้อนกลับจากการกระท า ๒) ลักษณะส่วนบุคคล (Trait) เป็นลักษณะ
นิสัยทั่วไปที่ตอบสนองต่อข้อมูล หรือสถานการณ์ที่เผชิญ โดยสามารถพิจารณาได้จากความสามารถใน
การเรียนรู้ ความกระตือรือร้น การร่วมมือ เป็นต้น ๓) ความคิดรวบยอดของคน (Self – Concept) 
เป็นเรื่องที่เก่ียวกับทัศนคติ (Attitude) คุณค่า (Value) และความนึกคิดของตนเอง (Self Image) ซึ่ง
สิ่งเหล่านี้ท าให้เกิดปฏิกิริยาต่อแรงจูงใจ และท านายพฤติกรรมของสถานการณ์ต่างๆ ได้ ๔) ความรู้ 
(Knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลเนื้อหาเฉพาะด้านของบุคคล เช่น ความรู้ของศัลยแพทย์ จะ
เกี่ยวกับเส้นประสาทกล้ามเนื้อภายในร่างกายมนุษย์ เป็นต้น และ ๕) ทักษะ (Skill) เป็น
ความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งร่างกาย ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด 
วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผล หรือการวางแผนในการจัดการ ในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความ
ซับซ้อนของข้อมูลได้๑๘  

อีกท้ังโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนส าหรับพระภิกษุ สามเณรใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภายใต้การก ากับดูแลของคณะกรรมการมหา
เถรสมาคม และส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงสมควรที่จะต้องใช้หลักธรรมในทาง
พระพุทธศาสนามาเป็นแกนกลางในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือความเหมาะสมกับความเป็น
โรงเรียนส าหรับพระภิกษุ สามเณร ส าหรับหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาที่ใช้ในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ และเหมาะสมกับทฤษฎีสมรรถนะนั้น ผู้วิจัยได้น าเอาหลักอิทธิบาท ๔ เพราะเป็น

                                                        
๑๕ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์กรมหาชน), คู่มือการประเมินคุณภาพ

ภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔-๒๕๕๘) โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ฉบับสถานศึกษา, หน้า 
๕๑.   

๑๖กระทรวงศึกษาธิการ, หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑, หน้า ๕.  
๑๗ณงค์วิทย์ แสนทอง, เทคนิคการจัดท าและน า Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนท างาน), 

(กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์,๒๕๕๑), หน้า ๑๖.  
๑๘กีรติ ยศยิ่งยง, ขีดความสามารถ, (กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๔๙), หน้า ๘๐ – ๘๑.  



 
๖ 

 

คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ ความพอใจ คือความ
ต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลยิ่งๆ ขึ้นไป ๒) วิริยะ ความ
เพียร คือ ขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย  
๓) จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้
ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า และ ๔) วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ 
หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น๑๙ 

ผู้วิจัย ได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่ายังไม่ปรากฏงานวิจัยที่พัฒนาบุคลากร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้วยทฤษฎีสมรรถนะผสมผสานกับหลักอิทธิบาท ๔ 
จึงเห็นถึงความจ าเป็นในการท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โดยงานวิจัยเรื่องนี้จะท าให้ได้ผลของการวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบของการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อันจะเป็นผลดีต่อผู้บริหาร ครู 
และบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ต่อไป 
 
๑.๒ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑) เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๒) เพ่ือบูรณาการทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๓) เพ่ือน าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา 

 
๑.๓ ปัญหาที่ต้องการทราบ 

๑ )  ส ภ า พ ปั ญ ห า อุ ป ส ร ร ค ก า ร พั ฒ น า ส ม ร ร ถ น ะ บุ ค ล า ก ร ข อ ง โ ร ง เ รี ย น 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นอย่างไร 

๒) ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา มีลักษณะอย่างไร 

๓) รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างไร 

 
 
 
 

                                                        
๑๙พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑๒, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑๒. 



 
๗ 

 

๑.๔ ขอบเขตของการวิจัย 
๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

 งานวิจัยนี้ ศึกษาเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา โดยมีขอบเขตของการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้แก่ 
  ๑) ศึกษาสภาพทั่วไปและปัญหาอุปสรรคการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากเอกสาร บทความ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่ง
ที่เก่ียวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
  ๒) ศึกษารูปแบบ แนวคิด ทฤษฎี หลักการและวิธีการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง และ 
  ๓) ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาส าหรับการพัฒนามนุษย์ จากพระไตรปิฎก 
รวมถึงหนังสือธรรมะท่ัวไป 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากร 
 ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๑๕ โรงเรียน มีจ านวนบุคลากรทั้งหมด ๓๐๒ 
รูป/คน  

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๑๕ โรงเรียน 
๑.๔.๔ ขอบเขตด้านระยะเวลา 
เริ่มศึกษาค้นคว้า วิจัยตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ – เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ รวม

เวลา ๑๑ เดือน 
 
๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

สมรรถนะ หมายถึงคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้ ทักษะ/ความสามารถ 
และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สมรรถนะหลัก หมายถึง คุณลักษณะร่วมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึง ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้อง ครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเป้าหมาย 
ติดตามการประเมินผลการปฏิบัติงานและปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง 

การบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจและความเต็มใจในการให้บริการและการปรับปรุงระบบ
บริการให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริการ 



 
๘ 

 

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การศึกษาค้นคว้าหาความรู้ ติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์
ความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการและวิชาชีพ มีการสร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน 

การท างานเป็นทีม หมายถึง การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุนเสริมแรงให้ก าลังใจแก่
เพ่ือนร่วมงาน การปรับตัวเข้ากับผู้ อ่ืนหรือทีมงาน แสดงบทบาทการเป็นผู้น าหรือผู้ตามได้อย่าง
เหมาะสมในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน เพ่ือสร้างและด ารงสัมพันธภาพของสมาชิก ตลอดจนเพ่ือการ
พัฒนาการจัดการศึกษาให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย 

การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม หมายถึง การด ารงตนและการประพฤติ
ตนในวิถีแห่งความดีงามความถูกต้อง ทั้งในกรอบกฎหมาย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพ เพื่อภาพลักษณ์ ศักดิ์ศรี ชื่อเสียง และเกียรติยศของการเป็นบุคลากรที่ดี 

สมรรถนะประจ าสายงาน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายงาน เพ่ือสนับสนุน
ให้บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่หน้าที่และ
ส่งเสริมให้ปฏิบัติภารกิจในหน้าที่ให้ดียิ่งขึ้น แบ่งเป็น ๓ สายงาน คือ สมรรถนะประจ าสายผู้บริหาร 
สมรรถนะประจ าสายผู้สอน และสมรรถนะประจ าสายเจ้าหน้าที่ 

สมรรถนะประจ าสายผู้บริหาร หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ การสื่อสารและการสร้างก าลังใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ และภาวะ
ผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ หมายถึง ความสามารถในการท าความเข้าใจสิ่งต่างๆ แล้ว
แยกประเด็นเป็นส่วนย่อยตามหลักหรือกฎเกณฑ์ที่ก าหนด สามารถรวบรวมสิ่งต่างๆ จัดท าอย่างเป็น
ระบบเพ่ือแก้ปัญหาหรือพัฒนางานรวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการ
แก้ปัญหาอย่างมีระบบ 

การสื่อสารและการจูงใจ หมายถึง ความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบในโอกาส
ต่างๆ ตลอดจนสามารถชักจูงโน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับ คล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของ
การสื่อสาร 

การพัฒนาศักยภาพบุคลากร หมายถึง ความสามารถในการให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วย
แก้ปัญหาให้แก่เพ่ือร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนและให้โอกาสผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเองในโอกาสต่างๆ 

การมีวิสัยทัศน์ หมายถึง ความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทาง หรือแนวทางการ
พัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิดวิธีการใหม่ๆ 
เพ่ือการพัฒนางาน 

ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง หมายถึง การที่ผู้น าให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ตามเพ่ือให้เกิด
ขวัญและแรงจูงใจในระดับที่สูงขึ้น ผู้น าสามารถท าให้ผู้ตามเกิดแรงดลใจในการท างานและพยายาม
ท างานให้ได้มากกว่าที่คาดหวังไว้ 

สมรรถนะประจ าสายผู้สอน หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายผู้สอนโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ ได้แก่ การบริหารหลักสูตรและการ



 
๙ 

 

จัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น าครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ 

การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ หมายถึง ความสามารถในการสร้างและพัฒนา
หลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่างสอดคล้องและเป็นระบบ การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีและการวัดผลประเมินผลการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 

การพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบ
ดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ 

การบริหารจัดการชั้นเรียน หมายถึง การจัดบรรยากาศการเรียนรู้  การจัดท าข้อมู ล
สารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ ารายวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชาเพ่ือ
ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน 

การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน หมายถึง ความสามารถท าความ
เข้าใจ แยกแยะประเด็นเป็นส่วนย่อย รวบรวมประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและน าไปใช้ในการวิจัย
เพ่ือพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งสามารถวิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหาเพ่ือ
พัฒนางานอย่างเป็นระบบ 

ภาวะผู้น าครู หมายถึง คุณลักษณ์และพฤติกรรมของครูที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนโดยปราศจากการ
ใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษา ก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มี
คุณภาพ 

การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ หมายถึง การประสาน
ความร่วมมือ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

สมรรถนะประจ าสายเจ้าหน้าที่ หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสายเจ้าหน้าที่ 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ ได้แก่ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
ความถูกต้องของงาน และการคิดวิเคราะห์ 

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน หมายถึง ความสามารถในการปรับตัวและปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่างและปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป 

ความถูกต้องของงาน หมายถึง ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้องครบถ้วน มุ่งเน้นความ
ชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมโดยติดตามตรวจสอบการ
ท างานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องของกระบวนงาน 

การคิดวิเคราะห์ หมายถึง การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ประเด็นปัญหา
แนวคิด โดยแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่ออกเป็น



 
๑๐ 

 

ระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถจัดล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผลที่มาที่ไป
ของกรณีต่างๆ ได้ 
 บุคลากร หมายถึง ผู้หริหาร ผู้สอนและเจ้าหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติแผนกสามัญศึกษา
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง การศึกษารูปแบบหนึ่งของคณะสงฆ์ 
เปิดการศึกษาส าหรับพระภิกษุ สามเณรในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัด
ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปัจจุบันใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑  
 กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ หมายถึง โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล โดยมีส านักงานกลุ่มอยู่ที่ โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์วิทยา ต าบลหอมเกร็ด อ าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
 
๑.๖ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

๑.๖.๑ ทราบถึงสภาพทั่วไปปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๑.๖.๒ ทราบถึง ทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

๑.๖.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
๑.๖.๔ ผลการวิจัยนี้สามารถน ามาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาได้ 
 



บทท่ี ๒ 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย
ดังต่อไปนี้ 
 ๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 ๒.๒ สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 
 ๒.๓ หลักอิทธิบาท ๔ 
 ๒.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
 ๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
๒.๑ แนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะ 
 แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะหรือขีดความสามารถในการท างาน (competency) เกิดขึ้นในช่วง
ต้นของศตวรรษที่ ๑๙๗๐ โดยนักวิชาการชื่อ เดวิด แมคคลีแลนด์ (David McClelland) ซึ่งได้
ท าการศึกษาวิจัยว่าท าไมบุคคลที่ท างานในต าแหน่งเดียวกันจึงมีผลงานที่แตกต่างกัน แมคคลีแลนด์จึง
ท าการศึกษาวิจัยโดยแยกบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีออกจากบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานพอใช้ 
แล้วจึงศึกษาว่าบุคลากรทั้ง ๒ กลุ่ม มีผลการท างานที่แตกต่างกันอย่างไร ผลการศึกษาท าให้สรุปได้ว่า  
บุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานดีจะมีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่าสมรรถนะ (competency) และในปี ค.ศ. ๑๙๗๓ 
แมคคลีแลนด์ ได้เขียนบทความเชิงวิชาการเรื่อง “Testing for Competency rather than 
Intelligence” ซึ่งถือเป็นจุดก าเนิดของแนวคิดเรื่องสมรรถนะที่สามารถอธิบายบุคลิกลักษณะของคน
ว่าเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็ง (iceberg)๑ โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ าซึ่งสามารถ
สังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ 
ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษด้านต่างๆ (skill) ส าหรับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ าซึ่งเป็น
ส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้น เป็นส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (social role) 
ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (self image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) แรงจูงใจ (motive) 
ส่วนที่อยู่เหนือน้ าแข็งเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับเชาว์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาด
สามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้น ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดด
เด่น จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง

                                                        
  ๑อ ธิ พ ง ศ์  ฤ ท ธิ ชั ย ,  แ น ว คิ ด เ ร่ื อ ง ส ม ร ร ถ น ะ , [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
http://www.jobpub.com/articles/shoearticles.asp?id=2213[๒๔ มกราคม ๒๕๕๘]. 

http://www.jobpub.com/articles/shoearticles.asp?id=2213%5b๒๔%20ม.ค


๑๒ 
 

และบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่น
ได ้
  สมรรถนะ หรือ ขีดความสามารถ สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งานได้ ๒ 
กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนว British approach ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประกาศนียบัตรรับรอง
วิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถยอมรับได้
ของงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึงเป็นการก าหนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ ส่วน
สมรรถนะตามแนว American approach จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุลากร ก าหนดจาก
พฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่องค์การ
ต้องการจะเป็น สมรรถนะตามแนวคิดนี้จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ เพราะแต่ละองค์การย่อมมี
ความต้องการบุคลากรที่มีลักษณะแตกต่างกัน 
  นอกจาก สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์(Spencer and Spencer) ได้ขยายความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละบุคคล (underlying characteristic) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (criterion reference) และ/หรือการ
ปฎิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (superior performance) สามารถอธิบายรายละเอียด
เพ่ิมเติมได้ตามภาพต่อไปนี้ 
 
 

 
  แผนภาพที่ ๒.๒  ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ 
ที่มา : Spencer, M and Spencer, M.S., Competency at work : Model for Superiors 
Performance. (New York : John Wiley & Son, 1993), Pp 11. 
 
  จากแผนภาพที่  ซึ่งแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะและผลการปฏิบัติงานที่ต้องการ 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ 



๑๓ 
 

  ๑) แรงจูงใจ (motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการ
ก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคลากรเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเปูาหมาย
หรือการถอยออกไปจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
  ๒) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 
  ๓) แนวคิดของตนเอง (self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (attitude ) ค่านิยม 
(value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (self image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมและท าให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสั้นๆ ได้ 
  ๔) ความรู้ (knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู่ 
  ๕) ทักษะ (skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ 
  คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง ๕ คุณลักษณะนี้ สามารถน ามาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นได้ง่ายจ านวน ๒ คุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑) สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ (visible) ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่พัฒนาได้โดยง่าย 
  ๒) สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ (motive) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา 
  นอกจากนี้ ยังมีสมรรถนะที่เรียกว่า แนวคิดของตนเอง (self concept) ได้แก่ ทัศนคติและ
ค่านิยม ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ปรับเปลี่ยนได้แต่ต้องใช้ระยะเวลานานและสามารถท าได้ด้วยการฝึกอบรม 
การใช้หลักจิตวิทยา หรือการสั่งสมประสบการณ์ในการพัฒนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ ท าได้ค่อนข้างยากและ
ต้องใช้เวลา จากความหมายของนักวิชาการท่ีกล่าวไว้ข้างบน สามารถสรุปเป็นตารางได้ ดังนี้ 
 
 ความหมายของสมรรถนะ 
  ส าหรับ Competency หรือสมรรถนะ ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายไว้ว่า
หมายถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวบุคคลซึ่งถือเป็นตัวก าหนดพฤติกรรมของบุคคลเพ่ือให้บรรลุความต้องการของ
งานภายใต้ปัจจัยสภาพแวดล้อมขององค์การ และท าให้บุคคลมุ่งมั่นสู่ผลลัพธ์ที่ต้องการ๒ การค้นหาสิ่ง
ที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (excellence) หรือการปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (superior 
performance) นอกจากนี้ยังได้ให้ความหมายของสมรรถนะในด้านอาชีพ (occupational 
competency) ว่าหมายถึงความสามารถ (ability) ในการท ากิจกรรมต่างๆ ในสายอาชีพเพ่ือให้เกิด
การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานที่ถูกคาดหวังไว้ ค าว่ามาตรฐานในที่นี้หมายถึงองค์ประกอบของ
ความสามารถรวมกับเกณฑ์การปฏิบัติงานและค าอธิบายของขอบเขตงาน๓ ระดับความสามารถในการ

                                                        
  ๒R.E. Boyatizis, The Competent Manager, (New York : McGraw-Hill, 1982), p.58. 
  ๓M. Dales and K. Hes, Creating Training miracles, (Sydney :Prentice Hall, 1995), p.80. 



๑๔ 
 

ปรับและใช้กระบวนทัศน์ (paradigm) ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้ และทักษะ เพ่ือการปฏิบัติงานให้
เกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลสูงสุดในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในองค์การ บุลากร
ทุกคนควรมีความสามารถพ้ืนฐานในหน้าที่ที่เหมือนกันครบถ้วนและเท่าเทียมกัน และควรพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันออกไปนอกเหนือจากความสามารถของงานในหน้าที่ 
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ (emotional quotient : EQ) และ
ความสามารถทางด้านสติปัญญา (intelligence quotient : IQ) ความสามารถที่ประกอบด้วยความรู้ 
ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติที่บุคคลพึงมีในการที่จะปฏิบัติหรือจัดท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดและสามารถแสดงออกมาให้เห็นได้ในรูปของพฤติกรรมทาง
ความรู้เจตคติและการกระท าที่ดี สมรรถนะยังหมายถึงกลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) 
คุณลักษณะ (attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลงานของต าแหน่งงานซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบได้กับมาตรฐานของงานและสามารถเพ่ิมขึ้นได้โดยการพัฒนาและใช้องค์ประกอบของ  
McClelland มาเป็นแนวทางในการก าหนดนิยามเช่นกันแต่ได้รวมส่วนที่เป็น Self-concept, Trait 
และ Motive ไว้ด้วยกันและเรียกทั้งหมดนี้ว่าคุณลักษณะหรือ Attributers๔ 
  นอกจากนี้สมรรถนะยังหมายถึงการบูรณาการความรู้ทักษะทัศนคติหรือพฤติกรรมรวมถึง
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ท าให้งานมีประสิทธิภาพหรือเกิดผลงานที่มีคุณค่าสูงสุดและเป็นสิ่งที่เป็ น
ความเชี่ยวชาญสมรรถภาพของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจมีอยู่และเป็นสิ่งที่คู่แข่งไม่มีหรือไม่อาจ
ลอกเลียนได้๕ความรู้(Knowledge)สมรรถนะหรือทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ของ
บุคคลที่มีความสัมพันธ์โดยตรงกับงานที่ปฏิบัติ (Job Roles) เพ่ือให้ได้ผลงานที่มีประสิทธิภาพและ
ทรงคุณค่าโดยค าว่าคุณลักษณะในที่นี้ หมายถึงพฤติกรรม (Behavior) บุคลิกภาพ (Personality) ที่
มองเห็นได้และค่านิยม (Value)ทัศนคติ (Attitude) ความเชื่อ (Trait) ที่ไม่อาจเห็นได้แต่จ าเป็นต่อ
งานที่ปฏิบัตินั้นได้นิยามสมรรถนะไว้ว่าหมายถึงคุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่เป็นผลมาจากความรู้
ทักษะความสามารถและคุณลักษณะอ่ืนๆที่ท าให้บุคคลสามารถสร้างผลงานได้โดดเด่นกว่าเพ่ือน
ร่วมงานในองค์กร๖ ลักษณะทั่วไปของสมรรถนะคือลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อน
ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในพฤติกรรม
ที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์ภารกิจเปูาหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ ๗นอกจากนี้
สมรรถนะยังหมายถึงพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติตลอดจน
บุคลิกลักษณะภายในที่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการแสดงออกหรือการกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่าง

                                                        
  ๔วัฒนา พัฒนพงศ์, BSC และ KPT เพ่ือการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน (กรุงเทพมหานคร: แปซิฟิค, 
๒๕๔๗), หน้า ๓๓. 
  ๕ดนัย เทียนพุฒ, เทคนิคเดลฟายส าหรับผู้บริหาร, วารสารฮาวทูอินบิสิเนส. (๒๕๓๗), : ๘๘-๙๔. 
  ๖อรัญญา สมแก้ว Competency Management, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http:// 
www.businessmanagement.com[๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๗]. 
  ๗อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, Career Development in Practice, (กรุงเทพมหานคร: เอชอาร์เซ็นเตอร์๒๕๔๗), หน้า 
๒๖. 



๑๕ 
 

มีประสิทธิภาพเป็นผลให้ได้ผลงานระดับสูงสุด๘ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลในแต่ละ
พฤติกรรมที่แตกต่างกันออกไป หรืออาจกล่าวได้ว่า ขีดความสามารถ (competency) หมายถึง 
ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) 
และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล (personal attributes) ในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน๙  
 

ประโยชน์ของสมรรถนะ 
 สมรรถนะ (competency) สามารถน าไปใช้บริหารคนและองค์การได้อย่างกว้างขวางและยัง
สามารถท าให้องค์การบรรลุงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดได้โดยการดึงศักยภาพของพนักงานในองค์การ 
การสร้างแรงจูงใจ กระตุ้น และให้รางวัลส าหรับพนักงานที่มีพฤติกรรมที่เอ้ือต่อการสร้างประสิทธิภาพ
ในการท างาน ดังนั้นจึงมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงประโยชน์ของสมรรถนะไว้ ดังนี้ 
 ๑. สมรรถนะ (competency) ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ และ
ช่วยสร้างกรอบแนวความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนในองค์การให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันกับวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การและเปรียบเทียบตัวเร่งปฏิกิริยาให้บรรลุ
เปูาหมายต่างๆ ได้ดีและเร็วขึ้น 
 ๒. สมรรถนะ (competency) ช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร ดังนี้ 
  ๒.๑ ช่วยสร้างกรอบการแสดงออกทางพฤติกรรมของคนในองค์การโดยรวมให้
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
  ๒.๒ ช่วยสนับสนุนการด าเนินงานขององค์การให้บรรลุเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
  ๒.๓ ช่วยให้เห็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในภาพรวมขององค์การได้ชัดเจนมาก
ขึน้ 
  ๒.๔ ชว่ยปูองกันไม่ให้เกิดวัฒนธรรมองค์การตามธรรมชาติที่ไม่พึงประสงค์ 
 ๓. สมรรถนะ (competency) เป็นเครื่องมือในการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ ดังนี้ 
  ๓.๑ การคัดเลือกบุคลากร 
   ๓.๑.๑ ช่วยให้การคัดเลือกคนเข้าท างานถูกต้องมากขึ้น เพราะคนบางคน
เก่งมีความรู้ความสามารถสูงหรือมีประสบการณ์ดีแต่อาจไม่เหมาะกับลักษณะงานในต าแหน่งนั้นๆ 
หรือไม่เหมาะกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การก็ได้ 
   ๓.๑.๒ น าไปใช้ในการออกแบบสอบถามหรือแบบทดสอบ 
   ๓.๑.๓ ลดการเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน 
   ๓.๑.๔ ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการฝึกอบรมพนักงานใหม่
ที่มีความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของต าแหน่งงาน 

                                                        
  ๘ศุภวรรณ เศาณานนท์, สมรรถนะของทันตแพทย์โรงพยาบาลชุมชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, รายงาน
การวิจัย (การบริหารสาธารณสุข), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๒๕๔๘), หน้า ๓๕. 
  ๙สุจิตรา ธนานันท์,  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ Human Resource Management, 
(กรุงเทพมหานคร: ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ที พี เอ็น เพรส, ๒๕๔๘), หน้า ๑๑๐. 



๑๖ 
 

  ๓.๒ การพัฒนาและฝึกอบรม 
   ๓.๒.๑ ใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึกอบรม 
   ๓.๒.๒ ช่วยให้ทราบว่าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ ต้องมีสมรรถนะอะไรบ้าง และ
ช่องว่างระหว่างสมรรถนะที่ต าแหน่งต้องการกับสมรรถนะที่บุคคลนั้นมีจริงห่างกันมากน้อยเพียงใด
เพ่ือน าไปจัดท าแผนพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคลต่อไป 
  ๓.๓ การเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง 
   ๓.๑.๑ ใช้ในการพิจารณาความเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งหรือระดับที่
สูงขึ้นไปโดยพิจารณาทั้งในเรื่องสมรรถนะในงานและสมรรถนะทั่วไป เช่น ด้านการบริหารจัดการด้าน
การท างานร่วมกับผู้อ่ืน และด้านระบบการคิด เป็นต้น 
   ๓.๓.๒ ช่วยปูองกันความผิดพลาดในการเลื่อนระดับปรับต าแหน่ง 
  ๓.๔ การโยกย้ายต าแหน่งหน้าที่ 
   ๓.๔.๑ ช่วยให้ทราบว่าต าแหน่งที่จะย้ายไปนั้นจ าเป็นต้องมีสมรรถนะ
อะไรบ้าง แล้วผู้ที่ย้ายไปนั้นมีหรือไม่มีสมรรถนะอะไรบ้าง 
   ๓.๔.๒ ช่วยลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงานเพราะถ้าย้ายคนที่มีสมรรถนะไม่
เหมาะสมไปอาจท าให้เสียทั้งงานและทั้งก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน 
  ๓.๕ การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ๓.๕.๑ ช่วยให้ทราบว่าสมรรถนะเรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถ
ปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป 
   ๓.๕.๒ ช่วยในการก าหนดแผนพัฒนาสมรรถนะส่วนบุคคล 
  ๓.๖ การบริหารผลตอบแทน 
   ๓.๖.๑ ช่วยในการก าหนดอัตราว่าจ้างงานไม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับระดับสมรรถนะไม่ใช่ก าหนดอัตราจ้างเริ่มต้นด้วยวุฒิการศึกษาเหมือนที่ผ่านมา 
   ๓.๖.๒ ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับสมรรถนะของบุคคลที่เพ่ิมขึ้น
ไม่ใช่จ่ายผลตอบแทนตามอายุงานหรือจ านวนปีที่ท างาน๑๐ 
 นอกจากนี้สถาบันธัญญารักษ์ยังได้ระบุถึงประโยชน์ของสมรรถนะ (competency) ว่ามี
พ้ืนฐานมาจากการมุ่งเสริมสร้างความสามารถให้ทรัพยกรบุคคล โดยมีความเชื่อที่ว่า เมื่อพัฒนาคนให้
มีความสามารถแล้ว คนจะใช้ความสามาระที่มีไปผลักดันให้องค์กรบรรลุเปูาหมาย ดังนั้นการน าระบบ
สมรรถนะมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด จึงควรมุ่งพัฒนาทรัพยากรบุคคลขององค์กรเป็นหัวใจส าคัญ 
และในขั้นตอนการพัฒนาระบบสมรรถนะนั้น องค์กรจะต้องตระหนักว่าก าลังวางแผนพัฒนาบุคลากร
ในระยะยาว เสมือนกับการวางแผนธุรกิจซึ่งจะต้องพิจารณาจุดอ่อน จุดแข็ง ตลอดจนแนวทางที่จะท า
ให้องค์กรบรรลุเปูาหมายตามกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ แล้วพิจารณาว่าบุคลากรในองค์กรต้องมี
ความสามารถอย่างไรจึงจะท าให้องค์กรเหนือคู่แข่งและเปูาหมายที่วางไว้ นอกจากนี้สมรรถนะยังช่วย
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธ์ขององค์กร นั่นคือ สมรรถนะหลัก (core competency) จะ

                                                        
  ๑๐ณรงค์วิทย์ แสนทอง, มารู้จัก competency กันเถอะ, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ 
จ ากัด, ๒๕๔๗), หน้า ๑๑-๑๖. 



๑๗ 
 

ช่วยในการสร้างกรอบแนวความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธขององค์กร ซึ่งสมรรถนะนี้จะเปรียบเสมือนตัวเร่ง
ปฏิกิริยาให้เปูาหมายต่างๆ บรรลุได้ดีและเร็วยิ่งขึ้น และการน าระบบสมรรถนะมาเป็นพ้ืนฐานในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น จะท าให้องค์ประกอบต่างๆ ขององค์การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่ว่าจะ
เป็นการคัดเลือกและสรรหา การประเมินผลการปฏิบัติงาน การบริห ารจัดการในเรื่องของ
ความก้าวหน้า หรือการพัฒนาบุคลากร ให้เป็นไปในทิศทางและสอดคล้องกับพื้นฐานเดียวกัน โดยเน้น
ที่ศักยภาพและคุณลักษณะของบุคคลที่เราต้องการสร้างและพัฒนาองค์กรซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกล
ยุทธ์ เปูาหมายของผลการด าเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ขององค์กร จะเห็นได้ว่าการน าระบบ
สมรรถนะเข้ามาเป็นพ้ืนฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษย์นั้น ยังคงมีผลท าให้กระบวนการต่างๆ ใน
การบริหารทรัพยากรบุคคลนั้นสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ขององค์กรด้วย ทั้งนี้อันเนื่องมาจาก
การก าหนดสมรรถนะที่ส าคัญต่อองค์กรนั้น มีจุดเริ่มต้นจากการวิเคราะห์กลยุทธ์และเปูาหมายทาง
ธุรกิจขององค์กร ซึ่งท าให้สามารถก าหนดศักยภาพและความสามารถของบุคลากรที่เป็นที่ต้องการ
ขององค์กรได้๑๑ 
 นอกจากนี้ การน าแนวคิดเรื่องสมรรถนะไปใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลเชื่อว่า จะท าให้
การบริหารทรัพยากรบุคคลมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้องค์การสามารถบรรลุถึงวิสัยทัศน์ 
ภารกิจ และกลยุทธ์ที่ก าหนดไว้ได้เร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการคัดเลือก การ
พัฒนา การประเมิน และการบริหารผลงาน ดังนี้ 
 ๑. การสรรหาและการคัดเลือก ในกระบวนการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรเข้ามา
ท างานในสายงานหรือต าแหน่งนั้นๆ สมรรถนะ (competency) ถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยพิจารณาได้
ว่าบุคคลที่จะเข้ามาท างานในต าแหน่งต่างๆ ควรจะมีความรู้ ทักษะ ความสามารถ คุณลักษณะ
อย่างไร ระดับไหนถึงจะเหมาะสมกับต าแหน่งนั้นๆ วิธีการน าสมรรถนะ (competency) มาใช้ในการ
สรรหาคัดเลือก 
  ๑.๑ ช่วยให้การคัดเลือกบุคคลเข้าท างานถูกต้องมากขึ้น เพราะคนบางคนเก่ง มี
ความรู้ความสามารถสูง ประสบการณ์ดี แต่อาจไม่เหมาะสมกับลักษณะการท างานในต าแหน่งนั้นๆ 
หรือไม่เหมาะสมกับลักษณะของวัฒนธรรมองค์การก็ได้ 
  ๑.๒ น าไปใช้ในการออกแบบค าถามหรือแบบทดสอบ เช่น การสัมภาษณ์ 
  ๑.๓ ลดการสูญเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการทดลองงาน 
  ๑.๔ ช่วยลดการสูญเสียเวลาและทรัพยากรในการพัฒนาฝึกอบรมบุคลากรใหม่ที่มี
ความสามารถไม่สอดคล้องกับความต้องการของต าแหน่งงาน 
  ๑.๕ ปูองกันความผิดพลาดในการคัดเลือก เพราะหลายครั้งที่ผู้ท าหน้าที่คัดเลือกมี
ประสบการณ์น้อย ตามผู้สมัครไม่ทัน 
 ๒. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล แต่เดิมในด้านการพัฒนาอาจจะเน้นเพียงเรื่องความรู้ ทักษะ 
ก็ต้องหันมาให้ความส าคัญกับพฤติกรรมในการท างานเพ่ิมเติมขึ้น ตลอดจนต้องหาหนทางในการ

                                                        
  ๑๑ปิยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล, การค้นหาและวิเคราะห์เจาะลึก competency ภาคปฏิบั ติ 
(กรุงเทพมหานคร: บริษัท เอชอาร์ เซ็นเตอร์ จ ากัด, ๒๕๔๙), หน้า ๗๕. 



๑๘ 
 

ฝึกอบรมให้ข้าราชการมีพฤติกรรมในการท างานอย่างที่องค์การต้องการ ประโยชน์ของการน า
สมรรถนะ (competency) มาใช้ในการพัฒนา 
  ๒.๑ น ามาใช้ในการจัดท าเส้นทางความก้าวหน้าในการพัฒนาและฝึกอบรม 
(training road map) 
  ๒.๒ ช่วยให้ทราบว่าผู้ด ารงต าแหน่งนั้นๆ จะต้องมีความสามารถเรื่องอะไรบ้างและ
ช่องว่าง (training gap) ระหว่างความสามารถที่ต าแหน่งต้องการกับความสามารถที่เขามีจริงห่างกัน
มากน้อยเพียงใด เพ่ือน าไปใช้ในการจัดท าแผนพัฒนารายบุคคล (individual development plan) 
ต่อไป 
  ๒.๓ ช่วยในการวางแผนพัฒนาผู้ด ารงต าแหน่งให้สอดคล้องกับเส้นทาง
ความก้าวหน้าในอาชีพ ด้วยการน าเอาสมรรถนะ (competency) ของต าแหน่งงารนที่สูงขึ้นไปมา
พัฒนาบุคลากรในขณะที่เขายังด ารงต าแหน่งงานที่ต่ ากว่า 
 ๓. การประเมินผลงาน การบวนการประเมินผลขณะปฏิบัติงานของบุคลากรจะดูทั้งปัจจัย
ปูอนเข้า (input) และผลที่เกิดขึ้น (output) โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน าไปใช้ทั้งด้านการบริหารและ
การพัฒนาตนเอง ประโยชน์ของการน าสมรรถนะ (competency) มาใช้ในการประเมิน 
  ๓.๑ ช่วยให้ทราบว่า สมรรถนะ (competency) เรื่องใดที่จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานได้สูงกว่าผลงานมาตรฐานทั่วไป 
  ๓.๒ ชว่ยในการก าหนดแผนพัฒนาความสามารถส่วนบุคคล 
 ๔. การบริหารผลตอบแทน ผลการประเมินสมรรถนะ (competency) จะมีความส าคัญมาก 
โดยเฉพาะในบทบาทภาคเอกชน เพราะเขาเชื่อว่าบุคลากรในองค์การมีการพัฒนาความสามารถใน
การท างาน หรือ สมรรถนะ (competency) ของตนให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผลต่องาน
โดยรวมขององค์การ ดังนั้น ถ้าบุคลกรคนใดมีการพัฒนาได้ตามที่ก าหนดหรือสูงกว่ า องค์การก็จะ
พิจารณาให้ผลตอบแทนเป็นพิเศษ แต่โดยหลักทั่วไปแล้วไม่ควรน าเรื่องการให้ผลตอบแทนมา
เกี่ยวข้องกับผลการประเมินสมรรถนะ เพราะจะท าให้การประเมินมีการเบี่ยงเบนจากความเป็นจริง 
ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและองค์การโดยตรง ดังนั้นการน าสมรรถนะ 
(competency) มาใช้ในองค์การสิ่งแรกที่ได้มีการพิจารณาน าไปใช้ประโยชน์ คือมองในเรื่องการ
พัฒนาเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของการน าสมรรถนะ (competency) มาใช้ในการบริหาร
ผลตอบแทน 
  ๔.๑ ช่วยในการก าหนดอัตราค่าตอบแทนใหม่ว่าควรจะได้รับผลตอบแทนที่
เหมาะสมกับระดับความสามารถ ไม่ใช่ก าหนดอัตราค่าตอบแทนที่เริ่มด้วยวุฒิการศึกษาเหมือนอดีตที่
ผ่านมา 
  ๔.๒ ช่วยในการจ่ายผลตอบแทนตามระดับความสามารถที่เพ่ิมขึ้น ไม่ใช่จ่าย
ผลตอบแทนตามอายุงานหรือจ านวนปีที่ท างานที่เพ่ิมขึ้นเหมือนสมัยก่อน 
 ๕. การบริหารผลงาน หรือท่ีเรียกว่าการรักษาไว้และใช้ประโยชน ์
 การคัดเลือกที่มีประสิทธิภาพเป็นเพียงหนึ่งองค์ประกอบของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ หาก
การคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเข้ามาท างาน แต่ขาดการบริหารผลงานที่ดี เช่น ค่าตอบแทนที่ไม่จูงใจ การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม บรรยากาศการท างานไม่ดี และขาดเทคโนโลยีที่ทันสมัย เป็น



๑๙ 
 

ต้น องค์การอาจจะไม่สามารถรักษาบุคลากรที่ดีไว้ได้ หรือถ้ารักษาไว้ได้ก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้
อย่างเต็มที่ การบริหารผลงานเป็นกระบวนการที่เริ่มต้นตั้งแต่ 
  ๕.๑ การมอบหมายงานและก าหนดตัวชี้วัด 
  ๕.๒ การติดตามผลงานอย่างต่อเนื่อง 
  ๕.๓ การพัฒนาความสามารถของบุคลากร 
  ๕.๔ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
  ๕.๕ การให้รางวัลกับผลการปฏิบัติหน้าที่๑๒  

ประเภทของสมรรถนะ 
สมรรถนะแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท ได้แก่ 
๑. สมรรถนะด้านเทคนิค (technical competency) คือ  

   ๑.๑ สมรรถนะที่ใช้ความช านาญพิเศษ เช่น การอุตสาหกรรม, กระบวนการ, เทคนิค
การท าส่วนประกอบต่างๆ หรือการใช้ทักษะหรือองค์ความรู้ในการท างาน เช่น ความรู้ในการควบคุม
ระบบความปลอดภัยและความร่วมมือในการใช้หลักเกณฑ์ระหว่างประเทศ การบริการการสั่งการ, 
ทักษะการบูรณาการตั้งแต่จุดเริ่มต้นและจุดหมายปลายทาง, ความช านาญในภาวการณ์เสี่ยง เป็นต้น 
   ๑.๒ สมรรถนะด้านนี้โดยทั่วไปจะรวมไปถึงการฝึกอบรม เช่น การเรียนรู้ การศึกษา
ในระบบ ซึ่งอาจจะน าประกาศนียบัตรมาประกอบด้วย 

๒. สมรรถนะด้านที่ไม่ต้องใช้เทคนิค (non-technical competency) คือ  
   ๒.๑ สมรรถนะด้านนี้พิจารณาโดย “ทักษะอ่อนๆ” เป็นความสามารถทั่วไปและ
บุคลิกลักษณะเฉพาะของบุคคล เช่น การรับความเสี่ยง, การยืดหยุ่น, ความรู้สึกรักองค์การ, ความ
อดทน, การให้ค ามั่นสัญญา 
   ๒.๒ สมรรถนะด้านนี้โดยทั่วไปจะไม่เฉพาะเจาะจงในเรื่องการอุตสาหกรรม  
กระบวนการ เทคนิคการท าส่วนประกอบต่างๆ หรือการใช้ทักษะหรือองค์ความรู้ในการท างาน๑๓ 
  องค์กรพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแห่งชาติ (United Nations Industrial Development 
Organization) ของประเทศออสเตรีย แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ประเภท ได้แก่ 
  ๑. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial competencies) เป็นสมรรถนะที่
พิจารณาส าหรับผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการหรือรับผิดชอบในการบริการโครงการในเขตพ้ืนที่ 
รวมถึงผู้อ านวยการและต าแหน่งรองลงมา บางสมรรถนะด้านการบริหารจัดการอาจมีความสัมพันธ์
กันมากกว่าที่ต าแหน่งที่พวกเขาเป็นอยู่ เช่น การวิเคราะห์และการตัดสินใจ, ภาวะผู้น าในการท างาน
เป็นทีม และการบริการเปลี่ยนแปลง เป็นต้น 

                                                        
  ๑๒กรมการปกครอง,กองเจ้าหน้าที่, การน าสมรรถนะไปใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล , 
[ออนไลน์ ]. แหล่ งที่ ม า : http://www.dopa.go.th/Web_pages/m03020000/1.5.1.doc[๑๘ กุ มภาพันธ์ 
๒๕๕๗]. 
  ๑๓Ganesh Shermon, Competency Based HRM. A Strategig Resource for Competency 
Mapping, Assessment and Development Center, (New York : Tata McGraw-Hill Publishing 
Company Limited, 2005), p.40. 

http://www.dopa.go.th/Web_pages/m03020000/1.5.1.doc%5b๑๘%20กุมภาพันธ์
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  ๒. สมรรถนะทั่วไปหรือสมรรถนะหลัก (generic competency) เป็นสมรรถนะที่พิจารณา
ศักยภาพส าหรับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดโดยไม่ค านึงถึงว่าเป็นหน้าที่ใดหรือระดับไหน เช่น การสื่อสาร 
การด าเนินงานโครงการให้ประสบความส าเร็จ การบวนการใช้เครื่องมือ และสมรรถนะด้านการใช้
ภาษา เป็นต้น 
  ๓. สมรรถนะด้านเทคนิค/หน้าที่ (technical/functional competency) เป็นสมรรถนะ
พิเศษที่พิจารณาศักยภาพในการปฏิบัติงานใดๆ ให้ประสบความส าเร็จภายใต้เทคนิค/หน้าที่ที่ชัดเจน
ของขอบเขตงาน เช่น การจัดการสิ่งแวดล้อม การบวนการในรูปแบบอุตสาหกรรม การจัดการลงทุน 
การเงินและการบริหารจัดการ และการจัดการทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น๑๔ 
  สมรรถนะมี ๓ ประเภทที่จ าเป็นต้องส ารวจในการวางแผนอาชีพ งานวิจัยของเขาสามารถจัด
ให้ได้พร้อมด้วยข้อมูลที่ส าคัญของกลุ่มความสามารถนี้ ก่อนที่จะเริ่มการสัมภาษณ์เชิงทดลอง ประเภท
สมรรถนะทั้ง ๓ คือ 
  ๑. สมรรถนะเฉพาะทาง/เกี่ยวกับหน้าที่ (technical/functional competencies) 
สมรรถนะเหล่านี้เป็นสมรรถนะเฉพาะทาง/เกี่ยวกับหน้าที่ที่จ าเป็นในด้านอาชีพ (เช่น การเงิน 
วิศวกรรม หรือระบบคอมพิวเตอร์) การฝึกเป็นสิ่งที่อยู่ในสมรรถนะเหล่านี้ สมรรถนะเหล่านี้ได้รับการ
สอนในมหาวิทยาลัยในระดับท้องถิ่นและโรงเรียนเทคนิคหรือโรงเรียนพานิชในเรื่องพ้ืนฐานของ
สมรรถนะในวิชาพิเศษที่พวกเราเลือก เนื่องจากความรู้ได้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ใน
หลายๆ วิชาพิเศษเหล่านี้ (เช่น ฟิสิกส์ จิตวิทยา หรือช่างกล) เรามักจะต้องท าตนเองให้ทันต่อ
เหตุการณ์โดยการอ่านอย่างต่อเนื่อง การศึกษาระดับปริญญาโทหรือการมีส่วนร่วมในวิชาเฉพาะที่
ได้รับการจัดโดยโรงเรียนในท้องถิ่นหรือสังคมทางวิชาชีพ บ่อยครั้งที่องค์กรของพวกเราเสนอความ
หลากหลายของการฝึกอบรมภายในบริษัทเพ่ือให้พนักงานมีสมรรถนะเฉพาะทางที่ช านาญที่จ าเป็น
ส าหรับการท างานของพวกเขา 
  ๒. สมรรถนะที่ ไม่ต้องใช้ เทคนิคเป็นหลัก (core non-technical/functional 
competencies) ในประสบการณ์ของพวกเรา นี่คือกลุ่มสมรรถนะท่ีมองไม่เห็น ต่ ากว่าการคาดการณ์
และไม่ได้รับการจ ากัดความ โดยเฉพาะในบุคคลที่ไม่ได้คาดหวังในต าแหน่งผู้จัดการ ในสภาวะ
แวดล้อมการท างานที่มีล าดับขั้นน้อย ทุกคนที่ต้องการให้ความคิดของเขาหรือเธอได้รับการน าไปใช้ 
จะต้องการสมรรถนะหลัก (เช่น การสื่อสาร, ความมีอิทธิพล,การวางแผน, การจัดระบบและการ
ตอบสนองลูกค้า) ในอดีตองค์กรที่มีล าดับขั้นมักจะเกี่ยวข้องกับต าแหน่งทางผู้จัดการ เราเ รียก
สมรรถนะเหล่านี้ว่า สมรรถนะหลัก เพราะสมรรถนะเหล่านี้ไม่ต้องใช้เทคนิคหรือหน้าที่ที่เฉพาะ ผู้ซึ่ง
ต้องการหรือจ าเป็นต้องมีผู้อ่ืนรับฟัง ให้เงินทุน ปฏิบัติ หรือสนับสนุนความคิดของพวกเขา จะต้องการ
สมรรถนะหลักเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาพิเศษที่เกี่ยวกับอาชีพทางหน้าที่/เทคนิคอะไรที่พวกเขา
สนใจ และไม่ว่าพวกเขาจะใฝุฝันในต าแหน่งทางผู้จัดการหรือมไม่ก็ตาม 

                                                        
  ๑๔United National Industrial Development Organization, Human Resource Management 
Branch, UNIDOCompetencies Part One [Online], Available from http;//www.unido.org [15 
February 2014]. 
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  ๓. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (leadership competencies) นอกจากสมรรถนะหลัก 
งานวิจัยแสดงว่ามีความสามารถบางประการที่จ าเป็น เพ่ือน าไปสู่ความส าเร็จในผู้ที่ใฝุฝันในต าแหน่งที่
รวมถึงความเป็นผู้น าผู้อ่ืน เหมือนกับสมรรถนะหลัก สมรรถนะเหล่านี้มีอยู่ทั่วไปในวิชาชีพพิเศษทุก
อาชีพ สมรรถนะในการเป็นผู้น าเป็นสิ่งส าคัญทั้งต าแหน่งทางผู้จัดการที่มีแบบแผนและในต าแหน่ง
ความเป็นผู้น าทางการจัดการที่ไม่มีแบบแผน ตัวอย่างเช่น ในองค์กรทุกวันนี้ คนเรามักใช้ผู้น าทีมหรือ
ผู้น าในการท าโครงการโดยตรงกับงานเฉพาะทางซึ่งมักไม่ได้รายงานในเชิงบริหาร ในขณะที่สมรรถนะ
หลักได้รับการต้องการโดยทุกคนในทุกระดับขององค์กร สมรรถนะในการเป็นผู้น ามีการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับระดับของความเป็นผู้น าที่เก่ียวข้อง๑๕ 
  สมรรถนะอาจจ าแนกเป็นกลุ่มๆ ได้หลายวิธี แต่วิธีที่เห็นว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กรของ
รัฐ คือ การแยกสมรรถนะออกเป็น ๒ ประเภท มีรายละเอียด ดังนี้ 
  ๑. สมรรถนะหลัก (core competency) เป็นสมรรถนะที่ทุกคนในองค์การต้องมีเพ่ือจ าท า
ให้องค์การสามารถด าเนินงานได้ส าเร็จลุล่วงตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย แผนงานที่โครงการ
ต่างๆ ขององค์การ สมรรถนะหลักนี้จะผูกโยงเข้ากับสมรรถนะหลักขององค์การเอง องค์การแต่ละ
แห่งจะมีบุคลิกลักษณะที่เป็นเสมือนแก่น หรือหลักขององค์การ อาทิ ศาลยุติธรรม อาจมีสมรรถนะ
หลักคือ สมรรถนะเรื่องการส่งเสริม และรักษาความยุติธรรม องค์การของรัฐที่มีประชาชนมาติดต่อทุก
วัน อาทิ มหาวิทยาลัยอาจมีสมรรถนะหลัก คือ การรักษา และส่งเสริมคุณภาพวิชาการ เป็นต้น 
สมรรถนะหลักขององค์การจะถ่ายทอดลงไปที่บุคลากร และกลายเป็นสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนใน
องค์การต้องม ี
  ๒. สมรรถนะเฉพาะลักษณะงาน (functional competency) เป็นสมรรถนะที่บุคคลที่
ท างานในสายงานนั้นต้องมีเพ่ิมเติมจากสมรรถนะหลัก อาทิ ฝุายกฎหมายต้องมีสมรรถนะด้านความรู้
เกี่ยวกับกฎหมาย และมีสมรรถนะด้านทักษะในการตีความกฎหมาย ฝุายบัญชีต้องมีสมรรถนะหลัก
ด้านความรู้ของการบัญชี และมีทักษะการท าบัญชี ฝุายวางแผนต้องมีสมรรถนะหลัก คือ สมรรถนะ
ด้านการคิดเชิงวิเคราะห์ และมีทักษะในการจัดท าแผน เป็นต้น๑๖ 
  นอกจากนี้ ประเภทของสมรรถนะในองค์การในทุกหน่วยงาน จะต้องมีร่วมกัน ดังนี้ 
  ๑. สมรรถนะด้านสังคม (social competency) หมายถึงคุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) ที่เน้น
ในเรื่องของการท างานร่วมกันเพื่อการประสานงานกันด้วยดี ซึ่งสมรรถนะตัวนี้จะมุ่งความสัมพันธ์ของ
คนในองค์กรให้ท างานร่วมกันอย่างราบรื่น เช่น การติดต่อสื่อสาร มนุษยสัมพันธ์ เป็นต้น 
  ๒. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) 
เฉพาะของแต่ละบุคคลที่มีความสามารถพิเศษที่จะช่วยเสริมให้การปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จได้ดีเป็น
พิเศษ เช่น คนที่เคยท างานด้านสื่อสารมวลชนมาก่อนมีสายสัมพันธ์ที่ดีมากกับสื่อมวลชนมีเพ่ือฝูงใน
วงการอยู่มาก แล้วเข้ามาท างานเป็นเจ้าหน้าทีฝุายการตลาดของเรา เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับบริษัทที่
                                                        
  ๑๕Nicholas W. Weller and Stephen C. Schoonover, M.D.Five Steps to More Fulfilling 
Career and Life [Online], Available from http;//www.yoursoulatwork.com/index.htm [15 February 
2014]. 
  ๑๖ศุภ ชัย  ยาวะประภาษ,  การบริหารงานบุคคลภาค รัฐไทย : กระแสใหม่และสิ่ งท้าทาย ,  
(กรุงเทพมหานคร : บริษัทจุดทอง จ ากัด ๒๕๔๘), หน้า ๔๙. 
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จ าเป็นจะต้องชี้แจงผ่านสื่อสารมวลชนโดยด่วน เขาสามารถเชิญสื่อแทบทุกสื่อมาท าข่าวและเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องกับสาธารณะได้ ทั้งๆ ที่เขาไม่ได้มีหน้าที่โดยตรงเช่นนั้น ในบางองค์กรก็อาจจะ
มีการก าหนดสมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) ที่ควรจะมีในต าแหน่งงานไว้เป็น
พ้ืนฐานด้วย เพราะมองว่าจะมีส่วนช่วยเหลือให้งานส าเร็จได้ดียิ่งข้ึน 
  ๓. สมรรถนะด้านภาวะผู้น า (leadership competency) หมายถึง คุณสมบัติ (หรือ
คุณลักษณะ) ที่พูดถึงการเป็นผู้น าโดยทั่วไปมักเป็นสมรรถนะที่ก าหนดส าหรับคนที่จะไปรับต าแหน่ง
เป็นผู้บริหารหรือหัวหน้างานว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างในต าแหน่งนั้นๆ เช่น การวางแผน การ
น าเสนอ เป็นต้น 
  ๔. สมรรถนะในหน้าที่ (functional competency) หมายถึง คุณสมบัติ (หรือคุณลักษณะ) 
ของผู้ด ารงต าแหน่งที่ควรจะมีในต าแหน่งนั้นๆ โดยก าหนดว่าผู้ที่จะท างานในต าแหน่งนั้นควรมี
สมรรถนะใดที่ส าคัญ เช่น ความคิดสร้างสรรค์ การเจรจาต่อรอง เป็นต้น 
  สมรรถนะยังสามารถจ าแนกได้เป็น ๕ ประเภท คือ 
  ๑. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แต่ละคน มีเป็น
ความสามารถเฉพาะตัว คนอ่ืนไม่สามารถลอกเลียนแบบได้ เช่น การต่อสู้ปูองกันตัวของ จา  พนม 
นักแสดงซื่อดังในหนังเรื่อง “ต้มย ากุ้ง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เป็น 
ลักษณะเหล่านี้ยากที่จะเลียนแบบ หรือต้องมีความพยายามสูงมาก 
  ๒. สมรรถนะเฉพาะงาน (job competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการท างาน
ในต าแหน่ง หรือบทบาทเฉพาะตัว เช่น อาชีพนักส ารวจ ก็ต้องมีความสามารถในการวิเคราะห์ตัวเลข 
การคิดค านวณ ความสามารถในการท าบัญชี เป็นต้น 
  ๓. สมรรถนะขององค์การ (organization competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ
เฉพาะองค์การนั้นเท่านั้น เช่น บริษัทเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จ ากัด เป็นบริษัทที่มีความสามารถใน
การผลิตเครื่องใช้ไฟฟูา หรือบริษัทฟอร์ด (มอเตอร์) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต์ เป็นต้น 
หรือบริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จ ากัด มีความสามารถในการผลิตสี เป็นต้น 
  ๔. สมรรถนะหลัก (core competencies) หมายถึง ความสามารถส าคัญที่บุคคลต้องมี หรือ
ต้องท าเพ่ือให้บรรลุตรมเปูาหมายที่ตั้งไว้ เช่น พนักงานเลขานุการส านักงานต้องมีสมรรถนะหลัก คือ 
การใช้คอมพิวเตอร์ได้ ติดต่อประสานงานได้ดี เป็นต้น หรือผู้จัดการบริษัท ต้องมีสมรรถนะหลัก คือ 
การสื่อสาร การวางแผน และการบริหารจัดการ และการท างานเป็นทีม เป็นต้น 
  ๕. สมรรถนะในงาน (functional competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มี
ตามหน้าที่ที่รับผิดชอบ ต าแหน่งหน้าที่อาจเหมือนแต่ความสามารถตามหน้าที่ต่างกัน เช่น ข้าราชการ
ต ารวจเหมือนกันแต่มีความสามารถต่างกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวนสวบสวน บางคนมี
สมรรถนะทางปราบปราม เป็นต้น๑๗ 
 สมรรถนะแบ่งออกเป็น ๕ กลุ่ม คือ 

                                                        
  ๑๗เทื้อน ทองแก้ว, สมรรถนะ (Competency), หลักการและแนวปฏิบัติ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://dusithost.dusit.ac.th/-ei/tuan/file2112200546.do[๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙] 

http://dusithost.dusit.ac.th/-ei/tuan/file2112200546.do%5b๑๗
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 ๑. สมรรถนะหลัก (core competency) เป็นสมรรถนะที่สะท้อนค่านิยมหลักที่มี
ความส าคัญต่อการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนในองค์การ เป็นสมรรถนะร่วมที่องค์การคาดหวังให้
พนักงานทุกคน ทุกต าแหน่งต้องมี เช่น การท างานเป็นทีม การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เป็นต้น 
 ๒. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial competency) หมายถึง กลุ่มสมรรถนะ
ที่เกี่ยวข้องกับทักษะด้านการบริหารจัดการ โดยองค์การคาดหวังให้พนักงานในต าแหน่งหัวหน้างาน
หรือผู้ที่ต้องบังคับบัญชาลูกน้องต้องมีทักษะดังกล่าว เช่น การตัดสินใจ การวางแผน เป็นต้น 
 ๓. สมรรถนะในหน้าที่ (functional competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เก่ียวข้องกับความรู้ 
และทักษะ ของกลุ่มงาน หรือฝุายงานๆ (job competency) ซึ่งสมรรถนะในกลุ่มนี้จะเป็นสมรรถนะ
ร่วมของพนักงานทุกคนที่ท างานในกลุ่มงานหรือต าแหน่งงานนั้นๆ ในกลุ่มงานหรือฝุายงานหนึ่งๆ 
จะต้องประกอบด้วยต าแหน่งงานต่างๆ เช่น การมีมนุษย์สัมพันธ์ เป็นสมรรถนะในหน้าที่ (functional 
competency) ของพนักงานทุกต าแหน่งในฝุายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เป็นต้น 
 ๔. สมรรถนะด้านเทคนิค (job or technical competency) หมายถึงสมรรถนะที่เกี่ยวข้อง
โดยตรงกับความรู้ และความสามารถ ที่จ าเป็นต่อการท างานของพนักงานในต าแหน่งงานหนึ่งๆ โดย
พนักงานแต่ละคนจะมีสมรรถนะด้านเทคนิค (job or technical competency) แตกต่างกันไปตาม
ต าแหน่งของตน เช่น พนักงานขายหรือทักษะการสัมภาษณ์งานเป็นสมรรถนะด้านเทคนิค (job or 
technical competency) ของ HR ที่ท างานด้านการสรรหาและการคัดเลือกพนักงาน เป็นต้น 
 ๕. สมรรถนะส่วนบุคคล (personal competency) เป็นกลุ่มสมรรถนะที่เป็นคุณลักษณะที่
ซ่อนอยู่ในตัวบุคคลแต่ละคน ซึ่งมีผลอย่างมากต่อทัศนคติในการท างาน และความส าเร็จในงานของ
บุคคลนั้นๆ เช่น ความซื่อสัตย์ ความมุ่งม่ันสู่ความส าเร็จ ความอดทนต่อแรงกดัน เป็นต้น๑๘ 
 พร้อมกันนี้ สมรรถนะก็ยังสามารถแบ่งออกได้อีก ๓ ประเภท ดังนี้ 
 ๑. สมรรถนะหลัก (core competency) เป็นขีดความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนจะต้อง
มีเหมือนกันไม่จ าเป็นต้องมีมาก ควรจะเป็นสมรรถนะหลักๆ ที่ก าหนดมาจากวิสั ยทัศน์ ภารกิจ กล
ยุทธ์ และเปูาหมายขององค์การ 
 ๒. สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial competencies) เป็นขีดความสามารถ
ตามล าดับขั้นหรือตามสายการบังคับบัญชา ใครอยู่ในต าแหน่งไหนควรจะมีสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ (managerial competencies) ที่เหมือนกับต าแหน่งงานนั้นในลักษณะ cross functional 
ไม่ว่าจะอยู่ในสายงานใดก็ตามหากมีต าแหน่งงานที่สมรรถนะด้านการบริหารจัดการ (managerial 
competencies) เป็น ๔ กลุ่ม คือ กลุ่มผู้บริหารระดับสูง กลุ่มผู้บริหารระดับกลาง กลุ่มผู้บริหาร
ระดับต้น และกลุ่มผู้บริหารระดับปฏิบัติการ มีองค์การบางแห่งได้ก าหนดไว้เป็น ๒ กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม
ผู้บริหารขึ้นไป และกลุ่มพนักงานระดับปฏิบัติการ 
 จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า สมรรถนะคือ ขีดความสามารถของการปฏิบัติงาน หรือ
พฤติกรรมของบุคคล ที่อยู่ภายใต้ผลการผลการปฏิบัติงานที่ประสบความส าเร็จ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กั บ
ศักยภาพ ระดับความสามารถทางอารมณ์ และความสามารถทางด้านสติปัญญา ความสามารถที่

                                                        
  ๑๘สุกัญญา รัศมีธรรมโชติ, การจัดการทรัพยากรมนุษย์ด้วย Competency Based HRM, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ ากัด (มหาชน), ๒๕๕๐), หน้า ๒๙-๓๐. 
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ประกอบด้วย ความรู้ ทักษะ คุณลักษณะเฉพาะ มโนทัศน์ในตนเอง และแรงจูงใจในการท างาน 
ผสมผสานกันจนท าให้บุคคลนั้นๆ แสดงออกมาเป็นการกระท าหรือพฤติกรรมที่ส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ขององค์การได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้
ยังรวมไปถึงการบูรณาการความรู้ทักษะทัศนคติหรือพฤติกรรมรวมถึงคุณลักษณะส่วนบุคคลที่ท าให้
งานมีประสิทธิภาพหรือเกิดผลงานที่มีคุณค่าสูงสุด สมรรถนะสามารถช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ 
และกลยุทธ์ขององค์การ และช่วยสร้างกรอบแนวความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนใน
องค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร เป็นเครื่องมือในการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์  สมรรถนะหลัก (core competency) จะช่วยในการสร้างกรอบแนวความคิด 
พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และกลยุทธขององค์กร สร้างและพัฒนาองค์กรซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์ เปูาหมายของผลการ
ด าเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ขององค์กร สมรรถนะนั้นแบ่งออกเป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆ ได้แก่
สมรรถนะหลักและสมรรถนะประจ าสายงาน 
 
ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ชูชัย สมิทธิไกร, 
(๒๕๕๐). 

๑. ส่วนที่สามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขาต่างๆ ที่ได้
เรียนมา (knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ     
ความช านาญพิเศษด้านต่างๆ (skill) 
๒. ส่วนที่ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยาก และเป็นส่วนที่มี    
อิทธิพลต่ อพฤติ กรรมของบุ คคลมากกว่ า  ได้ แก่  บทบาทที่    
แสดงออกต่อสังคม (social role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อ    
ตนเอง (self image) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) และแรงจูงใจ     
(motive) 
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ตารางที่ ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
pencer, M. and Spencer,  
(1993). 

๑. แรงจูงใจ (motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่ง
จะเป็นแรงขับในการก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคลากรเพ่ือ
แสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเปูาหมายหรือการ ถอย
ออกไปจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
๒. คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของ
บุคคลรวมถึงการตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ท่ี  
เผชิญ 
๓. แนวคิดของตนเอง (self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ 
(attitude ) ค่านิยม (value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง 
(self image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิดพฤติกรรมและท าให้
สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วง
ระยะสั้นๆ ได้ 
๔. ความรู้ (knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะ
ด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งครอบครองอยู่ 
๕. ทักษะ (skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับ
กายภาพ การใช้ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด 
วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือการวางแผนในการ 
จัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ 

 M. Dales and K. Hes, 
(1995). 

๑. การค้นหาสิ่งที่ท าให้เกิดการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ (Excellence) 
๒. การปฏิบัติงานที่เหนือกว่า (Superior Performance) 
๓. ความสามารถ (Ability) ในการท ากิจการต่างๆ 

 วัฒนา พัฒนพงศ์, 
(๒๕๔๗). 

๑. ระดับความสามารถในการปรับและใช้กระบวนทัศน์ (Paradigm) 
ทัศนคติ พฤติกรรม ความรู้และทักษะ 
๒. ระดับความสามารถทางอารมณ์ (Emotional Quotient : EQ) 
๓. ระดับความสามารถทางสติปัญญา (Intelligence Quotient : IQ) 

อัจฉรา วัชราวิวัฒน์, 
(๒๕๔๔). 

ความสามารถที่ประกอบด้วยความรู้ ความคิด เจตคติ และการปฏิบัติ
ที่บุคคลพึงมีในการที่จะปฏิบัติหรือจัดท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดและสามารถแสดงออกมาให้
เห็นได้ในรูปของพฤติกรรมทางความรู้เจตคติและการกระท าที่ดี 

Parry, S.B., 
(1996). 

กลุ่มของความรู้ (knowledge) ทักษะ (skills) คุณลักษณะ 
(attributes) ที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งมีผลกระทบต่อผลงานของต าแหน่ง
งานซึ่งสามารถเปรียบเทียบได้กับมาตรฐานของงานและสามารถ
เพ่ิมข้ึน 
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ตารางท่ี ๒.๑ แนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ดนัย เทียนพุฒ, 
(๒๕๓๗). 

๑. การบูรณาการ ความรู้ ทักษะ ทัศนคติหรือพฤติกรรม รวมถึง    
คุณลักษณะส่วนบุคคลที่ท าให้งานมีประสิทธิภาพ 
๒. สมรรถนะของผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ธุรกิจมีอยู่และเป็นสิ่งที่คู่แข่ง
ไม่มี หรือไม่อาจลอกเลียนแบบได้ 

อรัญญา สมแก้ว, 
(๒๕๔๗). 

๑. ทักษะ (Skills) และคุณลักษณะ (Attributes) ของบุคคลที่มี    
ความสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติงาน (Job Roles) 
๒. คุณลักษณะเชิ งพฤติกรรมที่ เป็นผลมาจากความรู้  ทักษะ     
ความสามารถ และคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่ท าให้บุคคลสามารถสร้าง     
ผลงานได้โดดเด่นกว่าเพื่อนร่วมงานในองค์กร 

อาภรณ์ ภู่วิทยพันธุ์, 
(๒๕๔๗). 

ลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้
ความสามารถทักษะทัศนคติตลอดจนคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละ
บุคคลในพฤติกรรมที่แตกต่างกันเป็นสิ่งที่ เชื่อมโยงจากวิสัยทัศน์
ภารกิจเปูาหมายและกลยุทธ์ทางธุรกิจ 

ศุภวรรณ เศาณานนท์, 
(๒๕๔๘). 

พฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรู้ความสามารถทักษะทัศนคติตลอดจน
บุคลิกลักษณะภายในที่เป็นคุณสมบัติที่เหมาะสมต่อการแสดงออกหรือ
การกระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นผลให้ได้ผลงานระดับสูงสุด 

 สุจิตรา ธนานันท์, 
(๒๕๔๘). 

ลักษณะของพฤติกรรมที่แสดงออกของคนซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความรู้ 
(knowledge) ทักษะ (skill) และคุณลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคล 
(personal attributes) ในพฤติกรรมที่แตกต่างกัน 

ณรงค์วิทย์ แสงทอง, 
(๒๕๔๗). 

๑.ช่วยสนับสนุนวิสัยทัศน์ ภารกิจ และกลยุทธ์ขององค์การ และช่วย
สร้างกรอบแนวความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติของคนใน    
องค์การให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
๒. ช่วยในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
๓. เป็นเครื่องมือในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

ยะชัย จันทรวงศ์ไพศาล, 
(๒๕๔๙). 

๑. สมรรถนะหลัก (core competency) จะช่วยในการสร้างกรอบ
แนวความคิด พฤติกรรม ความเชื่อ ทัศนคติ ของคนในองค์กรให้ 
เป็นไปในทิศทางเดียวกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และกลยุทธขององค์กร 
๒. การสร้างและพัฒนาองค์กรซึ่งจะมีความสัมพันธ์กับกลยุทธ์     
เปูาหมายของผลการด าเนินงาน วัฒนธรรม และวิสัยทัศน์ขององค์กร 
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๒.๒  สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา 
การน าหลักการสมรรถนะ (Competency-based Approach) มาใช้ในการพัฒนาขีด

ความสามารถของบุคคลในภาครัฐของประเทศไทยได้รับการยอมรับมากขึ้น หลังจากที่ส านักงาน ก.พ. 
ได้น าแนวคิดนี้มาใช้ในวงราชการและปัจจุบันได้ก าหนดไว้เป็นหลักการส าคัญส ารับข้าราชการพลเรือน 
ในขณะที่ภาคการศึกษาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการน าหลักการนี้มาปรับใช้เพ่ือการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษากันแล้วบ้าง ในส่วนของสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ก็ได้มี
การศึกษาและก าหนดรูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ส าหรับครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ของข้าราชการ ๔ กลุ่ม ในปี ๒๕๕๒ ได้แก่ ครู, ผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้อ านวยการส านักเขต
พ้ืนที่การศึกษา และศึกษานิเทศก์๑๙ ส าหรับการศกึษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา นี้ผู้ศึกษาวิจัยได้แบ่งสมรรถนะไว้ ดังนี้ 

๒.๒.๑ สมรรถนะหลัก ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ 
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
  ๒) การบริการที่ดี 
  ๓) การพัฒนาตนเอง 
  ๔) การท างานเป็นทีม 
  ๕) การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 

๒.๒.๒ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ 
  ๑)การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
  ๒) การสื่อสารและการจูงใจ 
  ๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
  ๔) การมีวิสัยทัศน์ 
  ๕) ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

๒.๒.๓ สมรรถนะผู้สอน ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ คือ 
  ๑) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
  ๒) การพัฒนาผู้เรียน 
  ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียน 
  ๔) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
  ๕) ภาวะผู้น าครู 
  ๖) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือจัดการเรียนรู้ 

๒.๒.๔ สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ คือ 
  ๑) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
  ๒) ความถูกต้องของงาน 
  ๓) การคิดวิเคราะห์ 

                                                        
  ๑๙ชัชรินทร์ ชวนวัน, การพัฒนาหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษา, [ออนไลน์].
แหล่งที่มา: http://www.google.co.th/search?q=สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา [๓ มีนาคม ๒๕๕๗]. 

http://www.google.co.th/search?q=สมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา
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 ๒.๒.๑ สมรรถนะหลัก คุณลักษณะร่วมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ 
ศึกษา เพ่ือหล่อหลอมค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ การ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน การบริการที่ การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม และจริยธรรม 
 ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานสมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์จะพัฒนาหรือแสดงออก
ได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้มีการลองเสี่ยงกระท าการต่างๆ ด้วยตนเอง รวมถึง
การได้รับข้อเสนอแนะที่สร้างสรรค์ และตรงไปตรงมา เพ่ือการปรับปรุงตลอดจนค าชมเชยที่เป็น
ประโยชน์๒๐ ความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ราชการให้ดี ให้มีประสิทธิผล หรือให้สูงเกินกว่า
มาตรฐานที่มีอยู่ ค าว่า “มาตรฐาน” ดังกล่าวนั้น อาจวัดหรือเทียบจากการปฏิบัติงานของตนเองที่
ผ่านมา หรืออาจหมายถึงมาตรฐานตามเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นก็ได้ นอกจากนี้
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ยังหมายรวมถึงการรังสรรค์ การพัฒนาผลงาน หรือการปฏิบัติงานที่ยากและท้าทาย
อีกด้วย๒๑ 
  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ยังหมายถึง ความมุ่งในการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้มี
คุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โดยมีการวางแผน ก าหนดเปูาหมาย 
ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน และปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพและผลงานอย่างต่อเนื่อง๒๒ การ
สร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานของลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์กรผู้บริหารจึงต้องค านึงถึงการปลูกฝังความตระหนักเพ่ือ
ส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมีเปูาหมายในการท างานชัดเจนมีความ
รับผิดชอบในการท างานงานที่ท าออกมาก็จะเป็นงานที่มีคุณภาพสูงสุดอีกทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังมี
ความตระหนักท่ีดีในการช่วยดูแลทรัพยากรและทรัพย์สินขององค์กรเสมือนหนึ่งเป็นของตนเองดังนั้น
คนที่เป็นผู้บริหารจึงต้องมีความอดทนรอบคอบมีทักษะในการฝึกและสอนคนให้เป็นรู้จักที่จะติดตาม
ผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อได้มอบความรับผิดชอบในการท างานเป็นที่เรียบร้อยและชัดเจนควร
ตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งก็เท่ากับว่าได้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิด
ริเริ่มและรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมาก
ที่สุดสุดท้ายองค์กรก็จะเปลี่ยนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพ๒๓ 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RMB) ระบบการบริหาร
แบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้น มักจะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันออกไป เช่น การบริหารงานโดยยึดวัตถุประสงค์ 

                                                        
  ๒๐กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย, แนวทางการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร, [ออนไลน์]. 
แหล่งทีม่า:  www.train.cdd.go.th/idp57/photo/competency_idp.pdf[๕ มีนาคม ๒๕๕๗]. 
  ๒๑ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.), คู่มือการก าหนดสมรรถนะในราชการ
พลเรือน : คู่มือสมรรถนะหลัก, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด, ๒๕๕๓), หน้า ๖. 
  ๒๒ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการประเมินสมรรถนะครู, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://gpa.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf[๕ มนีาคม ๒๕๕๗]. 
  ๒๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการฝึกอบรมสมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา 
สมรรถนะหลัก การมุ่งผลสัมฤทธิ์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: ocial.obec.go.th/library/document/asean[๑๘ 
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]. 

http://www.train.cdd.go.th/idp57/photo/competency_idp.pdf
http://gpa.tmk.ac.th/teacher/capasity.pdf


๒๙ 
 

(Management by Objective; MBO) การบริหารแบบเน้นผลส าเร็จ (Managing for Results) การ
บริหารที่เน้นผล (Results-Oriented Management) หรือการบริหารผลการด าเนินงาน 
(Performance Management) ซึ่งนักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ไว้
ดังต่อไปนี้๒๔ 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นการวางแผน การก าหนดวัตถุประสงค์ 
เปูาหมาย และกลยุทธ์การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม ผู้บริหารในแต่ละระดับขององค์การต้องยอมรับ
และค านึงถึงผลงาน รวมทั้งต้องให้ความส าคัญกับการจัดวางระบบการตรวจสอบผลงานและการให้
รางวัลตอบแทนผลงาน (Performance Related Pay)๒๕ เป็นการบริหารโดยมุ่งเน้นที่ผลลัพธ์หรือ
ความสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก ใช้ระบบการประเมินผลงานที่อาศัยตัวบ่งชี้เป็นตัวสะท้อนผลงานให้ออกมา
เป็นรูปธรรม เพ่ือการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้นและแสดงผลงานต่อ
สาธารณะ๒๖ การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Results Based Management; RBM) เป็นการบริหารที่
ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้งใน
แง่ของปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators; KPLs) รวมทั้งการก าหนดเปาหมาย (Targets) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกขององค์การ
และตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นการบริหารเพ่ือ
การจัดหาให้ได้ซึ่งทรัพยากรในการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุ เปูาหมายขององค์การ 
(Effectiveness)๒๗ 
 การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์จะประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญๆ ๔ ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. การวางกลยุทธ์ขององค์การซึ่งองค์การจะต้องก าหนดทิศทางโดยรวมว่าต้องการ
ที่จะท าอะไรอย่างไร ซึ่งเป็นเรื่องของการวางยุทธศาสตร์หรือวางแผนกลยุทธ์ เพ่ือท าการวิเคราะห์
สภาพแวดล้อมทั้งภายนอกและภายในองค์การ (SWOS Analysis) และให้ได้มาซึ่งเปูาประสงค์สุดท้าย
ที่ต้องการขององค์การหรือวิสัยทัศน์ (Vision) อันจะน าไปสู่การก าหนดพันธกิจ (Mission) 
วัตถุประสงค์ (Objective) เปูาหมาย (Target) และกลยุทธ์ด าเนินการ (Strategy) แห่งความส าเร็จ

                                                        
  ๒๔วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๒.  
  ๒๕ทศพร ศิริสัมพันธ์, “การบริหารผลการด าเนินงาน (Performance Management)” รวมบทความ
วิ ช าก าร  ๑๐๐ ปี  รั ฐป ระศาสนศาสต ร์ ไทย ,  ( ภ าควิ ช า รั ฐป ร ะศาสน ศาสตร์  คณ ะรั ฐ ศ าสต ร์ :  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓), หน้า ๓๐. 
  ๒๖ทิพาวดี เมฆสวรรค์, การบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์, (ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน, ๒๕๔๓), 
(เอกสารอัดส าเนา) 
  ๒๗วีระยุทธ ชาตะกาญจน์, เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒),  หน้า ๓. 



๓๐ 
 

ขององค์การ (Critical Success Factors) และสร้างตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินงาน (Key 
Performance Indicators) ในด้านต่างๆ  
  ๒. การก าหนดรายละเอียดของตัวบ่งชี้วัดผลด าเนินงานเมื่อผู้บริหารขององค์การได้
ท าการตกลงร่วมเกี่ยวกับตัวบ่งชี้วัดผลการด าเนินแล้ว จะเริ่มด าเนินการส ารวจเพ่ือหาข้อมูลหลักฐาน
เกี่ยวกับสภาพในปัจจุบัน (Baseline Data) เพ่ือน ามาช่วยในการก าหนดความชัดเจนของตัวบ่งชี้
ดังกล่าว ทั้งในเชิงปริมาณ (Quantity) คุณภาพ (Quality) เวลา (Time) และสถานที่และความ
ครอบคลุม (Place) อันเป็นเปูาหมายที่ต้องการของแต่ละตัวบ่งชี้ 
  ๓. การวัดและการตรวจสอบผลการด าเนินงานผู้บริหารจะต้องจัดให้มีการตรวจสอบ
และรายงานผลการด าเนินงานของแต่ละตัวบ่งชี้ตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ เช่น รายเดือน รายไตรมาส 
รายปี เป็นต้น เพ่ือแสดงความก้าวหน้าและสัมฤทธิ์ของการด าเนินงานว่าเป็นไปตามเปูาหมายที่
ต้องการหรือไม่ อย่างไร นอกจากนี้ในบางกรณีอาจจะจัดให้มีคณะบุคคลเพ่ือท าการตรวจสอบผลการ
ด าเนินงานเป็นเรื่องๆ ไปก็ได้ 
  ๔. การให้รางวัลตอบแทนหลังจากที่ได้พิจารณาผลการด าเนินงานแล้ว ผู้บริหาร
จะต้องมีการให้รางวัลตอบแทนตามระดับของผลงานที่ได้ตกลงกันไว้ นอกจากนี้อาจจะมีการให้
ข้อเสนอแนะหรือก าหนดมาตรการบางประการเพ่ือให้มีการปรับปรุงผลงานให้เป็นไปตามเปูาหมายที่
ก าหนดไว้๒๘ 
  จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน หมายถึงการบริหาร
ที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัดความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้งใน
แง่ของปัจจัยน าเข้ากระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงาน (Key Performance Indicators; KPLs) รวมทั้งการก าหนดเปาหมาย (Targets) และ
วัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกขององค์การ
และตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) ที่เก่ียวข้องด้วยจึงเป็นการบริหารเพื่อ 
การจัดหาให้ได้ซึ่งทรัพยากรในการบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเปูาหมายขององค์การ (Effectiveness) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๒๘Richard S. Williams, Performance Management: Perspectives on Employee 
Performance, (An International Thomson Publishing Company, 1996), pp.25-27. 



๓๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒ สรุปการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ทศพร ศิริสัมพันธ์, 
(๒๕๔๓). 

๑. การบริหารที่มุ่งการวางแผน 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์เปูาหมาย 
๓. กลยุทธ์การด าเนินการแบบมีส่วนร่วม 

 วีระยุทธ ชาตะการ, 
(๒๕๕๒). 

๑. การบริหารที่ให้ความส าคัญต่อผลการด าเนินงานและการตรวจวัด 
ความส าเร็จในการด าเนินงานขององค์การทั้งในแง่ของปัจจัยน าเข้า 
กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ ซึ่งจะต้องมีการก าหนดตัวชี้วัดผล
การด าเนินงาน (Key Performance Indicators; KPLs) รวมทั้งการ
ก าหนดเปาหมาย (Targets) และวัตถุประสงค์ (Objectives) ไว้
ล่วงหน้า โดยอาศัยการมีส่วนร่วมระหว่างผู้บริหาร สมาชิกของ
องค์การและตลอดจนถึงผู้ที่มีส่วนได้เสียในกลุ่มต่างๆ (Stakeholders) 
ที่เกี่ยวข้องด้วยจึงเป็นการบริหารเพ่ือการจัดหาให้ได้ซึ่งทรัพยากรใน
การบริหารมาอย่างประหยัด (Economy) โดยเน้นการใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และการได้ผลงานที่บรรลุเปูาหมาย
ขององค์การ (Effectiveness) 
 

  
 ๒) การบริการที่ดี ค าว่า”การบริการ” ตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Service” ในความหมาย
ที่ว่าเป็นการกระท าที่ เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ การให้ความช่วยเหลือ การด าเนินการที่เป็น
ประโยชน์ การบริการไม่ใช่สิ่งที่มีตัวตน แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ เกิดขึ้น จากการ 
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ที่ต้องการใช้บริการ (ผู้บริโภค/ลูกค้า/ผู้รับบริการ) กับ ผู้ให้บริการ (เจ้าของ
กิจการ/ พนักงานงานบริการ/ระบบการจัดการบริการ) หรือในทางกลับกัน ระหว่างผู้ให้บริการกับ
ผู้รับบริการ ในอันที่จะตอบสนองความต้องการอย่างใดอย่างหนึ่ ง ให้บรรลุผลส าเร็จ ความแตกต่าง
ระหว่างสินค้าและ การบริการ ต่างก็ก่อให้เกิดประโยชน์และความพึงพอใจแก่ลูกค้าที่มาซื้อ โดยที่
ธุรกิจบริการจะมุ่งเน้น การกระท าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้า อันน าไปสู่ความพึงพอใจที่
ได้รับบริการนั้น ในขณะนี้ ธุรกิจทั่วไป มุ่งขายสินค้าที่ลูกค้าชอบและท าให้เกิดความพึงพอใจที่ได้เป็น
เจ้าของสินค้านั้น๒๙ 
  นอกจากนั้น “การบริการ” หมายถึง กิจกรรมที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้นเพ่ือให้แก่สมาชิก
ตาม ความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการของสมาชิกที่ได้รับบริการ

                                                        
 

๒๙จิตตินันท์ เตชะคุปต์, ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจิตวิทยาบริการ, เอกสารการสอนชุดวิชาจิตวิทยาการ
บริการเล่มที่ ๑ หน่วยที่ ๑-๗, (นนทบุรี สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,๒๕๔๐), 
หน้า ๖-๗. 



๓๒ 
 

จาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางในการด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความ
พอใจแก่ สมาชิก๓๐ 

 ในขณะเดียวกัน การบริการถือเป็นสิ่งส าคัญกับบุคลากรทุกคน ดังนั้นผู้บริหารต้องเป็นผู้น า
ด้านการบริการต่อผู้รับบริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่าเทียมกัน
ไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ การให้บริการที่ดีมีความส าคัญที่จะช่วยพัฒนางานด้านบริการเป็นอย่างมาก 
เพราะผู้บริหารถือเป็นแกนหลักในการก าหนดแนวทางให้บริการเพ่ือตอบสนองความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ ไม่ว่าจะเป็นการให้ข้อมูลข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและ
ภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท เป็นต้น ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการ
ให้บริการเพื่อสร้างภาพลักษณ์ท่ีดีและความประทับใจกับผู้รับบริการทุกคน๓๑  
 จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า สามารถสรุปได้ว่า การบริการ เป็นกิจกรรมการกระท า 
และการปฏิบัติที่ผู้ให้บริการจัดท าข้ึนเพ่ือเสนอขาย และส่งมอบสู่ผู้รับบริการหรือเป็นกิจกรรมที่จัดท า 
ขึ้นรวมกับการขายสินค้าเพ่ือสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้รับบริการอย่าง 
ทันทีทันใด ลักษณะของการบริการมีทั้งไม่มีรูปร่างหรือตัวตน ไม่สามารถสัมผัสหรือจับแตะต้องได้และ 
เป็นสิ่งที่เสื่อมสูญสลายได้ง่ายแต่สามารถน ามาซื้อขายกันได้ ซึ่งองค์กรแต่ละองค์กรที่มีการแข่งขันกัน
สูง ไม่ว่าจะด้านกลยุทธ์ต่างๆ โปแกรมที่น าเสนอ หรือโปรโมชั่นพิเศษสุด สุดท้ายแล้วผู้บริโภคจะ
เลือกใช้ บริการนั้นก็คือการบริการหลังการขายซึ่งเป็นสิ่งที่องค์กรต่างๆ น ามาใช้เป็นกลยุทธ์ในการ
บริการหลัง การขายและเป็นตัวเลือกที่ดีในการเข้าใช้บริการ 
 
ตารางท่ี ๒.๓ สรุปการบริการที่ดี 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
จิตตินันท์ เตชะคุปต์, 
(๒๕๔๐). 

๑. การกระท าที่เปี่ยมไปด้วยความช่วยเหลือ 
๒. กระบวนการหรือกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้ให้บริการกับผู้รับบริการในอันที่จะตอบสนองความต้องการ
อย่างใดอย่างหนึ่งให้บรรลุความส าเร็จ 
๓. การกระท าที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าอันน าไปสู่ความพึง 
พอใจที่ได้รับบริการ 

วัชราภรณ์ สุริยาภวิัฒน์, 
(๒๕๔๖). 

กิจกรรมที่หน่วยงานที่ เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เ พ่ือให้แก่สมาชิกตาม 
ความสามารถและหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน โดยอาศัยความต้องการ
ของสมาชิกที่ได้รับบริการจาก หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นแนวทางใน
การด าเนินโครงการในระยะต่อไป พร้อมทั้งให้เกิดความพอใจแก่ 
สมาชิก 

                                                        
  ๓๐วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์, วิจัยธุรกิจยุคใหม่, (กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖), หน้า ๑๕. 
  ๓๑ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผูบ้ริหาร.pdf, [๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗]. 



๓๓ 
 

 
  ๓) การพัฒนาตนเอง  หมายถึง ความตองการของบุคคลที่จะพัฒนาความรู ความสามารถ 
ของตนจากที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถที่มากขึ้น หรือ สูงขึ้น ใหไดผลตามที่หน่วยงานตอง
การ หรือไดผลงานที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม โดยความตองการของบุคคลเปนผลตางระหวางสภาพที่ ควร
จะเปนกับสภาพที่เปนอยูจริง และเปนความตองการเมื่อสิ่งที่ไดรับกอใหเกิดประโยชน์๓๒  การพัฒนา
ตนเอง ยังหมายถึงการที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ดวยตนเองใหดีขึ้นกวาเดิม 
เหมาะสมกวาเดิมท าให บุคคลสามารถด าเนินกิจกรรมที่สนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมาย
ทีต่นไดตั้งไว และ พัฒนาตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพ่ือ
ใหเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคม เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการด ารงชีวิตอยางมี
ค ว า ม สุ ข ข อ ง บุ ค ค ล ก า ร พั ฒ น า ต น เ อ ง เ ป็ น ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ส ม บั ติ ที่ อ ยู ใ น ตั ว บุ ค ค ล  
เปนการจัดการตนเอง ใหมีเปาหมายชีวิตที่ดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต การพัฒนาตนเองจะท าให
บุคคลส านึกในคุณคาความเปนคนไดมากยิ่งขึ้น๓๓ 

  นอกจากนี้ การพัฒนาตนเอง ในดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่จะเปน  ๕ ประการ ไวดังนี้               
  ๑) ความรูสึกวาตนเองมีเปาหมายชีวิต โดยเชื่อวาตนเองสามารถพัฒนาได จึงมีความ ตอง

การปรับปรุง และเปลี่ยนแปลงใหดีขึ้น              
  ๒) ความรูสึกกลาที่จะมีปฏิสัมพันธท ี่ดีกับผูอ่ืน บุคคลจะตองพัฒนาตนเองใหมีความรูสึก กลา 

และมีความตั้งใจอันแนวแนที่จะมีปฏิสัมพันธที่ดีกับผูอ่ืน เพ่ือเสริมสรางมนุษยสัมพันธที่ดีตอไป 
 ๓) ความรูสึกเปดเผยและถอมตน บุคคลจะตองพัฒนาตนเองใหมีคุณลักษณะสวน บุคคล 

ใหมีความรูสึกเปดเผย และจริงใจ รูจักถอมตน เพ่ือเสริมสรางการมีมนุษยสัมพันธที่ดีกับ บุคคลอ่ืน 
รอบขาง 
 ๔) ความรูสึกศรัทธา และมั่นคง ใหมีความเชื่อ ความศรัทธาในตนเองอยางมั่นคง คือ ความรู
สึกวาตนเองมีคุณคา มีคนรัก คนชอบ และเขาใจในตัวเรา ท าใหเกิดความภาคภูมิใจใน ตนเอง              

๕) ความมีเสนหในตนเอง คือการแสดงตนวาเปนบุคคลที่ราเริงแจมใส แสดงตนวาชอบบุคคล
ที่เราติดตอดวย แสดง ความสนใจรวมในสิ่งที่ผูอ่ืนสนใจ แสดงความชื่นชม และยกยองผูอ่ืนตามโอกาส
อันควร และแสดง ความรูสึกคลอยตามผูอ่ืนอยางเหมาะสม๓๔  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า สามารถสรุปได้ว่า สรุปไดวา การพัฒนาตนเอง มี
ความหมายมากมาย เปนความตองการของบุคคลในการ ที่จะพัฒนาความรู ความสามารถของตนจาก
ที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถที่มากขึ้น หรือ สูงขึ้น ใหไดผลตามที่หนวยงานตองการหรือได
ผลงานที่ดียิ่งข้ึนกวาเดิม โดยความตองการของบุคคลเปนผลตางระหว่างสภาพที่ควรจะเปนกับสภาพ
ที่เปนอยูจริง และเปนความตองการเมื่อสิ่งที่ ไดรับกอใหเกิดประโยชน เป็นการพัฒนาตนเองทั้งใน 

                                                        
  ๓๒สุวิมล ว่องวาณิช, การวิจัยประเมินความต้องการจ าเป็น, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘), หน้า ๓๙. 
  ๓๓ไพศาล ไกรสิทธิ์, เอกสารค าสอนรายวิชาการพัฒนาตนเอง, (ชลบุรี : คณะครุศาสตร์ สถาบันราชภัฎ
หมู่บ้านจอมบึง,๒๕๔๑), หน้า ๒๑. 
  ๓๔จ ารัส ด้วงสุวรรณ, พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง (กรุงเทพมหานคร : ธนะการพิมพ์, ๒๕๔๕), 
หน้า ๑๒๙. 



๓๔ 
 

ดานคุณลักษณะสวนบุคคลที่จ าเปนพัฒนาคน อีกทั้งยังเปนการพัฒนางานที่ตนรับผิดชอบดวยท าให
บุคคลสามารถด าเนินกิจกรรมที่สนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนไดตั้งไว และพัฒนา
ตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้น ทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคม เพ่ือใหเปนสมาชิกที่มี
ประสิทธิภาพของสังคมเปนประโยชน ตอผูอ่ืน ตลอดจนเพื่อการด ารงชีวิตอยางมีความสุขของบุคคล 

 
 ตารางท่ี ๒.๔ สรุปการพัฒนาตนเอง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
สุวิมล ว่องวาณิช, 
(๒๕๔๘). 

ความตองการของบุคคลที่จะพัฒนาความรู ความสามารถ ของตนจาก
ที่เปนอยู ใหมีความรู ความสามารถที่มากขึ้น หรือ สูงขึ้น ใหไดผล
ตามที่หน่วยงานตองการ หรือไดผลงานที่ดียิ่งขึ้นกวาเดิม โดยความ 
ตองการของบุคคลเปนผลตางระหวางสภาพที่ ควรจะเปนกับสภาพที่
เปนอยจูริง และเปนความตองการเมื่อสิ่งที่ไดรับกอใหเกิดประโยชน์ 

 ไพศาล ไกรสิทธิ์, 
(๒๕๔๑, หน้า ๒๑). 

การที่บุคคลพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเอง ดวยตนเองใหดี
ขึ้นกวาเดิม เหมาะสมกวาเดิมท าให บุคคลสามารถด าเนินกิจกรรมที่
สนองความตองการ แรงจูงใจ หรือเปาหมายที่ตนไดตั้งไว และ พัฒนา
ตนเองตามศักยภาพของตนใหดีขึ้นทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สั ง ค ม  เ พ่ื อ ใ ห เ ป น ส ม า ชิ ก ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง สั ง ค ม  
เปนประโยชนตอผูอ่ืน ตลอดจนเพ่ือการด ารงชีวิตอยางมีความสุขของ
บุคคลการพัฒนาตนเองเป็นการพัฒนาคุณสมบัติที่อยู ในตัวบุคคล  
เปนการจัดการตนเอง ใหมี เปาหมายชีวิตที่ดี ทั้งในปจจุบันและอนาคต การ
พัฒนาตนเองจะท าใหบุคคลส านึกในคุณคาความเปนคนไดมากยิ่งขึ้น 

จรัส ด้วงสุวรรณ, 
(๒๕๕๔). 

๑. ความรู้สึกว่าตนเองมีเปูาหมายชีวิต 
๒. ความรู้สึกกล้าที่จะปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
๓. ความรู้สึกเปิดเผยและถ่อมตน 
๔. ความรู้สึกศรัทธาและมั่นคงในตนเอง 
๕. ความมีเสน่ห์ในตนเอง 

 
 ๔) การท างานเป็นทีม หมายถึง การท างานที่แต่ละบุคคลมาร่วมกันท างาน เพ่ือที่น าไปสู่
ความส าเร็จได้มากกว่าที่จะท างานตามลพัง๓๕ การท างานเป็นทีมยังหมายถึงการสร้างกลุ่มบุคคลที่
ร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
องค์การไปในทิศทางเดียวกัน และสมาชิกในกลุ่มนั้นยอมรับบทบาทของตนเอง เพ่ือให้สามารถ
ด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้๓๖ 

                                                        
  ๓๕Woodcock, Mike, Team Development Manual 2nd edition, (England:Gower Publishing, 
1989), p.8 
  ๓๖ปรียา คงฤทธิ์ศึกษากร, การสร้างทีมงาน, นิตยสารท้องถิ่น ๓๓ : ๑๗ (ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๔๘ 



๓๕ 
 

  นอกจากนั้น การท างานเป็นทีมยังหมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมาร่วมกันท างาน
หรือปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบโดยแต่ละคนที่มาร่วมกันท างานนี้จะมีวัตถุประสงค์หรือ
จุดมุ่งหมายเดียวกัน ให้ความร่วมมือร่วมใจ มีการประสานงานที่ดี มีการติดต่อสื่อสาร ตัดสินใจ
วางแผน สนับสนุนกันและสามารถผสมกลมกลืนอย่างมีประสิทธิภาพในการท างาน เพ่ือให้งานที่ตน
รับผิดชอบนั้นบรรลุวัตถุประสงค์ในการท างานร่วมกันอย่างตั้งใจ๓๗ การท างานเป็นทีมยังหมายถึง การ
สร้างกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงาตามหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยเข้าใจ
วัตถุประสงค์ขององค์การไปในทิศทางเดียวกัน และสมาชิกในกลุ่มนั้นยอมรับบทบาทของตนเอง 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้๓๘ 

 ในขณะที่ การท างานเป็นทีมคือ การท างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมทั้งหลายบรรลุเปูาหมายเดียวกัน โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างมีจิตใจ
ตรงกัน ร่วมมือกันท างานอย่างเต็มความสามารถ มีการประสานงานกันอย่างดีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด๓๙ การท างานร่วมกันเป็นทีมยังหมายถึง กระบวนการท างานของกลุ่ม
บุคคล เพ่ือท าให้ได้ผลมากกว่าที่เขาแต่ละคนท าตามล าพัง โดยที่บุคคลที่ท างานเหล่านั้นมีความ
ตื่นเต้นพอใจสนุกสนานเพลิดเพลิน๔๐  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การท างานเป็นทีมคือการที่บุคคลร่วมกันปฏิบัติหน้าที่ 
และความรับผิดชอบ โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การหรือจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกัน มีการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างสูงสุด เพื่อให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมายร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หรือการท างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือให้การด าเนินกิจกรรมทั้งหลายบรรลุเปูาหมายเดียวกัน โดยที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มต่างมีจิตใจ
ตรงกัน ร่วมมือกันท างานอย่างเต็มความสามารถ มีการประสานงานกันอย่างดีเพ่ือแก้ไขปัญหาต่างๆ 
ให้บรรลุวัตถุประสงค์สูงสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๓๗สุทธิ ภิบาลแทน, การท างานเป็นทีม พิมพ์ครั้งท่ี ๒, (นนทบุรี : ไทยร่มเกล้า, ๒๕๔๑), หน้า ๕๕-๕๖ 
  ๓๘ปรียา คงฤทธิ์ศึกษากร, “การสร้างทีมงาน”,  นิตยสารท้องถิ่น ๓๓, ๑๐ (ตุลาคม ๒๕๓๖) : ๕๐ 
  ๓๙วิลาวรรณ รพีไพศาล, หลักการจัดการ, (กรุงเทพมหานคร : เจ้าพระยาระบบการพิมพ์, ๒๕๔๒),  
หน้า ๑๕๐ 
  ๔๐พิชัย เล่งพานิชย์“การสร้างทีมงาน” วารสารวิทยาลัยหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ๑, ๑, 
๒๕๔๑, : ๕๕-๕๖ 



๓๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๕ สรุปการท างานเป็นทีม 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรียา คงฤทธิ์ศึกษากร, 
(๒๕๓๖). 

การสร้างกลุ่มบุคคลที่ร่วมมือร่วมใจ การปฏิบัติงานตามหน้าที่และ
ความรับผิดชอบเป็นอย่างดี โดยเข้าใจวัตถุประสงค์ขององค์การไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสมาชิกในกลุ่มนั้นยอมรับบทบาทของตนเอง 
เพ่ือให้สามารถด าเนินงานบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ 

สุทธิ ภิบาลแสน, 
(๒๕๔๑). 

๑. การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมกันท างานหรือปฏิบัติตาม
หน้าที่และรับผิดชอบ 
๒. คนที่มาร่วมกันท างานจะต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดหมายเดียวกัน 
๓. ความร่วมมือร่วมใจ มีการประสานงานที่ดี มีการติดต่อสื่อสาร 
ตัดสินใจ วางแผน สนับสนุนกันและสามารถผสมผสานกลมกลืน     
อย่างมีประสิทธิภาพในการท างาน 

วิลาวรรณ รพีไพศาล. 
(๒๕๔๒), 

การท างานร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การ
ด าเนินกิจกรรมทั้งหลายบรรลุเปูาหมายเดียวกัน โดยที่สมาชิกทุกคน
ในกลุ่มต่างมีจิตใจตรงกัน ร่วมมือกันท างานอย่างเต็มความสามารถ มี
การประสานงานกันอย่ างดี เ พ่ือแก้ ไขปัญหาต่ างๆ ให้บรรลุ
วัตถุประสงค์สูงสุด 

 
 ๕) การยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม คือ การด ารงตนและประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้องเหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ และจรรยาข้าราชการเพ่ือ
ศักดิ์ศรีแห่งความเป็นราชการ การก าหนดระดับสมรรถนะใช้หลักของการรับรู้ความแตกต่างระหว่าง
ระดับ ซึ่งแต่ละระดับมีความยากง่ายแตกต่างกันอย่างชัดเจน ดังต่อไปนี้ 
  ระดับ ๐ หมายถึง การที่ผู้ด ารงต าแหน่งไม่แสดงพฤติกรรมบ่งชี้ของการยึดมั่นในความถูกต้อง
ชอบธรรม และจริยธรรม หรือว่าแสดงบ้างแต่ไม่ชัดเจนพอที่จะท าให้ผู้ประเมินรับรู้ได้ว่าบุคคลนั้นเป็น
ผู้มีการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม และจริยธรรม 
  ระดับท่ี ๑ เป็นระดับพ้ืนฐานซึ่งหมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ข้าราชการ
ทุกคนถูกก าหนดให้ปฏิบัติเช่นนี้อยู่แล้ว ส่วนราชการอาจก าหนดตัวอย่างพฤติกรรมให้ชัดเจนมากขึ้น
ว่า การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริตนั้นหมายถึงอะไรบ้าง เช่น ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ในการแสว งหา
ผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น เป็นต้น 
  ระดับที่ ๒ เป็นระดับที่ยากกว่าระดับที่ ๑ กล่าวคือ นอกจากจะมีความสุจริตแล้ว ผู้ด ารง
ต าแหน่งยังต้องประพฤติตนให้มีสัจจะเชื่อถือได้ หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ การรักษาค าพูด ทั้งนี้
เพ่ือให้ข้าราชการเป็นบุคคลที่สังคมให้ความเชื่อถือไว้วางใจ สมรรถนะที่ ๒ เป็นระดับที่มีความส าคัญ
ในแง่ท่ีว่า คนส่วนใหญ่รู้ว่าจะพูดอย่างไรจึงจะท าให้ดูดี ก็มักจะพูดตามค่านิยม จรรยาข้าราชการ เช่น 
กล่าวว่าในการบริการไม่มีการเลือกปฏิบัติในขณะที่ในทางปฏิบัติอาจจะไม่ได้แสดงพฤติกรรมเช่นนั้น 
เช่น การลัดคิวการให้บริการกับผู้รับบริการบางคน เป็นต้น กล่าวอีกอย่างหนึ่งคือ ขาดความ



๓๗ 
 

รับผิดชอบต่อสิ่งที่ได้พูดออกไป เพราะค่านิยมที่พูดออกไปนั้นในทางปฏิบัติอาจไม่สามารถกระท าได้
ง่าย 
  ระดับท่ี ๓ ของการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม เป็นการยึดมั่นในหลักการ 
ความส าคัญอยู่ที่การยึดมั่นในหลักการนั้น ไม่ว่าการปฏิบัติตามหลักจรรยาบรรณหรือจรรยา
ข้าราชการก็ตาม โดยปกติมักท าให้ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติงานด้วยความยากล าบากมากขึ้น อาจต้องสละ
ความสุขส่วนตัวบ้าง ผู้ด ารงต าแหน่งก็ควรต้องยอมที่จะกระท าเช่นนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่
ราชการถูกต้อง เหมาะสม เพ่ือรักษาศักดิ์ศรีแห่งความเป็นข้าราชการ นอกจากนี้ยังรวมไปถึง
พฤติกรรมของการกล้าที่จะยอมรับความผิดพลาด และรับผิดชอบต่อผลของการกระท าของตนเอง
ด้วย 
  ระดับที่ ๔ เป็นระดับที่ยากขึ้นกว่าระดับที่ ๓ เพราะระดับที่ ๓ การยึดมั่นในหลักการนั้น ท า
ให้ผู้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติหน้าที่ราชการล าบากขึ้น เพ่ือให้เกิดความถูกต้องตามหลักการในระดับที่ ๔ 
เน้นที่ผู้ที่เสียประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างถูกต้องไม่พึงพอใจ หรือแม้แต่อาจเป็นการ
สร้างศัตรูขึ้นแต่ผู้ด ารงต าแหน่งถูกคาดหวังให้ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องนั้น 

  ระดับที่ ๕ เป็นระดับสูงสุด ในระดับนี้ผู้ที่เสียประโยชน์อาจไม่ใช่แค่ไม่พึงพอใจ แต่
อาจแสดงอ านาจในอันที่จะท าให้ไม่เกิดความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน เช่น การข่มขู่ว่าจะท าให้
พ้นจากต าแหน่ง เป็นต้น หรืออาจจะท าให้เสี่ยงภัยต่อชีวิต เช่น การข่มขู่ว่าจะท าร้าย เป็นต้ น ถึง
กระนั้นผู้ด ารงต าแหน่งก็ถูกคาดหวังว่าจะยังยอมอุทิศตัวเพ่ือความยุติธรรม๔๑  
 จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม นั้น 
แสดงความเห็นตามวิชาชีพอย่างสุจริต รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ แสดงให้ปรากฏถึงความมี
จิตส านึกในความเป็นข้าราชการ ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและรับผิดชอบ เสียสละความสุขส่วนตน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจมีความยากล าบาก กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วย
ความถูกต้อง เป็นธรรม แม้อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์
และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ในสถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงาน
หรืออาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๔๑ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ., คู่มือสมรรถนะหลัก, (นนทบุรี:
บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด,๒๕๕๒), หน้า ๒๑-๒๔ 



๓๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๖ สรุปการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักพัฒนาระบบจ าแนก
ต าแหน่งและผลตอบแทน 
ส านักงาน ก.พ., 
(๒๕๕๒). 

๑. แสดงความเห็นตามวิชาชีพอย่างสุจริต 
๒. รักษาค าพูด มีสัจจะและเชื่อถือได้ 
๓. แสดงให้ปรากฏถึงความมีจิตส านึกในความเป็นข้าราชการ 
๔. ยึดมั่นในหลักการ จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพและจรรยาบรรณ
ข้าราชการ ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ กล้ารับผิดและ
รับผิดชอบ 
๕. เสียสละความสุขส่วนตนเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ทางราชการ 
๖. ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้องโดยมุ่ งพิทักษ์ผลประโยชน์ของทาง
ราชการ แม้ตกอยู่ในสถานการณ์ที่อาจมีความยากล าบาก 
๗. กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความถูกต้อง เป็นธรรม แม้
อาจก่อความไม่พึงพอใจให้แก่ผู้เสียประโยชน์ 
๘. ยืนหยัดพิทักษ์ผลประโยชน์และชื่อเสียงของประเทศชาติแม้ใน
สถานการณ์ที่อาจเสี่ยงต่อความมั่นคงในต าแหน่งหน้าที่การงานหรือ
อาจเสี่ยงภัยต่อชีวิต 

 
 ๒.๒.๒ สมรรถนะผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง สมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับสาย
ผู้บริหาร ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ ได้แก่ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ การสื่อสารและการสร้าง
ก าลังใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การมีวิสัยทัศน์ และภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
  ๑) การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ความคิดเป็นผลจากการท างานของสมองในการ
ก่อรูป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการท างานของระบบการรับรู้ทางจิต 
(cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะท าหน้าที่แยกแยะการกระท าและความรู้สึกผ่าน
กระบวนการทางความคิดอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นั้นทักษะการคิดเป็นตัวดึง
เอาทักษะด้านความรู้ (Technical Skill) มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เหมาะสมกับสถานการณ์มากที่สุด
และทักษะการคิดเป็น “ต้นทาง” ของทักษะด้านคน (Human Skill) มีการจัดทักษะการคิดไว้ ๒ 
ระดับได้แก่ทักษะการคิดขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยการสื่อสารการอธิบายการสังเกตการตั้งค าถามการ
รวบรวมข้อมูลการจัดหมวดหมู่การตีความการเชื่อมโยงการใช้เหตุผลการจ าแนกความแตกต่างการ
จัดล าดับการเปรียบเทียบการแปลความหมายการขยายความและการสรุปความเป็นต้นและทักษะการ
คิดขั้นสูงประกอบด้วยการนิยามการผสมผสานการสร้างการปรับโครงสร้างการหาความเชื่อพ้ืนฐาน
การวิเคราะห์การจัดระบบการจัดโครงสร้างการหาแบบแผนการทานายการตั้งสมมติฐานการก าหนด
เกณฑ์การประยุกต์การทดสอบสมมติฐานและการพิสูจน์เป็นต้น 
  ในการบริหารงานผู้บริหารจ าเป็นต้องคิดไปทุกวันเพ่ือให้เกิดงานสร้างสรรค์และเหตุที่ต้องคิด
นั้นอาจเนื่องมาจากงานที่เพ่ิมขึ้นจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีท างานเพ่ือสามารถท าได้ทันตามก าหนด
ผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้น าโรงเรียนไปสู่เปูาหมายที่ต้องการผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีทักษะทางความรู้ความคิดมีปัญญาและมีวิสัยทัศน์ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นเกิดได้จากการ



๓๙ 
 

เรียนรู้และการศึกษาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาการอภิปรายร่วมกับคนอ่ืนการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของตัวเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคนอ่ืนการบริหารงานในโรงเรียนย่อมมี
ปัญหาเกิดขึ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะกระตุ้นให้คิดแก้ปัญหาท าให้เราคิดสารพัดวิธีคิดการ
ที่เราน ามาใช้ประโยชน์มีวิธีการคิดหลากหลายวิธีซึ่งจะขอน าเสนอ ๔ วิธีคือ 

๑)การคิดเชิงระบบ 
๒)การคิดวิเคราะห์ 
๓)การคิดสังเคราะห์ 
๔)การคิดแก้ปัญหา๔๒ 
จากที่กล่าวมานั้น สามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือความคิดเป็นผลจาก

การท างานของสมองในการก่อรูป (Formulate) บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการ
ท างานของระบบการรับรู้ทางจิต (cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะท าหน้าที่แยกแยะ
การกระท าและความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิดอันจะน าไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนอง
สถานการณ์นั้น 

 
ตารางท่ี ๒.๗ สรุปการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

(๒๕๕๘). 
 

ความคิดเป็นผลจากการท างานของสมองในการก่อรูป (Formulate) 
บางสิ่งบางอย่างขึ้นในมโนคติ (mind) ผ่านการท างานของระบบการ
รับรู้ทางจิต (cognitive system) โดยในส่วนของความคิดจะท าหน้าที่
แยกแยะการกระท าและความรู้สึกผ่านกระบวนการทางความคิดอัน
จะน าไปสู่พฤติกรรมที่ตอบสนองสถานการณ์นั้น 

 
 ๒) การสื่อสารและการจูงใจ การสื่อสารและจูงใจได้กลายมาเป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบที่
ส าคัญของการบริหารงานเป็นทั้งปัจจัยและทรัพยากรที่จะใช้ในการบริหารจัดการองค์กรถ้าหากไม่มี
การสื่อสารและจูงใจก็ไม่สามารถที่จะบริหารองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ การสื่อสารและจูงใจจึง
เป็นกลยุทธ์ที่มีความส าคัญต่อองค์กรในการบริหารที่จะท าให้งานขององค์กรด า เนินต่อไปและช่วยใน
การประสานงานของหน่วยงานในแง่ของการบริหารองค์กรการสื่อสารและจูงใจท าให้เกิดความหมาย
ท าให้คนคาดคะเนความคิดซึ่งกันและกันได้และท าให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลกันในฐานะที่เป็น
เครื่องมือในการด าเนินงานขององค์กรการสื่อสารและจูงใจน าไปใช้ในกิจกรรมขององค์ก รหลาย
อย่างเช่นการตัดสินใจการสร้างความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสร้างความเจริญและพัฒนาองค์กรการ
ควบคุมและประสานงานลักษณะของการสื่อสารและจูงใจในองค์กรอาจพิจารณาในฐานะที่เป็นระบบ
รวมคือการใช้การสื่อสารและจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจ
และวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆในฐานะที่เป็นระบบย่อยการสื่อสารและ

                                                        
  ๔๒ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผู้บริหาร.pdf[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘] 



๔๐ 
 

จูงใจเป็นเครื่องมือสร้างความสัมพันธ์ในกลุ่มการฝึกอบรมการสร้างบรรยากาศการทางานการควบคุม
สั่งงานและการสร้างความพอใจในฐานะที่เป็นระบบเฉพาะบุคคลอาจพิจารณาการสื่อสารและจูงใจใน
แง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารและจูงใจในเรื่องต่างๆเช่นการร่วมประชุมการเขียนคู่มือการร่าง
จดหมายการท าสัญญาการพูดคุยในกลุ่มคนที่ท างานด้วยกันและการโต้แย้งเป็นต้น 

 องค์กรเป็นสถาบันที่เกิดขึ้นในรูปแบบต่างๆกันตามลักษณะของงานแต่ก็มีลักษณะร่วมกันคือ
มีโครงสร้างมีวัตถุประสงค์มีการแบ่งงานกันท ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและจ าเป็นต้องรู้ข้อมูล
การสื่อสารและจูงใจในองค์กรจึงต้องกระท าเพ่ือหาข้อมูลที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้โดยต้อง
เป็นข้อมูลเพ่ือใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารและใช้เป็นแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลภายในองค์กรและกับบุคคลและสถาบันอ่ืนที่อยู่นอกองค์กรด้วยดังนั้นการสื่อสารและจูงใจจึงมี
บทบาทส าคัญที่ท าให้หน้าที่ต่างๆในองค์กรด าเนินการต่อเนื่องกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน้าที่ต่างๆภายในองค์กรพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นอยู่กับ “การ
สื่อสารและจูงใจที่ดี” อันจะมีผลให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือและการประสานงานที่ดีด้วยแผนงาน
ต่างๆที่จะนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและตรงตามเปูาหมาย๔๓  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การสื่อสารและการจูงใจ คือการใช้การสื่อสารและจูงใจ
ติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้ง
การติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆ การสื่อสารและจูงใจในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารและจูงใจในเรื่อง
ต่างๆ เช่นการร่วมประชุมการเขียนคู่มือการร่างจดหมายการท าสัญญาการพูดคุยในกลุ่มคนที่ท างาน
ด้วยกันและการโต้แย้งเป็นต้นการสื่อสารและจูงใจจึงมีบทบาทส าคัญที่ท าให้หน้าที่ต่างๆในองค์กร
ด าเนินการต่อเนื่องกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน้าที่ต่างๆภายในองค์กรพ้ืนฐานที่
ส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นอยู่กับ “การสื่อสารและจูงใจที่ดี” อันจะมีผลให้เกิด
ความเข้าใจความร่วมมือและการประสานงานที่ดีด้วยแผนงานต่างๆที่จะนาไปสู่การปฏิบัติได้อย่าง
ถูกต้องเหมาะสมและตรงตามเปูาหมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๔๓ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผู้บริหาร.pdf[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘] 
 



๔๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๘ สรุปการสื่อสารและการจูงใจ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
(๒๕๕๘). 

 
 

คือการใช้การสื่อสารและจูงใจติดตามรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการ
ก าหนดวิสัยทัศน์พันธกิจและวัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการ
ติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆ การสื่อสารและจูงใจในแง่ของพฤติกรรม
ทางการสื่อสารและจูงใจในเรื่องต่างๆเช่นการร่วมประชุมการเขียน
คู่มือการร่างจดหมายการท าสัญญาการพูดคุยในกลุ่มคนที่ท างาน
ด้วยกันและการโต้แย้งเป็นต้น การใช้การสื่อสารและจูงใจติดตาม
รายงานและวิเคราะห์ข้อมูลการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและ
วัตถุประสงค์ขององค์กรรวมทั้งการติดต่อกับองค์กรอ่ืนๆ การสื่อสาร
และจูงใจในแง่ของพฤติกรรมทางการสื่อสารและจูงใจในเรื่องต่างๆ
เช่นการร่วมประชุมการเขียนคู่มือการร่างจดหมายการท าสัญญาการ
พูดคุยในกลุ่มคนที่ท างานด้วยกันและการโต้แย้งเป็นต้นการสื่อสาร
และจูงใจจึงมีบทบาทส าคัญที่ท าให้หน้าที่ต่างๆในองค์กรด าเนินการ
ต่อเนื่องกันและเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน้าที่ต่างๆภายใน
องค์กรพ้ืนฐานที่ส าคัญของการบริหารจัดการภายในองค์กรขึ้นอยู่กับ 
“การสื่อสารและจูงใจที่ดี” อันจะมีผลให้เกิดความเข้าใจความร่วมมือ
และการประสานงานที่ดีด้วยแผนงานต่างๆที่จะนาไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมและตรงตามเปูาหมาย 

  
 ๓) การพัฒนาศักยภาพบุคลากร องค์การหรือหน่วยงานทุกแห่งย่อมต้องการความส าเร็จ
และปัจจัยหนึ่งที่ส าคัญที่น าไปสู่ความส าเร็จก็คือบุคลากรในองค์การดังนั้นการพัฒนาเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเปูาหมาย
ขององค์การอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้บุคลากรได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการสู่ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพของทุกองค์การโดยมีแนวทางการพัฒนาบุคลากร ๓ วิธีคือ 
  ๑) การให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยใช้วิธีการต่างๆอาทิบทเรียนส าเร็ จรูป
การศึกษาทางไกลการจัดท าวารสารวิชาการในสาขาอาชีพศึกษาจากเอกสารคู่มือการท างานศึกษาจาก
สื่อโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆให้การศึกษาเพ่ือเพ่ิมเติมระยะสั้น-ระยะยาวส่งเอกสารให้สรุปรายงานเสมอ
และการมอบหมายให้วิพากษ์วิจารณ์หนังสือ 
  ๒) การฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในห้องฝึกอบรมนอกห้องฝึกอบรมและภายในองค์กรหรือส่ง
อบรมภายนอกโดยใช้รูปแบบต่างๆกัน 
  ๓) การพัฒนาในงานเป็นการฝึกอบรมในงานและเรียนรู้ในงานโดยใช้วิธีการต่างๆผู้บริหาร
สถานศึกษาในฐานะผู้บังคับบัญชาขั้นต้นต้องให้ความส าคัญกับการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา
ศักยภาพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบหรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควร
จะได้รับการพัฒนาโดยมีขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรบนพ้ืนฐาน Competency ดังนี้ 



๔๒ 
 

   ๑. เลือกหัวข้อ Competency ที่ควรได้รับการพัฒนา 
   ๒. ก าหนดพฤติกรรมที่องค์กรคาดหวังที่ครอบคลุม Competency สามารถ 
จับต้อง/สังเกตได้และไม่กว้างจนเกินไป 
   ๓. ก าหนดหัวข้อที่จะน ามาใช้ในการประเมิน Competency ตลอดจนก าหนด
วิธีการที่จะใช้ในการประเมินพฤติกรรมที่ตอบสนอง Competency  
   ๔. ก าหนดแนวทางการพัฒนาและฝึกอบรมซึ่งแบ่งออกเป็น๓แนวทางหลักคือการให้
การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองการฝึกอบรมและการพัฒนาในงาน 
   ๕. การติดตามและประเมินผลการพัฒนาศักยภาพบุคลากร๔๔ 
 จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาศักยภาพบุคลากร คือการพัฒนาเพ่ิมพูน
สมรรถภาพของบุคลากรในทิศทางที่ตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและเปูาหมาย
ขององค์การอย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้บุคลากรได้น าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่การ
พัฒนาศักยภาพบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญและมีความจ าเป็นต่อการด าเนินการสู่ความส าเร็จอย่างมี
ประสิทธิภาพของทุกองค์การ 
 
ตารางท่ี ๒.๙ สรุปการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
(๒๕๕๘). 
 
 
 

๑. การให้การศึกษาและส่งเสริมให้พัฒนาตนเองโดยวิธีต่างๆ อาทิ 
บทเรียนส าเร็จรูป การศึกษาทางไกล การจัดท าวารสารวิชาการใน
สาขาอาชีพ การศึกษาเพ่ิมเติมทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 
๒. การฝึกอบรมและพัฒนาทั้งในห้องฝึกอบรม นอกห้องฝึกอบรมและ 
ภายในองค์กรหรือส่งอบรมภายนอก โดยใช้รูปแบบต่างๆ กัน 
๓. การพัฒนาศักยภาพของครูหรือบุคลากรทางการศึกษาให้มีรูปแบบ 
หรือวิธีการที่เหมาะสมตรงกับสมรรถนะที่ควรจะได้รับการพัฒนา  
โดยมีขั้นตอนการพัฒนาศักยภาพบุคลากรพ้ืนฐาน Competency  

 
๔) การมีวิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถ

มองเห็นภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้นต้อง
สอดคล้องกับเปูาหมายของสถานศึกษามีความเป็นไปได้และสามารถมองเห็นวิธีการปฏิบัติที่จะน า
สถานศึกษาให้บรรลุความต้องการนั้นวิสัยทัศน์เป็นภาพอันชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นเปูาหมายค่านิยม
ปรัชญาและความเชื่อท่ีสมาชิกของสถานศึกษาร่วมกันยึดถือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงต้องเป็นวิสัยทัศน์ร่วมที่
สมาชิกช่วยกันผลักดันสานฝันอันเป็นผลจากความสามารถคิดอ่านผสานเข้ากับประสบการณ์ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อมของสมาชิกและเป็นผลจากความสามารถในการเก่งคิดเก่งคนและเก่งงานของ

                                                        
  ๔๔ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผู้บริหาร.pdf[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘] 
 



๔๓ 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาวิสัยทัศน์จะเกิดได้ก็ต่อเมื่อมีเปูาหมายที่ชัดเจนวิสัยทัศน์เป็นสิ่งส าคัญประการ
แรกที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีเพราะวิสัยทัศน์เป็น Roadmap ให้ทุกคนในสถานศึกษาได้ใช้เป็น
ประทีปน าทางในการปฏิบัติงานผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องมีกระบวนการลีลาของ
วิสัยทัศน์ครบทั้ง๓มิติคือคิดได้ (การสร้างวิสัยทัศน์) สื่อเป็น (การเผยแพร่วิสัยทัศน์) และโน้มน าให้มี
การปฏิบัติล่วงหน้า (การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์) พร้อมทั้งมีการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้
เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบด้วย 

ลักษณะของวิสัยทัศน์ประกอบด้วย 
๑) วิสัยทัศน์ต้องเป็นภาพที่ชัดเจนตอบค าถามได้ว่าใครท าอะไรที่ไหนเมื่อไรและอย่างไร 
๒) วิสัยทัศน์ต้องเป็นมากกว่าเพียง “อยากเห็น” แต่ต้องฟันฝุาอุปสรรคเพ่ือจะท าให้สิ่งที่

อยากเห็นเกิดข้ึน 
๓ )วิสัยทัศน์เป็นการมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
๔) วิสัยทัศน์ต้องเป็น “ภาพแง่บวก” สะท้อนสิ่งที่ดีกว่าอดีตและปัจจุบัน 
๕) วิสัยทัศน์คือฝันที่เป็นจริงเมื่อฝันแล้วอย่าหยุดแค่นั้นแต่เริ่มลงมือท าและเมื่อลงมือท าแล้ว

อย่าหยุดจนกว่างจะส าเร็จ 
๖) วิสัยทัศน์แท้ต้องยิ่งใหญ่ตระการตาท้าทายใจ 
๗) วิสัยทัศน์เป็นภาพที่เกิดจากแนวความคิดเชิงรุกไปข้างหน้า 
๘) วิสัยทัศน์เป็นการคิดล่วงหน้าก่อนที่จะเกิดปัญหาและมองข้ามปัญหาไปแล้ว 
๙) วิสัยทัศน์ไม่เพ้อฝันแต่ต้องสะท้อนเป็นภาพที่สมจริงสมจังสะท้อนความพร้อม 
๑๐) วิสัยทัศน์เป็นสิ่งที่มีพลังเหนืออารมณ์ความรู้สึกแม้เวลาท้อถอยใจไม่มีเรี่ยวแรงก็ยังลุก

ขึ้นได้เมื่อหันไปมองวิสัยทัศน์นั้น๔๕   
จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า วิสัยทัศน์ คือคุณสมบัติของผู้บริหารที่สามารถมองเห็น

ภาพในอนาคตของสถานศึกษาที่ต้องการจะให้เป็นไปได้อย่างชัดเจนโดยภาพนั้นต้องสอดคล้องกับ
เปูาหมายของสถานศึกษามีความเป็นไปได้วิสัยทัศน์เป็นภาพอันชัดเจนที่สะท้อนให้เห็นเปูาหมาย
ค่านิยมปรัชญาและความเชื่อที่สมาชิกของสถานศึกษาร่วมกันยึดถือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงต้องเป็น
วิสัยทัศน์ร่วมที่สมาชิกช่วยกันผลักดันสานฝันอันเป็นผลจากความสามารถคิดอ่านผสานเ ข้ากับ
ประสบการณ์ทั้งทางตรงและทางอ้อมของสมาชิกและเป็นผลจากความสามารถในการเก่งคิดเก่งคน
และเก่งงานของผู้บริหารสถานศึกษาผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่แท้จริงนั้นจะต้องมีกระบวนการลีลาของ
วิสัยทัศน์ครบทั้ง๓มิติคือคิดได้ (การสร้างวิสัยทัศน์) สื่อเป็น (การเผยแพร่วิสัยทัศน์) และโน้มน าให้มี
การปฏิบัติล่วงหน้า (การปฏิบัติตามวิสัยทัศน์) 

  
 
 

                                                        
  ๔๕ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผู้บริหาร.pdf[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘] 
 



๔๔ 
 

ตารางท่ี  ๒.๑๐ สรุปการมีวิสัยทัศน์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 
(๒๕๕๘). 

 
 
 

๑. วิสัยทัศน์ต้องเป็นภาพที่ชัดเจน ตอบค าถามได้ว่า ใคร ท าอะไร ที่
ไหน เมื่อไหร่ และอย่างไร 
๒. วิสัยทัศน์ต้องเป็นมากกว่าเพียง “อยากเห็น” แต่ต้องฟันฝุา
อุปสรรคเพื่อจะท าให้สิ่งที่อยากเห็นเกิดขึ้น 
๓. วิสัยทัศน์เป็นการมองภาพที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า 
๔. วิสัยทัศน์ต้องเป็น “ภาพแง่บวก” สะท้อนสิ่งที่ดีกว่าอดีตและ
ปัจจุบัน 
๕. วิสัยทัศน์คือฝันที่เป็นจริง เมื่อฝันแล้วอย่างหยุดแค่นั้น ต้องเริ่มลง 
มือท า และเมื่อเริ่มลงมือท าแล้วอย่าหยุดจนกว่าจะส าเร็จ 
๖. วิสัยทัศน์แท้ต้องยิ่งใหญ่ตระการตา ท้าทายใจ 
๗. วิสัยทัศน์เป็นภาพที่เกิดจากแนวความคิดเชิงรุกไปข้างหน้า 
๘. วิสัยทัศน์เป็นการคิดล่วงหน้า ก่อนที่จะเกิดปัญหา และมองข้าม
ปัญหาไปแล้ว 
๙. วิสัยทัศน์ไม่เพ้อฝัน แต่ต้องสะท้อนเป็นภาพที่สมจริงสมจัง สะท้อน 
ความพร้อม 
๑๐. วิสัยทัศน์ เป็นสิ่งที่มีพลังเหนืออารมณ์ความรู้สึก แม้เวลาท้อถอย 
ใจไม่มีเรี่ยวแรง ก็ยังลุกขึ้นได้เมื่อหันไปมองวิสัยทัศน์นั้น 

 
 ๕)  ภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง  แนวคิด เกี่ ย วกับภาวะผู้ น าการ เปลี่ ยนแปลง 
(Transformational Leadership)นั้นเป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวังพัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับท่ีสูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้
ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การจูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความ
สนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือสังคมซึ่งกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้
ตามโดยผ่านองคป์ระกอบพฤติกรรมเฉพาะ ๔ ประการหรือที่เรียกว่า “4 I’s” คือ 
  ๑) การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of Charisma Leadership: II or 
CL) หมายถึงการที่ผู้น าประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็นโมเดลส าหรับผู้ตามผู้นาที่จะเป็นที่ยกย่อง
เคารพนับถือศรัทธาไว้วางใจและทาให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจเมื่อได้ร่วมงานกันผู้ตามจะพยายาม
ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับผู้น าและต้องการเลียนแบบผู้น าของเขา 

๒) การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation: IM) หมายถึงการที่ผู้น าจะประพฤติ
ในทางท่ีจูงใจให้เกิดแรงบันดาลใจกับผู้ตามโดยการสร้างแรงจูงใจภายในท้าทายในเรื่องงานของผู้ตาม
กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม (Team Spirit) ให้มีชีวิตชีวามีความกระตือรือร้นโดยการสร้างเจตคติที่ดี
และการคิดแง่บวกสร้างและสื่อความหวังที่ผู้น าต้องการอย่างชัดเจนผู้นาจะแสดงการอุทิศตัวหรือ



๔๕ 
 

ความผูกพันต่อเปูาหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกันแสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเปูาหมายได้ 

๓) การกระตุ้นทางปัญญา (Intellectual Stimulation: IS) หมายถึงการที่ผู้นามีการกระตุ้น
ผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท าให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆมา
แก้ปัญหาในหน่วยงานเพื่อหาข้อสรุปใหม่ที่ดีกว่าเดิมเพ่ือทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ 

 ๔) การค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized Consideration: IC) ผู้น าจะมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น าดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคลและท าให้ผู้ตาม
รู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญผู้น าจะเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา (Advisor) เพ่ือการพัฒนาผู้
ตามเอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคลเพ่ือความสัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน
ผู้นาจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น๔๖  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง คือกระบวนการที่ผู้น ามี
อิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวังพัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมี
ศักยภาพมากขึ้นท าให้เกิดการตระหนักรู้ในภารกิจและวิสัยทัศน์ของทีมและขององค์การจูงใจให้
ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวกเขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การ
หรือสังคม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๔๖ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มืออบรมผู้บริหารสถานศึกษาแนวใหม่, [ออนไลน์]. 
แหล่งทีม่า: social.obec.goth/library/document/asean/ภาคผนวกคู่มือผู้บริหาร.pdf[๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘] 
 



๔๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๑ สรุปภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 
(๒๕๕๘). 

 
 
 

๑. เป็นกระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานและผู้ตามโดย
เปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานและผู้ตามให้สูงขึ้นกว่าความ
พยายามที่คาดหวัง 
๒. พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานและผู้ตามไปสู่ระดับที่สูงข้ึนและ 
มีศักยภาพมากข้ึน 
๓. จูงใจให้ผู้ร่วมงานและผู้ตามมองให้ไกลเกินกว่าความสนใจของพวก 
เขาไปสู่ประโยชน์ของกลุ่มหรือองค์การหรือสังคม 
๔. กระบวนการที่ผู้น ามีอิทธิพลต่อผู้ตามโดยผ่านองค์ประกอบ
พฤติกรรมเฉพาะ ๔ ประการ คือ 
    ๔.๑ การมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์ (Idealized Influence of  
Charisma Leadership : II or CL) 
    ๔.๒ การสร้างแรงบันดาลใจ (Inspirational Motivation : IM) 
    ๔.๓ การกระตุ้นทาปัญญา (Intellectual Stimulation : SL) 
    ๔ .๔ การค านึ งถึ งความเป็นปัจ เจกบุคคล (Individualized 
Consideration :IC) 

  
  ๒.๒.๓ สมรรถนะผู้สอน ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ คือสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะส าหรับ
สายผู้สอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๖ สมรรถนะ ได้แก่ การบริหาร
หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ การพัฒนาผู้เรียน การบริหารจัดการชั้นเรียน การวิเคราะห์สังเคราะห์
และวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ภาวะผู้น าครู และการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ 
 ๑) การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ (Curriculum and Learning  
Management) หมายถึงความสามารถในการสร้างและพัฒนาหลักสูตร การออกแบบการเรียนรู้อย่าง
สอดคล้องและเป็นระบบ จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ใช้และพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยี 
และการวัด ประเมินผล การเรียนรู้ เพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด 
การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ เป็นส่วนส าคัญที่จะน าไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่
ความสามารถในการน าไปใช้ของแต่ละสถานศึกษาจะแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างดังที่ การ
เตรียมการบริหารหลักสูตรไว้ว่า การเตรียมการ เป็นการวางแผนการใช้หลักสูตรโดยต้องเตรียมการ
ล่วงหน้า เพ่ือให้การวางแผนการใช้หลักสูตรเป็นไปอย่างมีระบบและน านวัตกรรมทางการศึกษามา
ช่วยการเตรียมการบริหารหลักสูตรมีขั้นตอนดังนี้  
 ๑. การตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ 
 ๒. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรก่อนน าไปใช้ 



๔๗ 
 

  ๓. การเตรียมความพร้อมของสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร ได้แก่ การ
เตรียมความพร้อมของครู บุคลากร วัสดุ สื่อการสอน อาคารสถานที่ งบประมาณการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาเป็นรูปเล่ม๔๗ 
 นอกจากนี้การพัฒนาหลักสูตรซึ่งเชื่อมโยงและมีความสัมพันธ์กับบริหารหลักสูตรไว้  เชื่อ
ว่าครูซึ่งเป็นผู้ใช้หลักสูตรควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการพัฒนาหลักสูตรควรมีการ
พัฒนาจากระดับล่างสู่ระดับบน (The Grass-roots Approach) ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอน ดังนี้ 
 ๑. วินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis of Needs) ส ารวจสภาพปัญหา ความต้องการและ
ความจ าเป็นต่าง ๆ ของสังคมและผู้เรียน 
 ๒. ก าหนดจุดประสงค์ (Formulation  of  Objective) ก าหนดจุดประสงค์ให้ชัดเจน
หลังจากท่ีวินิจฉัยต้องการแล้ว 
 ๓. คัดเลือกเนื้อหาสาระ (Select  of  Content) การก าหนดจุดประสงค์ได้ชัดเจนจะช่วย
ในการเลือกเนื้อหาสาระให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ วัย และความสามารถของผู้เรียน เนื้อหาสาระ
ต้องมีความเชื่อถือได้ และส าคัญต่อการเรียนรู้ด้วย 
 ๔. จัดเนื้อหาสาระ (Organization  of  Content) การจัดเนื้อหาที่คัดเลือกแล้ว ต้อง
น ามาจัดโดยค านึงถึงต่อเนื่องความยากง่ายของเนื้อหา และวุฒิภาวะ ความสามารถ ความสนใจของ
ผู้เรียน 
 ๕. คัดเลือกประสบการณ์การเรียนรู้ (Selection  of  Learning  Experiences) ผู้สอน
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องจะต้องเลือกประสบการณ์เรียนรู้ ให้สอดคล้องกับเนื้อหาวิชาและจุดประสงค์ของ
หลักสูตร 
 ๖. จัดประสบการณ์การเรียนรู้ (Organization of Learning Experiences) ประสบการณ์
การเรียนรู้ควรจัดโดยค านึงถึงเนื้อหาสาระ ความต่อเนื่อง และความสามารถของผู้เรียน 
 ๗. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน (Dermination of  What  to  Evaluate  
and  of  the  Ways  and  Means  of  Doing  It) ต้องก าหนดว่าจะประเมินอะไรเพ่ือตรวจสอบผลว่า
บรรลุตามจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้หรือไม่ และก าหนดด้วยว่าจะใช้วิธีประเมินอย่างไร ใช้เครื่องอะไร
บทบาทส าคัญประการหนึ่งของสถานศึกษา คือ สถานศึกษาต้องสร้างหลักสูตรของตนเองที่เรียกว่า 
หลักสูตรสถานศึกษา ท าให้ผู้บริหารและครูต้องท าหน้าที่เป็นผู้พัฒนาหลักสูตร เพ่ือการใช้หลักสูตร
อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเสร็จสิ้นแล้ว ต้องน าเอาหลักสูตร
สถานศึกษาไปใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน เมื่อเสร็จสิ้นการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในแต่
ละปีสถานศึกษาก็ควรแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินหลักสูตรสถานศึกษาเพ่ือจะได้มีการปรับปรุง และ
พัฒนาหลักสูตรให้เป็นไปตามที่ต้องการและความจ าเป็นตลอดเวลา จึงเป็นภารกิจหนึ่งที่ส าคัญ
หลักสูตรสถานศึกษาจะมีความสัมพันธ์กับการบริหารจัดการหลักสูตร ผลผลิตจากการบริหาร จัดการ
หลักสูตรจะน ามาเสนอในหลักสูตรสถานศึกษา เพ่ือให้บุคคลทั้งภายใน และภายนอกสถานศึกษา

                                                        
 

๔๗ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร, 
๒๕๔๕), หน้า ๔๒-๔๔. 



๔๘ 
 

ทราบว่าสถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างไร ก่อให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความเข้าใจ ความ
ร่วมมือ การประสานงาน และการด าเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ๔๘ 
 ทั้งนี้ การจัดการเรียนการสอน การเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ต่างๆ กระบวนการและวิธีที่
หลากหลาย ผู้สอนต้องค านึงถึงการพัฒนาทางด้านร่างกายและสติปัญญา วิธีการเรียนรู้ในแต่ละช่วง
ชั้น ควรใช้รูปแบบหรือวิธีการที่หลากลหาย การเรียนรู้จากธรรมชาติ การเรียนรู้ปฏิบัติ จริง และการ
เรียนรู้แบบบูรณาการ การใช้การวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้คุณธรรม ทั้งนี้ต้องพยายาม
น ากระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ไปสอดแทรกในการเรียนการสอนทุกกลุ่มสาระ การเรียนรู้ เนื้อหา 
และกระบวนการต่าง ๆ ข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้บูรณาการในการจัดการเรียนการสอน การจัด
กระบวนการเรียนรู้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช ๒๕๔๒ มาตรา ๒๔ ได้ระบุให้
สถานศึกษาท่ีศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการ ดังนี้ 
 ๑. จัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมให้สอดคล้องกับความสนใจและความถนัดของผู้เรียนโดย
ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 
 ๒. ฝึกทักษะ กระบวนการ การคิด การจัดการ การเผชิญสถานการณ์และการประยุกต์
ความรู้มาใช้เพื่อปูองกันและแก้ไขปัญหา 
 ๓. จัดกิจกรรมให้ผู้เรียน ได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบัติให้ท าได้ คิดเป็น 
ท าเป็น รักการอ่านและเกิดการใฝุรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๔. จัดการเรียนการสอนโดยผสมผสานสาระความรู้ด้านต่างๆ อย่างได้สัดส่วนกันรวมทั้ง
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมท่ีดีและคุณลักษณะที่พึงประสงค์ไว้ในทุกกลุ่มสาระการเรียน 
 ๕. จัดการเรียนรู้ให้เกิดในทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความร่วมมือกับบิดา มารดา 
ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝุายร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

 ดังนั้นการจัดการเรียนรู้จะต้องเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของผู้สอน และการ
เรียนของผู้ เรียนในลักษณะปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ผู้สอนจะต้องค านึงถึงการพัฒนา
กระบวนการคิดวางแผนลงมือปฏิบัติ สืบค้นข้อมูล รวบรวมด้วยวิธีการต่ างๆ จากแหล่งเรียนรู้
หลากหลาย การมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอันจะน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้ 

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญสามารถน าประมวล
รายวิชามาจัดท าแผนการเรียนรู้รายภาค และตลอดภาค สามารถออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับ
วัยของผู้เรียนสามารถเลือกใช้ พัฒนาและสร้างสื่ออุปกรณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนสามารถจัด
กิจกรรมที่ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนและจ าแนกระดับการเรียนรู้ของผู้เรียนจากการประเมินผล 

 
 
 
 
 

                                                        
  ๔๘อุดม  เชยกีวงศ์, หลักสูตรท้องถิ่น : ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : บรรณกิจ 
๑๙๙๑, ๒๕๔๒), หน้า ๑๓. 



๔๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๒ สรุปการบริหารหลักสูตรและการเรียนรู้ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 
(๒๕๔๔). 

๑. การตรวจสอบหลักสูตรแม่บทก่อนน าไปใช้ 
๒. การประชาสัมพันธ์หลักสูตรก่อน 
๓. การเตรียมความพร้อมสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตร 
ได้แก่ การเตรียมความพร้อมของครู บุคลากร สื่อการสอน อาคาร
สถานที่ งบประมาณการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาเป็นรูปเล่ม 

อุดม เชยกีวงศ์, 
(๒๕๔๒). 

๑. วินิจฉัยความต้องการ (Diagnosis Needs) 
๒. การก าหนดวัตถุประสงค์ (Formulation of Objective) 
๓. คัดเลือกเนื้อหาสาระ (Select of Content) 
๔. จัดเนื้อหาสาระ (Organization of Content) 
๕. คัดเลือกประสบการณ์เรียนรู้ (Selection of Learning 
Experiences) 
๖. จัดประสบการณ์เรียนรู้  (Organization of Learning 
Experiences) 
๗. ก าหนดสิ่งที่จะประเมินและวิธีการประเมิน (Deamination of 
What to Evaluate and of the Ways and Means of Doing    
It) 

 
 ๒) การพัฒนาผู้เรียน (Student Development) หมายถึงความสามารถในการปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความ
ภูมิใจในความเป็นไทย การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  การ
พัฒนาการเรียนรู้เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตามศักยภาพ มุ่งเน้น
เพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่ม การเข้าร่วมและปฏิบัติ
กิจกรรมที่เหมาะสมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุขกับกิจกรรมที่เลือกด้วยตัวเองตามความถนัด และ
ความสนใจอย่างแท้จริง การพัฒนาที่ส าคัญ ได้แก่ การพัฒนาองค์รวมของความเป็นมนุษย์ให้ครบทุก
ด้าน ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม โดยอาจจัดเป็นแนวทางหนึ่งที่จะสนองนโยบายในการ
สร้างเยาวชนของชาติให้เป็นผู้มีศีลธรรม จริยธรรม ระเบียบวินัย และมีคุณภาพ เพ่ือพัฒนาองค์รวม
ของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ปลูกฝังและสร้างจิตส านึกของการท าประโยชน์เพ่ือสังคม ซึ่ง
สถานศึกษาจะต้องด าเนินการอย่างมีเปูาหมาย มีรูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม กิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียนแบ่งเป็น ๒ ลักษณะ คือ 

๑. กิจกรรมแนะแนว เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้เหมาะสม
ตามความแตกต่างระหว่างบุคคล สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตน เสริมสร้างทักษะชีวิต 
วุฒิภาวะทางอารมณ์ การเรียนรู้ในเชิงพหุปัญญา และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี ซึ่งครูทุกคนต้องท า
หน้าที่แนะแนวให้ค าปรึกษาด้านชีวิต การศึกษาต่อและการพัฒนาตนเองสู่โลกอาชีพและการมีงานท า 



๕๐ 
 

๒. กิจกรรมนักเรียน เป็นกิจกรรมที่ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเองอย่างครบวงจร ตั้งแต่ศึกษา 
วิเคราะห์ วางแผน ปฏิบัติตามแผนประเมิน และปรับปรุงการท างาน โดยเน้นการท างานร่วมกันเป็น
กลุ่ม เช่น โครงการ กิจกรรมตามความสนใจ ชุมนุมวิชาการ กิจกรรมรักการอ่าน กิจกรรม
สาธารณประโยชน์ ลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น๔๙  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การพัฒนาผู้เรียน คือการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การ
พัฒนาทักษะชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความเป็นไทย 
การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ  ทั้งร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และ
สังคม  
 
ตารางท่ี ๒.๑๓  สรุปการพัฒนาผู้เรียน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รุจีย์ ภู่สาระ, 
(๒๕๔๕). 

๑. ความสามารถในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม การพัฒนาทักษะ
ชีวิต สุขภาพกายและสุขภาพจิต ความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจ
ในความเป็นไทย 
๒. เป็นกิจกรรมที่จัดให้ผู้เรียนได้พัฒนาความสามารถของตนเองตาม
ศักยภาพ มุ่งเน้นเพ่ิมเติมจากกิจกรรมที่ได้จัดให้ผู้เรียนตามกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ทั้ง ๘ กลุ่มสาระ 
๓. กิจกรรมผู้เรียน แบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ 
    ๓.๑ กิจกรรมแนะแนว 
    ๓.๒ กิจกรรมนักเรียน 

 
 ๓) การบริหารจัดการชั้นเรียนหมายถึงการบริหารจัดการในชั้นเรียน (Classroom 

Management) หมายถึงการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ า
ชั้นเรียน /ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น /รายวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข 
และความปลอดภัยของผู้เรียน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของ
ผู้เรียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน และภายนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริม
การมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกใน
ห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอโดยมีกระบวนการด าเนินการบริหารจัดการชั้นเรียนดังนี้ 

 ๑.จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา โดยการจัดท าข้อมูล
สารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
และน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 

                                                        
 ๔๙รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
บริษัทบุ้คพอยท์จ ากัด ๒๕๔๕), หน้า ๑๔๖-๑๔๗. 
 



๕๑ 
 

 ๒.ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการก าหนดกฎ 
กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้น
เรียน ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ
บริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการในห้องเรียนครูสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน สามารถ
สื่อสารได้อย่างมีคุณภาพ สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหารจัดการ๕๐ 

นอกจากนี้ บทบาทของครูที่ควรปฏิบัติคือการเป็นผู้ช่วยเหลือให้ค าแนะน าปรึกษาเมื่อผู้เรียน
ต้องการ เป็นผู้สนับสนุนและเสริมแรงให้ผู้เรียนสนใจที่จะเข้าร่วมกิจกรรมหรือลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง
ร่วมท ากิจกรรมในกลุ่มผู้เรียนพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นและเชื่อมโยงประสบการณ์ของผู้เรียน
ติดตามตรวจสอบผลการท างานของผู้เรียน เพ่ือให้ถูกต้องและมีความชัดเจนก่อนที่จะให้ผู้เรียนได้สรุป
ข้อความที่ได้จากการเรียนรู้และเป็นผู้สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรให้ผู้เรียนกล้าแสดงความ
คิดเห็นยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (๒๕๔๓,๓๖-๓๘) 
กล่าวว่าครูถือว่าส าคัญที่สุดส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและเต็ม
ศักยภาพในเรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ของผู้ เรียนและค านึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนเอาใจใส่ผู้เรียนเป็น รายบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและการแก้ปัญหา การจัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนได้
แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง จัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลุกเร้าจูง
ใจและเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการสอนและแหล่งวิทยาการต่างๆ 
ประสานงานกับชุมชนและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้เต็มตามศักยภาพ รวมทั้งในเรื่อง
ความรู้ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีรวมทั้งการวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัด
กระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่ละระดับการศึกษา๕๑  
 จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การบริหารจัดการในชั้นเรียนคือการจัดบรรยากาศที่
ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียน โดยการจัดสภาพแวดล้อมทั้งภายในและ
ภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติ
และเต็มศักยภาพในกระบวนการเรียนรู้โดยครูจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความสนใจ ความถนัด
ของผู้ เรียนและค านึงถึงความแตกต่างกันของผู้เรียนเอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฝึกทักษะ 
กระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญและการแก้ปัญหาที่ผู้เรียนได้แสดงออกและคิดอย่างสร้างสรรค์ 
จัดให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง และส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียน และผู้เรียนกับ
ผู้เรียน  

 
 
 

                                                        
 ๕๐ส านักมาตรฐานวิชาชีพ ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ประกอบ
วิชาชีพครูตามมาตรฐานความรู้, (กรุงเทพมหานคร : ม.ป.ท., ๒๕๔๙), หน้า ๔๕. 
 ๕๑วัฒนาพร   ระ งับทุ ก ข์ ,  แผนการสอนที่ เ น้ น ผู้ เ รี ยน เป็นศู นย์ ก ลาง  พิม พ์ค ร้ั งที่  ๒ , 
(กรุงเทพมหานคร : แอล ที เพรส, ๒๕๔๒), หน้า ๒๒. 
 



๕๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๔ สรุปการบริหารจัดการชั้นเรียน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
 ส านักมาตรฐานวิชาชีพ 
ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, 
(๒๕๔๙). 

๑. การจัดบรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและ
เอกสารประจ าชั้นเรียน /ประจ าวิชา การก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น /
รายวิชา เพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข และความปลอดภัย
ของผู้เรียน การจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้ความสุขและความ
ปลอดภัยของผู้เรียน 
๒. จัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา     
โดยการจัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและ    
เอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้องครบถ้วน เป็นปัจจุบันและน า    
ข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
๓. ก ากับดูแลชั้นเรียนรายชั้น/รายวิชา โดยการให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน    
การก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน แก้ปัญหา/พัฒนา    
นักเรียนด้านระเบียบวินัยโดยการสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน     
ประเมินการก ากับดูแลชั้นเรียน และน าผลการประเมินไปใช้ในการ    
ปรับปรุงและพัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน การบริหารจัดการ    
ในห้องเรียนครูสามารถบริหารจัดการในชั้นเรียน สามารถสื่อสาร    
ได้อย่างมีคุณภาพ สามารถน านวัตกรรมใหม่ๆ มาใช้ในการบริหาร    
จัดการ 

วัฒนาพร ระงับทุกข์, 
(๒๕๔๒). 

๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้พัฒนาตนเองได้ตามธรรมชาติและ    
เต็มศักยภาพ 
๒. จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมตามความ    
สนใจ ความถนัดของผู้ เรียนและค านึงถึงความแตกต่างกันของ    
ผู้เรียน 
๓. เอาใจใส่ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ฝึกทักษะกระบวนการคิด การ    
จัดการ การเผชิญและแก้ปัญหา 
๔. จัดกิจกรรมและสถานการณ์ให้ผู้เรียนแสดงออกและคิดอย่าง    
สร้างสรรค ์
๕. จัดให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติจริงจัดบรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่ปลูกเร้าจูงใจ    
และเสริมแรงให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ไปพร้อมกับสื่อการเรียนการ      
สอนและแหล่งวิทยาการต่างๆ 
๖. ประสานงานกับชุมชุนและผู้ปกครองเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนให้    
เต็ มตามศั กยภาพ ร วมทั้ ง ใน เ รื่ อ งความรู้  ทั กษะ  ทางด้ าน    
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งการวิจัยและพัฒนารูปแบบการ    
จัดกระบวนการเรียนรู้ของผู้ เรียนที่เหมาะสมกับผู้ เรียนในแต่ละ    
ระดับการศึกษา 



๕๓ 
 

 ๔) การคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Analysis &Synthesis 
& Classroom Research) หมายถึงความสามารถในการท าความเข้าใจ แยกประเด็นเป็นส่วนย่อย
รวบรวมประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนรวมทั้งสามารถ
วิเคราะห์องค์กรหรืองานในภาพรวมและด าเนินการแก้ปัญหา เพ่ือพัฒนางานอย่างเป็นระบบการ
วิเคราะห์ มีกระบวนการในการด าเนินการ ดังนี้ ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือ
วางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน และวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้น
เรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพปัจจุบัน เมื่อมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย 
อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนแล้วก็น ามา
สังเคราะห์ โดยการท าการวิจัยในชั้นเรียนมี ๔ ขั้นตอนดังนี้ 

 ๑. การวางแผนการวิจัย  เพ่ือก าหนดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน ซึ่งสิ่งที่ควรท าในเบื้องต้น 
คือการวิเคราะห์ปัญหา การเลือกสื่อ วิธีการน ามาใช้ในการพัฒนาและการก าหนดโครงการวิจัย 
เริ่มต้นจากการส ารวจสภาพ การปฏิบัติงานของครูในการจัดการเรียนรู้ ซึ่งต้องตรวจสอบว่าผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ตามที่ก าหนดไว้ในแผนการเรียนรู้หรือไม่ โดยใช้ข้อมูลจากการบันทึกผลการจัดการเรียนรู้ 
สังเกตพฤติกรรมการเรียนของผู้เรียน วิเคราะห์จากแบบสอบถาม เพ่ือส ารวจปัญหาของผู้เรียนที่จะ
น าไปสู่การวิเคราะห์การหาเหตุผล เพื่อก าหนดปัญหาที่พบในการจัดการเรียนรู้ว่ามีสาเหตุอะไรบ้าง มี
สาเหตุมาจากอะไรบ้าง จัดล าดับความส าคัญของปัญหาที่ต้องการพัฒนา จากนั้นจึงศึกษาหาวิธีการสื่อ
หรือนวัตกรรมที่คาดว่าน่าจะน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหรือแก้ปัญหาที่พบในชั้นเรียนให้มีคุณภาพ
สูงขึ้นกว่าเดิม การก าหนดปัญหาควรมีทิศทางในการแก้ปัญหา หรือพัฒนาว่าแก้ปัญหาจุดใด จะ
พัฒนาผู้เรียนอย่างไร แล้วเขียนโครงการวิจัยหรือเค้าโครงการวิจัยเพื่อเป็นแนวทางสู่ความส าเร็จ 

 ๒. การพัฒนาเครื่องมือการวิจัย จากการวางแผนด าเนินการโดยจัดท าโครงการหรือเขียน
เค้าโครงเสร็จแล้ว ครูผู้สอนต้องด าเนินการสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วยเครื่องมือที่ใช้
เป็นสิ่งทดลองที่จัดท าขึ้น และก าหนดเป็นตัวแปรอสระหรือสิ่งทดลอง เช่น วิธีการสอน สื่อ 
แบบทดสอบ แบบสังเกต เป็นต้น เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง เมื่อครูพัฒนาโดยการศึกษาแนวคิด
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ก าหนดมาเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาผู้เรียนและจัดท าในลักษณะของสื่อหรือ
นวัตกรรม ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพ่ือให้มีมาตรฐานก่อนน าไปใช้จริง ส่วน
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลก็จะต้องมีการตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) จาก
ผู้เชี่ยวชาญและทดลองหาค่าความยากง่าย (Difficulty) หาค่าอ านาจจ าแนก (Discrimination) และ
ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) 

 ๓. การด าเนินการวิจัย เป็นการปฏิบัติตามแผนที่ก าหนดไว้โดยการน าเครื่องมือที่เป็นสิ่ง
ทดลอง เช่น วิธีการสอน สื่อ แบบฝึกต่าง ๆ และเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลมาใช้พัฒนาผู้เรียนตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในเค้าโครงการวิจัย ด าเนินการตามรูปแบบที่ก าหนดไว้ 



๕๔ 
 

 ๔. การวิเคราะห์และการสรุปผลการวิจัย หลังจากที่การด าเนินการวิจัยและเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่ต้องการได้แล้ว ต้องน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ และแปลความหมายเพื่อสรุปการวิจัย ซึ่งจะเป็น
การตอบค าถามหรือปัญหาการวิจัยที่ก าหนดไว้๕๒ 

 นอกจากนี้ กระบวนการท าวิจัยในชั้นเรียนว่า การวิจัยในชั้นเรียนมีกระบวนการที่ต่อเนื่อง
และเป็นระบบ คือ เริ่มต้นจากการส ารวจสภาพการปฏิบัติงานว่ามีปัญหาอะไรบ้าง วางแผนเพ่ือแก้ไข
ปัญหา ลงมือปฏิบัติตามแผนแล้วสะท้อนผลการปฏิบัติเพ่ือการเริ่มต้นใหม่ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ ๑.การ
ส ารวจสภาพการปฏิบัติงาน (Reconnaissance) ๒.การวางแผน (Planning) ๓.การลงมือปฏิบัติ 
(Action) ๔.การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection)๕๓ 

ทั้งนี้ การวิจัยในชั้นเรียนต้องเริ่มต้นด้วยการก าหนดปัญหาที่จะท า และศึกษาค้นหาเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในปัญหา จากนั้นก็ตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบของปัญหาว่า
ควรเป็นไปในลักษณะใดโดยอาศัยเหตุผลและประสบการณ์หรือจากการค้นคว้า ไปสู่การก าหนด
รูปแบบหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหาแล้วสร้างเครื่องมือเพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล น ามาวิเคราะห์ สรุป และ
เขียนรายงานผลการวิจัยเป็นขั้นตอนสุดท้ายที่น าเสนอสิ่งที่ค้นพบอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการ
เรียนการสอน๕๔   

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การวิเคราะห์ สังเคราะห์ คือกระบวนการที่ครูท าวิจัย
เพ่ือการพัฒนาการเรียนการสอนและพัฒนาผู้เรียน น าผลการวิจัยไปใช้กับการเรียนการสอนในชั้น
เรียนของตนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถเต็มตามศักยภาพ โดยใช้วิธีการสื่อ หรือ
นวัตกรรม เป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ ได้แก่ ส ารวจและ
วิเคราะห์ปัญหาจากการจัดการเรียนรู้ ศึกษาเอกสารเพ่ือค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหา พัฒนาวิธีการ สื่อ 
และนวัตกรรม น าวิธีการหรือนวัตกรรมไปใช้ แล้วสรุปผลเขียนรายงานการวิจัย ก่ อนด าเนินการวิจัย
ครูผู้สอนควรเขียนเค้าโครงการวิจัยให้ชัดเจนเพื่อให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปตามแผนที่ก าหนด 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๕๒ยุทธนา  ปฐมวรชาติ, “การวิจัยในช้ันเรียน: แนวคิดการปฏิบัติสู่การพัฒนาผู้เรียนที่แท้จริง”, 
วารสารวิชาการ, ปทีี่ ๔ ฉบับท่ี ๑๐ (ตุลาคม ๒๕๕๗) : ๕๙.  
 ๕๓ประวิต   เอราวรรณ์, การวิจัยปฏิบัติการการเรียนรู้ของครู และการสร้างพลังร่วมในโรงเรียน ,
(กรุงเทพมหานคร : ดอกหญ้าวิชาการ,๒๕๔๔), หน้า ๕. 
 ๕๔อนงค์พร  สถิตภาคีกุล,“๕ ค าถามน่ารู้ส าหรับการวิจัยในช้ันเรียน”, วารสารวิชาการ, ปีที่ ๖ ฉบับที่
๑๒ (พฤศจิกายน ๒๕๕๖) : ๒๒. 
 



๕๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๕ สรุปการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ยุทธนา ปฐมวรชาติ, 
(๒๕๕๗). 

๑. การวางแผนการวิจัย 
๒. การพัฒนาเครื่องมือ 
๓. การด าเนินการวิจัย 
๔. การวิเคราะห์และการสรุปผลการวิจัย 

ประวิต เอราวรรณ์, 
(๒๕๔๔). 

๑. การตรวจสภาพการปฏิบัติงาน (Reconnaissance) 
๒. การวางแผน (Planning) 
๓. การลงมือปฏิบัติ (Action) 
๔. การสะท้อนผลการปฏิบัติ (Reflection) 

อนงค์พร สถิตภาคีกุล, 
(๒๕๕๖). 

๑. ก าหนดปัญหาที่จะท าและศึกษาค้นหาเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
เกิดความชัดเจนในปัญหา 
๒. ตั้งสมมติฐานหรือคาดคะเนค าตอบของปัญหา 
๓. ก าหนดรูปแบบหรือวิธีการที่ใช้แก้ปัญหา 
๔. สร้างเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลน ามาวิเคราะห์สรุป 
๕. เขียนรายงานผลวิจัย เพ่ือน าเสนอสิ่งที่ค้นพบอันเป็นประโยชน์ต่อ
การพัฒนาการเรียนการสอน 

 
๕) ภาวะผู้น าครู (Teacher Leadership) หมายถึงคุณลักษณะและพฤติกรรมของครูที่แสดง

ถึงความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ส่วนบุคคลและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันทั้งภายในและภายนอก
ห้องเรียนโดยปราศจากการใช้อิทธิพลของผู้บริหารสถานศึกษาก่อให้เกิดพลังแห่งการเรียนรู้เพ่ือ
พัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ  ครูมีความส าคัญต่อการศึกษาทุกระดับชั้นในโรงเรียนเนื่องจาก
ครูเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับผู้เรียนมากที่สุด ดังนั้นครูจึงเป็นบุคคลแรกในการผลักดันให้ผู้ เรียนสามารถ
เรียนรู้ได้ตามจุดประสงค์ของโรงเรียน บทบาทของครูจึงมีมากมาย แต่บทบาทส าคัญคือการมีภาวะ
ผู้น าในการส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือนครูและนักเรียนในการท ากิจกรรมเพ่ือส่งเสริมการ
เรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ ภายในโรงเรียน เพ่ือการพัฒนาสู่ผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน และส่งเสริมเพ่ือนครู
ด้วยกันในการพัฒนาประสิทธิภาพการสอนภายในชั้นเรียน ภาวะผู้น ามีการน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
องค์กรทั้งในแวดวงธุรกิจและในแวดวงการศึกษามาเป็นเวลาช้านาน ซึ่งเมื่อพูดถึงภาวะผู้น าใน
โรงเรียน คนส่วนใหญ่จะมองไปที่ภาวะผู้น าของครูใหญ่ของผู้บริหารสถานศึกษา จะไม่พูดถึงครูผู้สอน 
โดยมองครูผู้สอนคือผู้ปฏิบัติการสอนตามที่ครูใหญ่มอบหมายให้เท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้ว ถ้า
ครูผู้สอนไม่มีภาวะผู้น าในการสอน ภาวะผู้น าต่อผู้เรียน ภาวะผู้น าในความร่วมมือต่างๆ ภายใน
โรงเรียน ภาวะผู้น าในการคิดหาวิธีสอนและหาหลักสูตรดีๆ มาใช้ประกอบการสอน ก็ไม่อาจคาดหวัง
ในการน าพาโรงเรียนไปสู่เปูาหมายได้ ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนจะต้องแบ่งปันประสบการณ์ 
ช่วยเหลือผู้เรียน ช่วยเหลือเพ่ือนครูด้วยกัน ได้สรุปองค์ประกอบภาวะผู้น าของครูไว้น่าสนใจ ๓ 
ประการ คือ  



๕๖ 
 

 ๑. ภาวะผู้น าของครูทางด้านที่มีต่อผู้ เรียนหรือด้านที่ปรึกษา โดยครูจะท าหน้าที่ส่งเสริม
สนับสนุนการฝึกอบรมปรับปรุงหลักสูตรของโรงเรียน มีการน าวิธีการสอนรูปแบบใหม่มาใช้ในชั้นเรียน 
มีความช านาญในการสอน และเป็นผู้น ากลุ่มต่อการเรียนรู้  

 ๒. ภาวะผู้น าในด้านปฏิบัติ ครูจะต้องมีบทบาทในการรักษารูปแบบขององค์การตาม
จุดมุ่งหมายในรูปของหัวหน้างานหัวหน้าสาขา หัวหน้าภาค  

 ๓. ภาวะผู้น าทางด้านการตัดสินใจหรือการเป็นหุ้นส่วนต่างๆ เช่น ครูเป็นสมาชิก
กระบวนการปฏิรูปโรงเรียน เป็นสมาชิกในองค์การต่างๆ ภายในโรงเรียน หรือเป็นสมาชิกสมาคมครู
ผู้ปกครอง 

 ครูยังมีภาวะผู้น าในกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงเรียน เช่น ปรับปรุงห้องเรียน สร้างความ
ร่วมมือในหมู่ครู หาแหล่งข้อมูลของการเรียนรู้ สร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและ
ชุมชน ครูเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน เข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในโรงเรียนและใน
องค์การต่างๆ การได้รับรางวัลในการปฏิบัติการสอน และการที่นักเรียนได้รับผลประโยชน์ต่างๆ จาก
โรงเรียน การให้เวลาเพ่ือกิจกรรมในชั้นเรียน การเลือกสรรคู่มือการสอนและอุปกรณ์การสอน การ
ปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยอยู่เสมอ การเข้าไปมีส่วนร่วมกับชุมชน การสร้างมาตรฐานด้านความ
ประพฤติของผู้เรียน ติดตามข่าวสารและวางแบบแปลนในการพัฒนาผู้ร่วมงาน วางแผนในการ
ส่งเสริมนโยบายในโรงเรียนจัดท างบดุล ประเมินผลปฏิบัติงานของผู้บริหารและครู และคัดเลือกครู
ใหม่เข้าร่วมงานกับโรงเรียน จากข้อมูลที่เก่ียวข้อง และได้น ามาสร้างเป็นแผนภูมิความสัมพันธ์ได้ดังนี้ 

 นอกจากนี้ ภาวะผู้น าของครูยังต้องรู้จักศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมเพ่ือประสิทธิผลของตัวเอง
เสมอ มีการจัดระเบียบการบริหารอยู่เป็นประจ า มีการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรอย่าง
ต่อเนื่อง เข้าไปมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน เข้าไปจัดปฐมนิเทศครูใหม่
ก่อนเข้าสอน เข้าไปมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของครู และการประนีประนอมในระดับบุคคล 
และความสัมพันธ์ส่วนตัวของครูภายในโรงเรียนเป็นสาระส าคัญอีกประการหนึ่งของภาวะผู้น าครู  
เป็นการเอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ภายในห้องเรียนของผู้เรียน  

 ครูผู้สอนสามารถพัฒนาการเป็นผู้น าได้ และเมื่อครูมีภาวะผู้น าก็จะมีบทบาทและวิธีการ
สอนที่ดีกว่าครูที่ไม่มีภาวะผู้น า จากผลการวิจัยของ Lelikten ซึ่งศึกษาเรื่องผลการปฏิบัติหน้าที่ของ
ผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยศึกษากับกลุ่มตัวอย่างที่ครูผู้สอน
มีภาวะผู้น าและครูผู้สอนไม่มีภาวะผู้น ามาปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อ านวยการเป็นเวลา ๓ เดือนผลที่ได้
จากการศึกษาพบว่าผู้ช่วยผู้อ านวยการที่มีภาวะผู้น า มีการมุ่งมั่นท างานในต าแหน่ง มีการตัดสินใจได้
ฉับไวในการแก้ปัญหาให้กับนักเรียนได้ดีกว่าอย่างมีนัยส าคัญและปัจจัยที่ช่วยในการส่งผลให้ผู้ช่ วย
ผู้อ านวยการท างานได้ดีคือผู้อ านวยการโรงเรียน การไปเข้าร่วมประชุมกลุ่ม การสัมมนาทางวิชาการ 
ส่วนปัจจัยที่มีผลกระทบน้อยสุดได้แก่ระเบียบวินัยของครู และงานของ Paulu และ Winters 
(๑๙๙๘) พบในแนวทางเดียวกันว่า ภาวะผู้น าของครูเป็นการกระตุ้นให้ผู้ปกครองมีส่วนเข้าร่ วม
กิจกรรมกับทางโรงเรียน 

 เมื่อมองภาพภาวะผู้น าของครูผู้สอนให้ชัดเจน จึงสรุปประเด็นส าคัญของภาวะผู้น าของ
ครูผู้สอนไว้พอสังเขปดังนี้ 



๕๗ 
 

 ๑. เพ่ิมคุณภาพการสอนของครู ครูที่มีความช านาญจะเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการปรับปรุง
คุณภาพในเรื่องการเรียนการสอน สิ่งหนึ่งที่สามารถปรับปรุงคุณภาพการสอนของครูได้นั้นก็คือภาวะ
ผู้น าของครูในการร่วมมือกับครูในสิ่งที่พวกเขาต้องการและช่วยเหลือในสิ่งที่ขาดอยู่ 

 ๒. เพ่ิมศักยภาพการเรียนของนักเรียน ทุกโรงเรียนที่ท าการเรียนการสอนมีจุดประสงค์
หลักก็คือ ผลผลิตของผู้เรียน ซึ่งครูเป็นต าแหน่งที่มีความส าคัญในการช่วยเหลือนักเรียนในการเรียน 
ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน ทั้งยังให้ความร่วมมือกับผู้ปกครองในการช่วยเหลือนักเรียนอีกด้วย 

 ๓. มั่นใจว่าสามารถปฏิรูปการศึกษาได้ ภาวะผู้น าของครูผู้สอนมีอิทธิพลโดยตรงในการ
ปฏิรูปการศึกษาและท าให้การศึกษามีคุณภาพสูงทั้งในระดับการสอนของครู การปรับปรุงหลักสูตร
และกิจกรรมต่าง ๆ ภายในห้องเรียน ซึ่งครูเหล่านี้จะรู้ดีกว่าคนอ่ืน ๆ ในโรงเรียน รวมถึงปัจจัยอ่ืนใน
การสนับสนุนอีกด้วย 

 ๔. การรับสมาชิกใหม่ การรักษาสภาพ การสร้างแรงจูงใจ และการให้รางวัลครูที่มีความ
เชี่ยวชาญ สิ่งหนึ่งส าหรับภาวะผู้น าของครูผู้สอนนั้นคือต้องการสมาชิกใหม่ และการให้รางวัลแก่ครูที่มี
ความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ การให้ความส าคัญต่อสิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างแรงจูงใจให้ครูมีภาวะผู้น าและ
ท างานในโรงเรียนมากข้ึน 

 ๕. เปิดโอกาสส าหรับการเติบโตระดับมืออาชีพ พูดอย่างชัดเจนว่าภาวะผู้น าของครูผู้สอน
คือการเพ่ิมศักยภาพตนเองและเพ่ือนครู เมื่อครูผู้สอนมีโอกาสเป็นผู้น า จะท าให้มีความมั่นใจตนเอง 
เป็นคนมีพลังและสมรรถภาพในการสอน มีความผูกพันกับโรงเรียน มีความร่วมมือกับครูช่วยสอน มี
ใจในการช่วยเพื่อนครูด้วยกัน เป็นคนที่มีความคิดสุขุมในการให้ค าแนะน าปรึกษากับผู้บริหารโรงเรียน
รวมทั้งรู้จักความเป็นครูอาชีพอีกด้วย 

 ๖. เพ่ิมประสิทธิภาพให้กับผู้บริหารโรงเรียน ภาวะผู้น าของครูผู้สอนจะรองรับในเรื่องการ
บริหารโรงเรียนให้กับผู้บริหารโรงเรียนหรือครูใหญ่ ภาวะผู้น าของครูผู้สอนเป็นคุณสมบัติที่น่าเชื่อถือ
ของครูต่อผู้บริหารโรงเรียน เพราะครูผู้สอนนั้นรู้ถึงความต้องการของผู้เรียนและของเพ่ือนครูด้วยกัน 
ภาวะผู้น าของครูผู้สอนยังช่วยแบ่งเบาภาระหน้าที่จองครูใหญ่ได้อีกด้วย 

 ๗. สร้างบรรยากาศของความเป็นประชาธิปไตย เมื่อภาวะผู้น าของครูผู้สอนมีส่วนในการ
รับผิดชอบและในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ แล้วนั้น ภาวะผู้น าของครูผู้สอนก็สามารถเปลี่ยนแปลง
บรรยากาศการท างานอย่างแบบประชาธิปไตยภายในโรงเรียนที่ท างานอยู่ได้ ซึ่งสิ่งเหล่านี้นักเรียนจะ
ได้รับประโยชน์โดยตรงในการสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียน รวมทั้งจากครูที่มีคุณธรรมและศีลธรรม
อันดี 

 ภาวะผู้น าครู คือ บุคคลที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่เหมาะสมกับความเป็นครู (Adult 
Development) โดยให้ครูต้องพิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่แสดงออกต่อ
ผู้เรียนและผู้อ่ืน และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในความ
คิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน กระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืน
ให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเปูาหมายในการท างานร่วมกันภาวะผู้น าครูมีคุณลักษณะดังนี้ 

 ๑. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialogue) โดยครูจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มี
บทบาท และมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืนโดยมุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้ของผู้เรียน
และการพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะการฟังการพูดและการตั้งค าถามเปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่



๕๘ 
 

หลากหลายของผู้อ่ืนเพ่ือเป็นแนวทางใหม่ ๆ ในการปฏิบัติงาน และสืบเสาะหาข้อมูลความรู้ทาง
วิชาชีพใหม่ ๆ ที่สร้างความท้าทายในการสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อ่ืน  

 ๒. การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง (Change Agency) โดยครูต้องให้ความสนใจต่อ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ 
เปูาหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนานวัตกรรม กระตุ้นผู้อ่ืนให้มีการเรียนรู้และความร่วมมือในวงกว้างเพ่ือพัฒนาผู้เรียนสถานศึกษา
และวิชาชีพ พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนภายใต้ระบบ/ขั้นตอนที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้ 

 ๓. การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (Reflective Practice) โดยครูต้องพิจารณาไตร่ตรองความ
สอดคล้องระหว่างการเรียนรู้ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้ สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการ
พิจารณาไตร่ตรองของเพ่ือนร่วมงานและมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่าง ๆ ใช้เทคนิควิธีการ
หลากหลายในการตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

๔. การมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (Concern for improving pupil achievement) โดยครู
ต้องก าหนดเปูาหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเองตามสภาพจริง และ
ปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อผู้ปกครองและผู้เรียนอย่าง
เป็นระบบ ยอมรับข้อมูลปูอนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง 
ปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตรวจสอบ
ข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้าน รวมไปถึงผลการวิจัย หรือองค์ความรู้ต่าง ๆ และน าไปใช้ใน
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ๕๕  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า ว่าภาวะผู้น าครู คือบุคคลที่มีวุฒิภาวะความเป็นผู้ใหญ่ที่
เหมาะสมกับความเป็นครู มีการสนทนาอย่างสร้างสรรค์การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง การ
ปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรองมุ่งพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน โดยครูใช้ความพยายามในการส่งเสริมให้ผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนภายในโรงเรียนได้ท างานร่วมกันและช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
ซึ่งรูปแบบภาวะผู้น าของครูผู้สอนที่สัมพันธ์และที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๕๕ไพบูลย์  บุณยเกียรติ, “ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน บรรยากาศโรงเรียน และการมี
ส่วนร่วมของผู้ปกครองที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนดนตรีเอกชนในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาแขนงวิชาการพัฒนานักบริหารระดับสูง , (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย 
ราชภัฎสวนสุนันทา, ๒๕๕๒). 
 



๕๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๖ สรุปภาวะผู้น าครู 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ไพบูลย์ บุณยเกียรติ, 
(๒๕๕๒). 

๑. การสนทนาอย่างสร้างสรรค์ (Dialague) 
๒. การเป็นบุคคลแห่งการเปลี่ยนแปลง  (Change Agency) 
๓. การปฏิบัติงานอย่างไตร่ตรอง (Reflective Practice) 
๔. การมุ่งมั่นพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน (Concern for improving     
pupil achievement) 

 
 ๖) การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้  (Relationship 
& Collaborative – Building for Learning Management) หมายถึงการประสานความร่วมมือ สร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดี และเครือข่ายกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือ
สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ การเปลี่ยนผ่านการศึกษาที่ส าคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่มี
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพ จากการสังเคราะห์เอกสารเกี่ยวกั บแนวคิดทฤษฎีการเรียนรู้ 
(Learning Theory / Approach) หรือแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนการสอนของนักวิชาการต่างๆ พบว่า
มีแนวคิดส าคัญที่น ามาใช้ในการก าหนดหลักการของการพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้หลาย
ทฤษฎี เช่น การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain – Based Learning = BBL) การเรียนรู้ด้วยการ
น าตนเอง (Self – Dircted Learning =SDL) การสอนโดยใช้ผังความคิด (Mind Mapping) การ
เรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – Based Learning = PBL) การสอนที่ท าให้เกิดการเรียนรู้
จากการปฏิบัติ (Action Learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) การ
จัดการเรียนรู้ตามทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory Learning) การเรียนรู้แบบร่วมมือ 
(Collaborative Learning) การเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Research – Based Learning = RBL) 
และการเรียนรู้แบบคิดเป็น (Functional Literacy Thai Model)  
 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม ทฤษฎีนี้ใช้หลักการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นส าคัญโดยให้ผู้เรียน
เป็นผู้สร้างความรู้จากประสบการณ์เดิม การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หลักการของการเรียนรู้แบบมีส่วน
ร่วม คือ กระบวนการสร้างความรู้โดยผู้เรียนเป็นเจ้าของการเรียนรู้เอง เป็นการเรียนรู้ที่อาศัย
ประสบการณ์เดิมของผู้เรียนก่อให้เกิดความรู้ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง ผู้เรียนสามารถก าหนดหลักการที่ได้
จากการปฏิบัติและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีหรือหลักการได้อย่างถูกต้อง เป็นการเรียนรู้ที่ส่งเสริม
การท างานเป็นกลุ่ม มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง 
ก่อให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้อย่างกว้างขวาง มีการแสดงออกท้ังการเขียนและการพูด 
 หลักการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม (Participatory  Learning : PL) มีลักษณะดังนี้ 
 ๑. กิจกรรมการเรียนการสอนเป็นการเรียนรู้ที่อาศัยประสบการณ์เดิมของผู้เรียน 
 ๒. การเรียนคือกิจกรรมที่ท าให้เกิดการเรียนรู้ใหม่ๆ ที่ท้าทายอย่างต่อเนื่องเป็นการเรียนรู้
จากการปฏิบัติจริงของผู้เรียน (Active  Learning) 
 ๓. มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง และระหว่างผู้เรียนกับครู ปฏิสัมพันธ์ที่มีการ
ท าให้เกิดการขยายผลของเครือข่ายความรู้ที่ทุกคนมีอยู่ออกไปอย่างกว้างขวาง 



๖๐ 
 

 ๔. มีการสื่อสารหลายทาง เช่น การพูดหรือการเขียน เป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนการ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ความรู้ 
 ขั้นตอนและองค์ประกอบของการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม มีดังนี้ 
 ๑. ขั้นประสบการณ์ ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ หรือพัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ขั้นการสะท้อนความคิดและอภิปราย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นระบบกลุ่ม 
 ๓. ขั้นความคิดรวบยอดผู้เรียนเกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดจากผลงานของกลุ่ม  
ซึ่งอาจเกิดโดยผู้เรียนเป็นฝุายริเริ่มแล้วครูเพ่ิมเติมให้ 
 ๔. ขั้นการทดลองหรือประยุกต์แนวคิดผู้เรียนน าเอาการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือเงื่อนไขอ่ืน ๆ จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติของผู้เรียนเอง 
 กระบวนการเรียนรู้ที่ส าคัญ มี ๔ ขั้น ได้แก่ 
 ๑. ขั้นประสบการณ์ ครูกระตุ้นให้ผู้เรียนน าประสบการณ์เดิมของตนมาพัฒนาเป็นองค์
ความรู้ หรือ พัฒนาความรู้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. ขัน้การสะท้อนความคิดและอภิปราย จัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงออกในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้ซึ่งกันและกันเป็นระบบกลุ่ม 
 ๓. ขั้นความคิดรวบยอดผู้เรียนเกิดความเข้าใจความคิดรวบยอดจากผลงานของกลุ่ม  
ซึ่งอาจเกิดโดยผู้เรียนเป็นฝุายริเริ่มแล้วครูเพ่ิมเติมให้ 

  ๔. ขั้นการทดลองหรือประยุกต์แนวคิดผู้เรียนน าเอาการเรียนรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ใน
สถานการณ์จริง หรือ เงื่อนไขอ่ืนๆ จนเกิดแนวปฏิบัติของผู้เรียนเอง๕๖ 
 การออกแบบและจัดท าแผนหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนรู้ (Session Design) เป็น
ขั้นตอนส าคัญที่เปรียบเสมือนเข็มทิศและแผนที่การเดินทาง ที่จะพาการเรียนรู้ครั้งนั้นให้เป็นไปตาม
สิ่งที่ตั้งเปูาหมายไว้โดยการออกแบบรายละเอียดของกระบวนการแต่ละเนื้อหาเหมือนกับชีวิตจริง ซึ่ง
ผู้เรียนแต่ละคนจะมีวิธีการในการแก้ปัญหาแตกต่างกันออกไปเหมือนกับที่ coschman(๑๙๙๖) ได้
กล่าวไว้ว่าวิธีการในการแก้ปัญหาไม่ได้มีเพียงหนทางหรือค าตอบที่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว 
 การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ ควรด าเนินการ
ดังนี้  
 ๑. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
 ๒. ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน 
 ๓. ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา 
 ๔. จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

                                                        
๕๖บุญเลี้ยง ทุมทอง, ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์เอส. 

พริ้นติ้งไทยแฟคเตอรี่, ๒๕๕๖), หน้า ๑๘. 



๖๑ 
 

 ๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้๕๗  
 จากที่กล่าวมานั้นสมารถสรุปได้ว่า การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้ หมายถึง การเรียนรู้แบบร่วมมือ คือ วิธีการเรียนที่เปิดโอกาสให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้
ร่วมกันเป็นกลุ่มเพ่ือศึกษาในสิ่งที่ตนเองชอบและสนใจ โดยใช้ความรู้และประสบการณ์ของผู้เรียน 
รวมถึงแหล่งข้อมูลภายนอกเพ่ือร่วมกันสร้างชิ้นงาน และน าเสนอผลงานเพ่ือศึกษาร่วมกัน มีการแสดง
ความคิดเห็น การอภิปราย การวิจารณ์ เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มผู้เรียนในการแลกเปลี่ยน
ความรู้  ความคิดเห็นและการยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เหมาะส าหรับการเรียนที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้เรียนได้มีการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การสร้างสรรค์ความรู้ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 
ตารางท่ี ๒.๑๗ สรุปการสร้างความสัมพันธ์กับความร่วมมือกับชุมชนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
บุญเลี้ยง ทุมทอง, 
(๒๕๕๖). 

๑. การประสานความร่วมมือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและเครือข่ายกับ    
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
๒. การเปลี่ยนผ่านการศึกษาที่ส าคัญคือการจัดการเรียนรู้ที่มี    
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

กอบวิทย์ พิริยะวัฒน์, 
(๒๕๕๖). 

๑. การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการ    
เรียนรู้ 
๒. ก าหนดแนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความร่วมมือกับ    
ชุมชน 
๓. ประสานงานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของ    
สถานศึกษา 
๔. จัดกิจกรรมที่ เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ    
ผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือจัดการ    
เรียนรู้ 
๕. สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครูผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กร    
อ่ืนๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ 

 
  
 

                                                        
 ๕๗ก อ บ วิ ท ย์  พิ ริ ย ะ วั ฒ น์ ,  แ ฟ้ ม ส ะ ส ม ผ ล ง า น ส ม ร ร ถ น ะ ค รู ,  [อ อ น ไ ล น์ ]. แ ห ล่ ง ที่ ม า : 
https://teacherkobwit2010.wordpress.com[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘]. 
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๒.๒.๔ สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ คือสมรรถนะที่ก าหนดเฉพาะ
ส าหรับสายเจ้าหน้าที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย ๓ สมรรถนะ ได้แก่ 
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความถูกต้องของงาน และการคิดวิเคราะห์ 
 ๑) ความยืดหยุ่นผ่อนปรนคือ ความสามารถในการปรับตัง และปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็นที่แต่ง
ต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป ซึ่งมีระดับดังต่อไปนี้ 
  ระดับท่ี ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
  ระดับท่ี ๑ ไม่มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับตัวเข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก 
หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
  ระดับที่ ๒ ยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน 
เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติเมื่อได้รับข้อมูลใหม่ 
  ระดับที่ ๓ มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลของ
งานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
  ระดับท่ี ๔ ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ หรือบุคคลแต่ยังคงเปูาหมาย
เดิมไว้ ปรับขั้นตอนการท างาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 

 ระดับที่ ๕ ปรับแผนงาน เปูาหมาย หรือโครงการ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้า ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงานเป็นเฉพาะกาลเพ่ือให้รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า๕๘   

จากที่กล่าวมาแล้วสามารถสรุปได้ว่า การยืดหยุ่นผ่อนปรน คือ การปรับตัวเข้ากับสภาพการ
ท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน  การยอมรับและเข้าใจความเห็นของ ผู้อ่ืน 
การเต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ การมีวิจารณญาณในการปรับใช้
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน การ 
ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคล แต่ยังคงเปูาหมายเดิม การปรับขั้นตอนการ
ท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน การปรับแผนงาน เปูาหมาย หรือโครงการเพ่ือให้
เหมาะสมกับสถานการณ์เฉพาะหน้า การปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงานเป็นการเฉพาะกาล
เพ่ือให้รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
  ๕๘กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.disaster.go.th[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘]. 
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๖๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๑๘ สรุปการยืดหยุ่นผ่อนปรน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณสุข
กระทรวงมหาดไทย, 
(๒๕๕๔). 

๑. ปรับตัวเข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงาน 
๒. ยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน 
๓. เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ 
๔. มีวิ จารณญาณในการปรับ ใช้กฎระเบียบให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
๕. ปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคล แต่ยังคง
เปูาหมายเดิม 
๖. ปรับขั้นตอนการท างานเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของหน่วยงาน 
๗. ปรับแผนงาน เปูาหมาย หรือโครงการเพ่ือให้ เหมาะสมกับ    
สถานการณ์เฉพาะหน้า 
๘. ปรับเปลี่ยนโครงสร้างหรือกระบวนงานเป็นการเฉพาะกาลเพ่ือให้    
รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 

 
 ๒) ความถูกต้องของงาน ความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน มุ่งเน้นความชัดเจน
ของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อมโดยติดตามตรวจสอบการท างาน
หรือข้อมูลตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องกระบวนงาน ซึ่งมีระดับ ดังนี้ 
  ระดับท่ี ๐ ไม่แสดงสมรรถนะนี้ หรือแสดงไม่ชัดเจน 
  ระดับที่ ๑ ต้องการให้ข้อมูลและบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้องชัดเจน ดูแลให้เกิด
ความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน ปฏิบัติตามกฎระเบียบและขั้นตอนที่ก าหนดอย่าง
เคร่งครัด 
  ระดับท่ี ๒ ตรวจทานงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียดเพื่อความถูกต้อง 
  ระดับที่ ๓ ตรวจสอบความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตัวเอง ตรวจสอบ
ความถูกต้องงานของผู้อ่ืนตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง 
บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนและของผู้อ่ืนเพ่ือความถูกต้องของงาน 
  ระดับที่ ๔ ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป และ
เพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพื่อความถูกต้องของงาน 
  ระดับท่ี ๕ พัฒนาระบบการตรวจสอบเพื่อความถูกต้องตามข้ันตอนและเพ่ิมคุณภาพข้อมูล๕๙  
 

                                                        
๕๙กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และ

สมรรถนะ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: www.disaster.go.th[๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๘]. 
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๖๔ 
 

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า ความถูกต้องของงานคือ  ต้องการให้ข้อมูลและบทบาท
ในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง ชัดเจน เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และขั้นตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด ตรวจทานงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
อย่างละเอียด เพ่ือความถูกต้อง ความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
 
ตารางท่ี ๒.๑๙ สรุปความถูกต้องของงาน 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคดิหลัก 
กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณสุข 
กระทรวงมหาดไทย, 
(๒๕๕๔). 

๑. ต้องการให้ข้อมูลและบทบาทในการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง
ชัดเจน 
๒. ดูแลให้เกิดความเป็นระเบียบในสภาพแวดล้อมของการท างาน 
๓. ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และข้ันตอนที่ก าหนดอย่างเคร่งครัด 
๔. ตรวจทานงานในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพ่ือความ
ถูกต้อง 
๕. ตรวจความถูกต้องของงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง 
๖. ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อื่นตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง 
๗. ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานของตนเองและ    
ผู้อื่น  ตามอ านาจหน้าที่ 
๘. บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนและผู้อ่ืน เพ่ือ    
ความถูกต้องของงาน 

 
 ๓) การคิดวิเคราะห์ คือ การท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา 
แนวคิด โดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณีต่างๆ ได้ ซึ่งมีระดับ ดังนี้ 

ระดับท่ี ๐ ไม่แสดงสมรรถนะด้านนี้ หรือแสดงอย่างไม่ชัดเจน 
  ระดับที่ ๑ แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงล าดับส าคัญ วางแผน
งานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 
  ระดับที่ ๒ ระบุเหตุผลในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ 
วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้ 
  ระดับที่ ๓ เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์ วางแผนงาน
โดยก าหนดกิจกรรมข้ันตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
สามารถคาดการณ์เก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 
  ระดับที่ ๔ เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนใน
รายละเอียดสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้ วางแผนงานที่ซับซ้อน



๖๕ 
 

โดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย รวมถึง
คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแผนการปูองกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า 
  ระดับที่ ๕ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็น
ส่วนๆ ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพ่ือหาทางเลือกในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณา
ข้อดีข้อเสียของทางเลือกแต่ละทาง วางแผนที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการท างานต่างๆ ที่
มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการปูองกันแก้ไข รวมทั้ง
เสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้๖๐  
จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การคิดวิเคราะห์ คือ การแยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่าง
ง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงล าดับความส าคัญ วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็น
กิจกรรมต่างๆ ได้ ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ 
ได้ วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้ 
เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์ วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝุายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 
คาดการณ์เกี่ยวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถ
แยกแยะเหตุปัจจัย เชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับ
สถานการณ์หนึ่งๆ ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                        
๖๐กรมปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย, คู่มือความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
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๖๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๐ สรุปการคิดวิเคราะห์ 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

กรมปูองกันและบรรเทา
สาธารณสุข กระทรวงมหา
ไทย, 
(๒๕๕๔). 

๑. แยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้โดยไม่เรียงล าดับ 
ความส าคัญ 
๒. วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็น 
กิจกรรมต่างๆ ได้ 
๓. ระบุเหตุและผล ในแต่ละสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
๔. ระบุข้อดีข้อเสียของประเด็นต่างๆ ได้ 
๕. วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับ 
ความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้ 
๖. เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์หรือเหตุการณ์ 
๗. วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มี 
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝุายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ 
คาดการณ์เก่ียวกับปัญหาหรืออุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้ 
๘. เข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัย 
เชื่อมโยงซับซ้อนในรายละเอียดและสามารถวิเคราะห์ 
ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้ 
๙. วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงาน 
ต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย รวมถึงคาดการณ์ 
ปัญหาอุปสรรคและวางแนวทางการแก้ไขปูองกันไว้ล่วงหน้า 

 ๑๐. ใช้เทคนิควิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ 
ซับซ้อนเป็นส่วนๆ 
๑๑. ใช้เทคนิคการวิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพื่อหาทางเลือกใน 
การแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสียของทาง 
๑๒. วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ 
ด าเนินงานต่างๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝุาย  
คาดการณ์ปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขปูองกันรวมทั้ง 
เสนอแนะทางเลือกข้อดีข้อเสียไว้ให้ 

 
๒.๓ หลักอิทธิบาท ๔ 
 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นับได้ว่าเป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้การบริหารจัดการองค์กร
สมัยใหม่ประสบความส าเร็จโดยที่องค์กรจะต้องมีกรอบแนวทางการพัฒนาทั้งความรู้ทักษะทัศนคติที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีต้องการให้เกิดการเรียนรู้และน าไปสู่การปฏิบัติโดยต้องมีกระบวนการส าคัญในการ
สร้างความรู้ความเข้าใจทักษะและทัศนคติเพ่ือสร้างจิตส านึกในการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์จะต้องท าอย่างเป็นระบบมีกระบวนการพัฒนาที่ต่อเนื่องเพราะ
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สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา๖๑ ในปัจจุบันการบริหารงานบุคคล
ส่วนใหญ่จึงใช้วิธีการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนามากขึ้นทั้งนี้หากใน
องค์กรใดมีบุคลากรที่ทั้งเก่งและดีก็เป็นที่แน่นอนว่าองค์กรนั้นย่อมประสบความส าเร็จในทุกๆ เวที
แห่งการแข่งขัน ส าหรับหลักธรรมที่จะท าให้มนุษย์กระท าการสิ่งใดก็ประสบความส าเร็จเพ่ือให้เกิด
การพัฒนานั้น ผู้วิจัยได้เลือกเอาหลักอิทธิบาท ๔ ซ่ึงเป็นคุณเครื่องให้ลุถึงความส าเร็จ พระผู้มีพระภาค
เจ้าตรัสว่า ภิกษุทั้งหลาย อิทธิบาท ๔ ธรรมน าไปสู่ความส าเร็จคือภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑. เจริญ
อิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร ๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธาน
สังขาร ๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร ๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วย
วิมังสาสมาธิปธานสังขาร ภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายพึงเจริญอิทธิบาท ๔ ประการ เพ่ือรู้ยั้ง เพ่ือ
ก าหนด เพื่อก าหนดสิ้นไป เพ่ือละอุทธัมภาคิยสังโยชน์ ๕ ประการแล๖๒ 
 อิทธิ หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม ความส าเร็จ บาท หมายถึง ทาง เส้นทางอุบาย
เครื่องบรรลุ รวมเป็นอิทธิบาท หมายถึง ทางหรืออุบายเป็นเครื่องบรรลุความรุ่งเรืองหรือ
ความส าเร็จ๖๓ 
 อิทธิบาท คือ คุณเครื่องให้ส าเร็จความประสงค์มี ๔ อย่างคือ ๑. ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่ง
นั้น ๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น ๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝุสิ่งนั้นไม่วางธุระ ๔. วิมังสา หมั่นตริตรอง
พิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณ ๔ อย่างนี้มีบริบูรณ์แล้วอาจชักน าบุคคลให้ถึงสิ่งที่ต้องประสงค์ซึ่งไม่
เหลือวิสัย๖๔ 
 อิทธิบาท ๔ หมายถึง คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่
มุ่งหมาย ๑. ฉันทะ ความพอใจ คือความต้องการที่จะท า ใฝุใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่ เสมอ และปรารถนา
จะท าให้ได้ผลยิ่งๆขึ้นไป ประกอบด้วย will คือความตั้งใจ ใจมุ่ง ความสมัครใจ ความประสงค์ zeal 
ความกระตือรือร้น ความขยันขันแข็ง ความมีใจจดจ่อ aspiration คือความมุ่งมาดปรารถนา ความ
ใฝุฝัน  
 ๒. วิริยะ ความเพียรคือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอา
ธุระไม่ท้อถอย ประกอบด้วย energy คือพลัง ก าลัง เรี่ยวแรง ก าลังความสามารถ effort คือ
น้ าพักน้ าแรง ความพยายาม การออกแรง การฝุาฟัน perseverance คือความขยันหมั่นเพียร  
 ๓. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุ
ไม่ปล่อยใจให้ฟูุงซ่านเลื่อนลอยไปอุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า ประกอบด้วย thoughtfulness คือ
ความคิด วิจารณญาณ active thought คือความคิดท่ีใช้งาน dedication คือการอุทิศ  

                                                        
 ๖๑พรธิดา วิเชียรปัญญา , การจัดการความรู้พ้ืนฐานและการประยุกต์ใช้ , (กรุงเทพมหานคร:  
ธรรกมลการพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๑๕. 
 ๖๒ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๙๘/๔๒๗. 

๖๓ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒, (กรุงเทพมหานคร: บริษัทนาน
มีบุ๊คส์พลับลิเคชั่นส์ จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๑๓๗๓. 
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มหามกุฏราชวิทยาลัย,๒๕๕๒), หน้า ๖๙. 
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 ๔. วิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง คือ มั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล 
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 
ประกอบด้วย investigation คือการตรวจสอบ การส ารวจ งานค้นคว้า งานวิจัย examination คือ
การพินิจพิเคราะห์ reasoning คือการชี้แจงเหตุผล ความเป็นเหตุเป็นผล testing คือการพิสูจน์๖๕ 
 อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุถึง
ความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่าอิทธิ
บาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น ๔ คือ 
 ๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
 ๒. วิริยะ  ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
 ๓. จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝุในสิ่งนั้น 
 ๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น 
 ธรรม ๔ อย่างนี้ ย่อมต่อเนื่องกัน แต่ละอย่างๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน ฉันทะ คือความ
พอใจในฐานะเป็นสิ่งที่ ตนถือว่า ดีที่สุด ที่มนุษย์เราควรจะได้ ข้อนี้เป็นก าลังใจอันแรกที่ท าให้เกิด
คุณธรรมข้อต่อไปทุกข้อ วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึงการกระท าท่ีติดต่อ ไม่ขาดตอน เป็นระยะ
ยาว จนประสบความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้าหาญเจืออยู่ด้วยส่วนหนึ่ง จิตตะ หมายถึง 
ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้น ไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็นวัตถุประสงค์นั้นให้เด่นชัด อยู่ในใจเสมอ 
ค านี้ รวมความหมายของค าว่า สมาธิ  อยู่ด้วยอย่างเต็มที่ วิมังสา หมายถึงความสอดส่องในเหตุและ
ผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆขึ้นไปตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่า 
ปัญญาไว้อย่างเต็มที่๖๖ 
 อิทธิบาท ๔ หลักธรรมส่งเสริมความขยันอุตสาหะหมั่นเพียรคือ หลักอิทธิบาท ๔ ธรรม
เป็นเหตุน าไปสู่ความส าเร็จ คือ ฉันทะ พอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น จิตตะ เอาใจ
ฝักใฝุในสิ่งนั้น ไม่วางธุระ วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งนั้น คุณธรรมทั้ง  ๔  ประการ
นี้ จะเป็นแรงผลักดันให้บุคคลผู้ประพฤติไปสู่ความส าเร็จแห่งผลตามที่มุ่งหมายมีอธิบายดังต่อไปนี้ 
             ๑. ฉันทะ หมายถึงความต้องการที่จะท า (กัตตุกัมยตาฉันทะ) ความใฝุใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่
เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไปเป็นอาการที่จิตใฝุปรารถนาอยากท าสิ่งนั้นด้วยความ
สุจริต อยากท าสิ่งดีงามเพ่ือให้ความถูกต้องเกิดมีขึ้น อยากให้สิ่งนั้นๆ เข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่
ประณีตงดงาม เมื่อมีความใฝุใจใคร่จะท าเช่นนี้คนเราก็จะมีความเพียรสร้างสรรค์ท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จลง
ได้ ความอยากท าที่จัดเป็นฉันทะนี้จะต่างจากความอยากที่จัดเป็นตัณหา ที่เป็นความอยากในทาง
สนองความต้องการทางกามารมณ์ อยากเป็นโน่นเป็นนี่ในทางทุจริต เป็นต้น ฉันทะนี้เป็นคุณธรรม

                                                        
 ๖๕พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร:
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ส าคัญในเบื้องต้นที่ผู้ปรารถนาความเจริญพึงท าให้เกิดมีในตนเพ่ือขจัดความเกียจคร้านให้หมดไปแล้ว
ใฝุหาความเจริญก้าวหน้าหันมาเอาใจใส่ต่อกิจการที่ท า๖๗  
  การมีใจรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจากความศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่ท า จึงจะเกิดผลจริง
ตามควร เราคงเคยได้ยินค าว่า ขอฉันทามติจากประชุม บ่อยๆ หรือ มีฉันทะร่วมกัน ก่อนเลิกการ
ประชุมบางอันเป็นเสมือนสัญญาระหว่างกันว่าเราจะท าสิ่งนั้นสิ่งนี้ร่วมกันหรือละเว้นบางสิ่งร่วมกัน ซึ่ง
ความเข้าใจในข้อนี้คิดว่าถูกเพียงครึ่งเดียว เพราะความหมายของ "ฉันทะ" นั้น ไม่ใช่แปลว่าเป็นสัญญา
ภาษากระดาษหรือสัญญาที่ให้ไว้กับมวลหมู่สมาชิกเท่านั้น หากแต่เป็นสัญญาใจและเป็นใจที่ผูกพัน 
เป็นใจที่ศรัทธาและเชื่อมั่นต่อสิ่งนั้นอยู่เต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความเพียรตามมา เปรียบได้กับนักวิจัยที่
ศรัทธาและเชื่อมั่นในแนวคิดแนวปฏิบัติของงานวิจัยเพ่ือท้องถิ่นซึ่งอาจมีมากน้อยต่างกัน คงไม่มีใคร
บอกได้นอกจากตัวนักวิจัยเองและผลของงานที่เกิดขึ้นจริงเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะชน การมีใจรัก 
ถือว่าส าคัญมาก ไม่ใช่ท าใจให้รักเพ่ืออะไรสักอย่าง หรือ ห้ามใจไม่ให้รัก มันก็ยากยิ่งพอๆกัน เพราะรัก
ดังกล่าวไม่ได้เกิดจากความรักความศรัทธาของเราจริงๆ ขืนท าไปก็มีแต่จะทุกข์ทรมานแม้จะได้บางสิ่ง
ที่มุ่งหวังแล้วก็ตาม ประการส าคัญเป็นการแอบแฝงมาจากความคิดอ่ืนศรัทธาอ่ืนหรือความเป็นอ่ืนที่
เราพยายามหาเหตุและผลมาอธิบายว่า มันคือสิ่งเดียวกันเพ่ือให้สามารถด าเนินไปได้หรือเพ่ือให้ตัวเอง
สบายใจที่สุด แต่ถ้าเรามีใจศรัทธาอันแรงกล้าแล้ว พลังสร้างสรรค์ก็จะบังเกิดขึ้นกับเราอย่างมหัศจรรย์
ทีเดียว  "เราจะสร้างฉันทะให้เกิดขึ้นได้อย่างไร" พระพุทธองค์เคยสอนไว้ว่า มนุษย์เราต้องเลือกที่จะ
ศรัทธาบางอย่างและหมั่นตรวจสอบศรัทธาของตัวเองว่าดีต่อตัวเองและดีต่อผู้อ่ืนอันรวมถึงสังคม
โดยรวมหรือไม่ เมื่อดีทั้งสองอย่างก็จงมุ่งมั่นที่จะท าด้วยความตั้งใจ และหากไม่ดีก็จงเปลี่ยนแปลง
ศรัทธาเสียใหม่ ซึ่งเราต้องเลือก ไม่เช่นนั้นเราจะกลายเป็นคนที่สับสนไม่มีแก่นสารและเป็นคนไร้ราก
ในที่สุด เมื่อเป็นคนไม่มีแก่นสารก็จะถูกชักชวนไปในทางที่ไม่ดีได้ง่ายนั่นเอง หากจะฝึกฝนตนเอง อาจ
เริ่มจากการตั้งค าถามกับตัวเองว่าเราศรัทธาอะไรอยู่ เพราะคนเราเมื่อศรัทธาอะไรก็จะได้พบกับสิ่งนั้น
เข้าถึงสิ่งนั้น ศรัทธาในเทคโนโลยีเราก็จะเข้าถึงเทคโนโลยี ศรัทธาต่อชาวบ้านเราก็จะเข้าถึงชาวบ้าน 
ศรัทธาต่อวัตถุก็จะเข้าถึงวัตถุ ศรัทธาต่อลาภยศสรรเสริญก็จะเข้าถึงลาภถึงยศเข้าถึงต าแหน่ง ศรัทธา
ต่อความรู้ก็จะเข้าถึงความรู้ หรือศรัทธาต่อหลักธรรมก็จะเข้าถึงธรรม หรือไม่ศรัทธาอะไรเลยก็ไม่
เข้าถึงก็ไม่เข้าถึงอะไรเลย เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพ่ือท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เรา
ศรัทธานั่นเอง ขณะเดียวกันก็ลองตรวจสอบตัวเองดูว่าสิ่งที่เราศรัทธากับสิ่งที่องค์กรของเราศรัทธานั้น
ตรงกันหรือไม่ หากตรงกันก็เรียนรู้ที่จะเปลี่ยนแปลงตนหรือหากไม่ตรงกันก็เรียนรู้ที่จะให้โอกาสตัวเอง
ไปสู่แห่งที่ท่ีเหมาะสมกว่า๖๘ 
             ๒. วิริยะ หมายถึงความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย ความเพียร ความเพียรประกอบความดี ความบากบั่นในการศึกษาศิลปวิทยา ความ
เพียรในการระวังและละอกุศล หรือความเพียรในการท าและรักษากุศลเป็นต้น ด้วยความกล้าหาญ ไม่

                                                        
๖๗พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๓๙. 
๖๘Woman, อิทธิบาท ๔, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://thaifamilymental.blogspot.com/๒๐๐๗/

๑๐/๔.html[๒๘ ตลุาคม ๕๘]. 



๗๐ 
 

กลัวต่อความยากล าบาก โดยตระหนักตามพุทธภาษิตที่ว่า “วิริเยน  ทุกฺขมมจฺเจติ  คนจะล่วงทุกข์ได้
เพราะความเพียร” คนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม จิตใจจะ
แน่วแน่ มั่นคง พุ่งตรงต่อจุดหมาย ดังนั้นนักท างานหรือนักศึกษาควรปลูกนิสัยขยันหมั่นเพียรให้มี
ความเข้มแข็ง มีความบากบั่นอย่างต่อเนื่อง กล้าสู้งานทุกประเภทที่สุจริตยุติธรรมไม่ท าให้เกิดความ
เดือดร้อนทั้งแก่ตนและสังคมส่วนรวม๖๙ 
 วิริยะ คือ ความมุ่งมั่นทุ่มเท เป็นความมุ่งมั่นทุ่มเททั้งกายและใจ ที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าถึง
แก่นแท้ของสิ่งนั้นเรื่องนั้น ถ้าหากกระท าก็จะท าจนเชี่ยวชาญจนเป็นผู้รู้ ถ้าหากศึกษาก็จะศึกษาให้รู้
จนถึงรากเหง้าของเรื่องราวนั้นๆ ดังนั้น ค าว่า วิริยะ จึงหมายถึงความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท า
ตามฉันทะ หรือศรัทธาของตัวเอง หากเราไม่มีความเพียรแล้วก็อนุมานได้ว่าเรามีฉันทะหลอกๆ หรือ
ศรัทธาหลอกๆ ทั้งโกหกตัวเองและหลอกผู้อ่ืน เพ่ืออะไรนั้น ผลงานที่เขาท าจะชี้ชัดออกมาเองว่าท า
เพ่ืออะไร ดังนั้น นักวิจัยท้องถิ่น จึงต้องมีใจที่รักต่อคนท้องถิ่นและรักต่อการท างานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา
คนท้องถิ่น อันเป็นศรัทธาสูงสุด หากไม่เป็นเช่นนั้น ก็ได้แต่เพียงศรัทธาปากเปล่าที่ไร้แม้เงาของความ
มุ่งม่ันและทุ่มเท หากแต่มีศรัทธาอื่นให้ครุ่นคิดและกระท าอยู่ วิริยะนี้ มาคู่กับความอดทนอดกลั้น เป็น
ความรู้สึกไม่ย่อท้อต่อปัญหาและมีความหวังที่จะเอาชนะอุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวจิตใจ น าใจ และเตือนใจ ความอดทนเป็นเครื่องมือส าหรับคนใจเย็นและใจงามด้วย ไม่ใช่มุทะลุ
ดุดันรบเร้าและรุ่มร้อน เพราะมันจะท าให้มีโอกาสผิดพลาดได้ง่าย หรือสูญเสียความอดทนในที่สุด 
ดังนั้น ความวิริยะอุสาหะ จึงเป็นวิถีทางของบุคคลที่หาญกล้าและท้าทายต่ออุปสรรคใดๆทั้งมวล 
ความวิริยะมันเกิดจากอะไร เกิดจากศรัทธาหรือฉันทะนั่นเอง และเป็นศรัทธาที่มั่นคงด้วยไม่ว่าจะมี
อุปสรรคใดๆมากระทบก็ตามก็จะไม่เปลี่ยนแปลง แต่อาจปล่อยวางหรือวางเฉยในบางเวลาบาง
สถานการณ์บ้าง เพ่ือรอสภาวะที่เหมาะสมกว่า ความวิริยะไม่ใช่ความดุดันอย่างเอาเป็นเอาตายหรือ
ต้องให้ได้เสมอ แต่มันคือความแยบยลและเลือกที่จะท าบางอย่างเพ่ือรักษาศรัทธาไว้หรือเพ่ือรอวาระ
ที่เหมาะสมอันหมายถึงการบรรลุผลแห่งศรัทธา ถ้าจะฝึกฝนเรื่องความวิริยะแล้วคงต้องเริ่มจาก
ความคิดที่ว่า ต้องหมั่นฝึกฝนตนเองบ่อยๆ หมั่นท าหมั่นคิดหมั่นเขียนหมั่นน าเสนอและอย่าขี้เกียจ 
อย่ากลัวความผิดพลาดและจงกล้าแสดงออกซึ่งความรับผิดชอบต่อความล้มเหลวของตัวเอง อย่าท้อ
ต่องานหนักและงานมากให้คิดว่าท ามากรู้มากเก่งมาก๗๐  
             ๓. จิตตะ หมายถึง ความตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุ ไม่
ปล่อยจิตให้ฟูุงซ่านเลื่อนลอย หมั่นใส่ใจ สนใจฝักใฝุในความดีด้วยความมั่นใจ ผู้ที่มีอิทธิบาทข้อนี้จะ
ประกอบกิจการสิ่งใดก็จะท าด้วยความมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น สดชื่นอยู่ในขณะที่ท างานเสมอ
หรือเรียกว่า “มีกะจิตกะใจท างาน” การที่คนเรามีความคิดผูกพันจดจ่อสนใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง คนผู้
นั้นจะไม่สนใจรับรู้เรื่องอ่ืนๆ ย่อมเป็นเหตุให้เกิดสมาธิพร้อมกับความคิดจดจ่อสนใจนั้น อย่างไรก็ตาม
การท างานทุกอย่างย่อมมีความผิดพลาด เพราะคนที่ไม่มีความผิดพลาดคือคนที่ไม่ได้ท าอะไรเลย แต่
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งานของผู้มีอิทธิบาทคือจิตตะนี้จะมีความผิดพลาดน้อยมาก และผลงานที่ท าส าเร็จลงก็มีผลเป็นที่
น่าสนใจอย่างยิ่ง๗๑ 
 จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมีใจที่จดจ่อแล้วก็จะเกิดความรอบคอบตาม ค านี้
ยิ่งใหญ่มากปัจจุบัน สังคมซับซ้อน มีสิ่งใหม่ๆ เกิดขึ้นมากมาย แต่ละคนมีภาระหน้าที่  ที่ต้องท า
มากมาย ไม่รู้จะท าอะไรก่อน เวลาอ่านหนังสือก็คิดถึงงานที่รับผิดชอบ เวลาอ่านท างานก็คิดว่าต้อง
อ่านหนังสือเพ่ือเตรียมตัวสอบ ไม่สามารถมีจิตจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นาน ผลคือ ท าอะไรก็ไม่ดี
สักอย่างท าผิดๆถูกๆอยู่อย่างนั้น แต่ถ้าเรามีใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่เราคิดเราท าและรับผิดชอบแล้ว ไม่ว่าจะ
เป็นการเรียนหรือการงานก็ตาม ทุกอย่างก็จะดีขึ้นไปเอง เราก็จะมีความรอบรู้มากขึ้นเรื่อยๆด้วยใจที่
จดจ่อตั้งมั่นและใฝุเรียนรู้ของเรา เมื่อมีความรอบรู้มากขึ้นก็จะเกิดความรอบคอบตามมา เมื่อมีความ
รอบคอบแล้วการตัดสินใจท าอะไรก็จะเกิดความผิดพลาดน้อยตามไปด้วย ความรอบคอบจะเกิดขึ้น
ไม่ได้เลยหากไม่รอบรู้ ดังนั้น การที่คนจะรอบรู้ได้นั้น ต้องหมั่นศึกษาเรียนรู้อยู่เป็นเนื่องนิจ ติดตาม
ข่าวสารบ้านเมืองสม่ าเสมอ ต้องอ่านหนังสืออย่าให้ขาดและหลากหลายโดยไม่ยึดติดกับเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง ประการส าคัญต้องฝึกตั้งค าถามกับตัวเองกับเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราพร้อมกับค้นหา
ค าตอบให้ได้ การฝึกสนทนากับผู้รู้บ่อยๆก็เป็นสิ่งจ าเป็น ซึ่งเมื่อเราท าได้อย่างนี้แล้ว เราก็จะเป็นผู้ที่
เข้าใกล้ความรอบรู้ไปโดยปริยาย เมื่อเราเข้าใกล้ความรอบรู้แล้ว ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่จะวิเคราะห์
สังเคราะห์เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ออกมาสู่การตัดสินใจของหมู่คณะหรือแม้แต่เรื่องส่วนตัวของเรา
เอง ดังนั้น ความรอบคอบจึงแฝงไปด้วยความรอบรู้ตามสภาพจริงของมัน อันเป็นแนวปฏิบัติที่คนรุ่น
ใหม่ต้องสร้างให้เกิดเป็นนิสัยแก่ตนเอง ความรอบคอบนอกจากจะด ารงอยู่คู่กับความรอบรู้แล้ว ยัง
ต้องอาศัยความดีงามเป็นเครื่องเตือนสติด้วย ถึงจะสามารถใช้จิตของเราพินิจพิจารณาและตรึกตรอง
ในเนื้อแท้ของสิ่งต่างๆนั้นได้อย่างเหมาะสม เพราะความดีงามตามแบบอย่างของคุณธรรมตามหลัก
ศาสนาและจริยธรรมของสังคมนั้นเป็นสิ่งเดียวที่จะท าให้มนุษย์อยู่ร่วมกันอย่างปรกติสุข๗๒ 
             ๔. วิมังสา หมายถึง ความหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบข้อยิ่งหรือหย่อนในสิ่งที่ท านั้นโดยมีการวางแผนวัดผล คิดค้นหาวิธีแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ
การที่คนเราใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุและผลในเรื่องใดเรื่องหนึ่งคิดหาเหตุผล
และสอบสอนเช่นนี้ ย่อมช่วยรวมจิตใจให้คอยก าหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาอย่างใกล้ชิด
ตลอดเวลา ทั้งยังเป็นเหตุให้จิตแน่วแน่แล่นไปดิ่งไปกับเรื่องพิจารณานั้นโดยไม่ฟูุงซ่าน ไม่วอกแวก 
เมื่อพิจารณาแล้ว พบข้อบกพร่องของงานก็รีบแก้ไขท าให้ดียิ่งขึ้น๗๓ 
 วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามา อันเกิดจาก การมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วย
ความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และ
รอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กรหรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่ งที่ได้
คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่องส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิด

                                                        
๗๑พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง, หน้า ๔๗. 
๗๒Woman, อิทธิบาท ๔, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://thaifamilymental.blogspot.com/๒๐๐๗/

๑๐/๔.html [๒๘ ตลุาคม ๕๘]. 
๗๓พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง, หน้า ๖๐. 



๗๒ 
 

ร่วมท ากับคนอ่ืน เพ่ือปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น การทบทวนเรื่องราวจากภายในของตัวเองเป็นสิ่ง
ส าคัญมากในยุคปัจจุบันที่ผู้คนเริ่มสับสนวุ่นวายอย่างเข้มข้น ทบทวนความคิดเพ่ือตรวจสอบความคิด
และการกระท าของเราว่าเราคิดหรือท าจากความคิดอะไร พร้อมกับถามตัวเองว่าเราคิดอย่างนั้นเพ่ือ
อะไร เราท าสิ่งนี้เพ่ืออะไร เพ่ือความสุขของตัวเองหรือเพ่ือความสงบสุขของสังคม ซึ่งจะท าให้เรารู้ว่า
เราควรจะอยู่ ณ จุดไหนของสังคมหรือเปลี่ยนแปลงตนอย่างไรไปสู่การสร้างสรรค์ตนเองและสังคมที่
งดงาม ในการวิจัยและการพัฒนานั้นเรามักจะใช้ค าว่า สรุปบทเรียน เป็นการสรุปผลการด าเนินงานที่
ผ่านมาในช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือดูว่าสิ่งที่คิดและท ามานั้นมันด าเนินไปในแนวทางที่วาดหวังหรือไม่ 
หรือว่าคิดไว้อย่างท าอีกอย่าง หรือคิดไว้แต่ไม่ได้ท าเลย หรือท าไปแล้วแต่ไม่ได้อย่างที่มุ่งหวัง ทั้งนี้จะ
ได้วิเคราะห์ต่อไปว่า ที่มันส าเร็จมันเป็นเพราะอะไร และที่มันล้มเหลวมันเกิดจากอะไร เพ่ือที่จะได้หา
แนวทางแก้ไขหรือหาทางหลีกเลี่ยงผลเสียที่อาจเกิดขึ้น การสรุปบทเรียนนั้น คนส่วนใหญ่ยังเข้าใจว่า 
สรุปเมื่องานเดินทางมาได้ครึ่งทางหรือสิ้นสุดการท างาน หรืออย่างดีที่สุดมีการท าแผนงานรายไตรมาส 
คือทุก ๓ เดือน จึงสรุปบทเรียนครั้งหนึ่ง แต่จริงๆ แล้วการสรุปบทเรียนควรจะท าให้อย่างสม่ าเสมอ 
อาจเป็นการพูดคุยกันหลังเสร็จสิ้นการท ากิจกรรมทุกครั้ง หรือหลังเลิกงานแต่ละวัน หรือใช้วิธีการ
แบบไม่เป็นทางการ เพ่ือสรุปบทเรียนของแต่ละคนให้ได้มากที่สุด หรือพูดคุยกับตัวเองบ้าง การที่เรา
คุยกับตัวเอง ด้วยสติ ความรู้เนื้อ รู้ตัว จะท าให้เรามองตัวเองชัดเจนขึ้น รู้ว่าขณะนี้ปัญหาของเราคือ
อะไร และจะแก้ไขยังไง เพราะธรรมชาติของคนเรา สายตาเรามองทอดมองออกไปข้างนอก ท าให้ไม่
เห็นตัวเองและสิ่งใกล้ตัว ถ้าจะมองตัวเองต้องส่องกระจก ดังนั้น เราต้องหมั่นถามตัวเองว่า เรารู้
อะไรบ้างไม่รู้อะไรบ้าง เปูาหมายชีวิตเราคือ อะไร แล้วเราจะมีวิธีไปถึงจุดนั้นได้ยังไง ค าถามที่ดีหนึ่ง
ค าถาม ดีกว่าค าตอบร้อยค าตอบ ถ้าเราตั้งค าถามกับตัวเองบ่อยๆ จิต เราก็จะหาค าตอบให้เราได้ 
ไม่อย่างนั้นเราก็มีชีวิตอยู่แบบไม่มีจุดหมายปลายทาง มีแต่ความทุกข์ใจหาทางออกให้กับชีวิตไม่ได้ 
หรือ ถ้ามีคนอ่ืนอยู่ด้วยเราก็คุยในใจ  สร้างเสียงในใจ (inner voice ) แต่ว่าวิธีที่ได้ผลคือ ปิดประตู
ห้องอยู่คนเดียวเงียบแล้วคุยกับตัวเองดังๆ หรือจะคุยกับหมากับแมวก็ได้ แต่ช่วงที่เหมาะสมที่สุดคือ
ช่วงที่รู้สึกว่างและปลอดโปร่งจากเรื่องราวทั้งปวง ซึ่งควรท าให้เป็นนิจสิน๗๔  

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า หลักอิทธิบาท ๔ ตามแนวคิดของนักวิชาการ หมายถึง 
บุคคลผู้มีคุณธรรม ๔ อย่างนี้อยู่ในใจจะส่งเสริมให้เป็นพลังวิเศษเกิดความขยันมั่นเพียรท างานด้วย
ความหวังตั้งใจรักษาความดีมีคุณธรรมเป็นที่ระลึกที่ปฏิบัติได้ ฉันทะ หมายถึง ความพอใจ ในฐานะ
เป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะมีข้อนี้เป็นก าลังใจอันดับแรกเพ่ือท าให้เกิดคุณธรรมข้อต่อไป
คือ วิริยะ หมายถึงความพากเพียร ในการกระท ากิจกรรมต่างๆติดต่อกันไม่ขาดตอนเป็นระยะยาว จน
ประสบความส าเร็จ โดยมีจิตตะ หมายถึงความกล้าหาญเจืออยู่นั้นให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ มีสมาธิอยู่
ด้วยอย่างเต็มที่ วิมังสา หมายถึง ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้
ลึกซึ้งยิ่งๆข้ึนไป โดยปัญญาอย่างเต็มที่ 

 
 

                                                        
๗๔Woman, อิทธิบาท ๔, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา: http://thaifamilymental.blogspot.com/๒๐๐๗/

๑๐/๔.html[๒๘ ตลุาคม ๕๘]. 



๗๓ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๑ สรุปหลักอิทธิบาท ๔  
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ส .ม. (ไทย) ๑๙/๘๙๘/๔๒๗. ๑. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
๒. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
๓. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
๔. เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
พ.ศ.๒๕๔๒, 
(๒๕๔๖). 

อิทธิ หมายถึงความเจริญ ความงอกงาม ความส าเร็จบาท 
หมายถึง ทาง เส้นทาง อุบายเครื่องบรรลุอิทธิบาท หมายถึง 
ทางหรืออุบายเป็นเครื่องบรรลุความรุ่งเรืองหรือความส าเร็จ 

สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 
กรมพระยาวชิรญาณวโรรส,  
(๒๕๕๒). 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ เพียรประกอบสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ เอาใจฝักใฝุสิ่งนั้น ไม่วางธุระ 
๔. วิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งนั้น 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 
(๒๕๕๑). 

๑. ฉันทะ ความพอใจ คือความต้องการที่จะท าอยู่ ใฝุใจรักจะ
ท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 
๒. วิริยะ ความเพียร คือขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความ
เพียร เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
๓. จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้น
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟูุงซ่านเลื่อยลอยไป
อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
๔. วิมังสา ความไตร่ตรองหรือทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญา
พิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน
ในสิ่งที่ท านั้นมีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็น
ต้น 

พระธรรมโกศาจารย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๕๑). 

๑. ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
๒. วิริยะ  ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
๓. จิตตะ  ความเอาใจใส่ฝักใฝุในสิ่งนั้น 
๔. วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งเหล่านั้น 



๗๔ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๑ หลักอิทธิบาท ๔ กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ต่อ) 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

แก้ว ชิดตะขบ, 
(๒๕๕๐). 

๑. ฉันทะ หมายถึง ความต้องการที่จะท า (กัตตุกัมยตาฉันทะ) 
ความใฝุใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้
ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป 
๒. วิริยะ หมายถึง ความขยันหมั่นเพียรประกอบสิ่งนั้นด้วย
ความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระไม่ท้อถอย 
๓. จิตตะ หมายถึง ความตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้น
ด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุ ไม่ปล่อยจิตให้ฟุูงซ่านเลื่อยลอย 
๔. วิมังสา หมายถึง ความหมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหรือหย่อนในสิ่งที่ท า
นั้นโดยมีการวางแผนวัดผล 

 
 การบูรณาการหลักอิทธิบาท ๔ เข้ากับหลักสมรรถนะ ได้แก่ ฉันทะ คือแรงจูงใจ ความเชื่อ 
ทัศนคติ วิริยะ คือทักษะ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญ จิตตะ คืออุปนิสัย ภาพลักษณ์ที่มีต่อตนเอง 
วิมังสา คือความรู้ ความสามารถในการคิด ซึ่งแสดงเป็นตารางได้ดังนี้ 
 
ตารางท่ี ๒.๒๒ บูรณะหลักอิทธิบาท ๔ กับหลักสมรรถนะของ เดวิด แมคคลีแลนด์ 

หลักอิทธิบาท ๔ หลักสมรรถนะของ
เดวิด แมคคลีแลนด์ 

การบูรณาการ 

ฉันทะ ประกอบด้วย will คือความตั้งใจ, ใจมุ่ง, 
ความสมัครใจ, ความประสงค์ zeal คือความ
กระตือรือร้น, ความขยันขันแข็ง, ความมีใจจดจ่อ 
aspiration คือความมุ่งมาดปรารถนา, ความ
ทะเยอทะยาน, ความใฝุฝัน 

แรงจูงใจ  
ความเชื่อ  
ทัศนคติ 

ความตั้งใจ, การ
วางแผนอย่างมี
วัตถุประสงค์, การมี
แรงจูงใจ, ความ
ปรารถนาอย่างแรง
กล้า 

วิริยะ ประอบด้วย  energy คือพลัง, ก าลัง, 
เรี่ยวแรง, ความสามารถ effort คือน้ าพักน้ าแรง, 
ความพยายาม exertion คือการออกแรง, การฝุา
ฟัน perseverance คือความขยันหมั่นเพียร, ความ
บากบั่น, ความอุตสาหะ 

ทักษะ  
ความเชี่ยวชาญ  
ความช านาญ 

ความสามารถใน
การท างาน, ความ
เชี่ยวชาญ, การลง
มือปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง 

จิตตะ ประกอบด้วย thoughtfulness คือความคิด, 
วิจารณญาณ active thought คือความเอาใจใส่ 
dedication คือการอุทิศ, ความมุ่งมั่น 

อุปนิสัย  
คุณลักษณะส่วนบุคคล 

การอุทิศตนเพ่ือ 
งาน, การไม่ทอดทิ้ง
ธุระ 



๗๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๒ บูรณะหลักอิทธิบาท ๔ กับหลักสมรรถนะของ เดวิด แมคคลีแลนด์ (ต่อ) 
หลักอิทธิบาท ๔ หลักสมรรถนะของ

เดวิด แมคคลีแลนด์ 
การบูรณาการ 

วิมังสา ประกอบด้วย investigation คือการ
ตรวจสอบ, การส ารวจ, งานค้นคว้า, งานวิจัย 
examination คือการพินิจพิเคราะห์ reasoning 
คือการชี้แจงเหตุผล, ความเป็นเหตุเป็นผล testing 
คือการพิสูจน์ 

ความรู้  
ความสามารถในการ
คิด 

ปัญญา, ปฏิภาณ 

 
 ๒.๔ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษา
คณะสงฆ์เป็นการศึกษาท่ีรับก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์โดยการที่มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดก าหนดให้มีการ
เรียนบาลีนักธรรมและความรู้ชั้นมัธยมโดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่  ๔ ต่อมาเมื่อ
โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษานี้ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่งมีพระภิกษุและสามเณรเรียน
กันมากทางคณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้ก าหนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่าโรงเรียนบาลี
วิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดโดยมติสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงให้
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดเปิดท าการสอนสมทบในชั้นตัวประโยคคือชั้นประถมศึกษาปี
ที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา๗๕ และเมื่อสอบได้แล้วก็ยังจะได้รับ
ประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยท าให้พระภิกษุสามเณรนิยมเรียนกันเป็นจ านวนมาก
คณะสงฆ์เกรงว่าจะมีพระภิกษุสามเณรเรียนนักธรรมบาลีน้อยลง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่เรียกว่าบาลีศึกษาสามัญและปริทัศน์ศึกษาและ
ได้ประกาศให้เมื่อ พ.ศ.๒๕๐๗ พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีว่าด้วยการศึกษาของ
โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านักเรียนวัดและก าหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
บาลีที่คณะสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นแต่ว่าการศึกษาระบบใหม่ไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียนพระภิกษุสามเณรส่วน
ใหญ่ยังพอใจที่เรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ดังนั้นนักเรียนในโรงเรียน
ดังกล่าวจึงได้พากันเข้าชื่อเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้างท าให้การศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วงระยะนั้นเกิด
ความสับสนเป็นอันมาก๗๖ 
  เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนและแก้ไขปัญหาความสับสนในการศึกษาของคณะสงฆ์
กอปรกับข้อเรียกร้องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนสมทบใน
ชั้นตัวประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณรกระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ

                                                        
 ๗๕วิชัย ธรรมเจริญ, คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๔๑), หน้า ๓. 
 ๗๖พระราชวรมุนี, ปรัชญาการศึกษาของไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์วรพากย์พินิจ, ๒๕๒๑), 
หน้า ๓๓๕. 



๗๖ 
 

ว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นเมื่อวันที่  ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ โดยประสงค์ที่
จะให้ศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝุายศาสนจักรและฝุายอาณาจักรกล่าวคือศาสนาได้ศาสนทายาท
ที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางประพฤติชอบในขณะด ารงอยู่
ในสมณเพศหรือแม้ลาสิกขาบทไปแล้วก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้สามารถน า
ความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติได้เช่นกัน๗๗ 
 ด้วยเหตุนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงได้ก่อตั้งขึ้นและกระจายอยู่ตาม
จังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งเป็นที่นิยมของพระภิกษุสามเณรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่าง
กว้างขวางปัจจุบันแนวโน้มที่จะมากขึ้น๗๘ 
 การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาหมายถึงการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาซึ่งในการวิจัยอนุโลมตามภาระงานของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษาโดยจ าแนกงานออกเป็น ๖ งานดังนี้ 
 ๑) การบริหารงานวิชาการหมายถึงการด าเนินกิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาและปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
 ๒) การบริหารงานบุคคลหมายถึงการคัดเลือกครูเข้ามาท าการสอนการปฐมนิเทศการอบรม
ครูประจ าการการสร้างขวัญและก าลังใจการประเมินผลงานของครู 
 ๓) การบริหารงานธุรการและการเงินหมายถึงงานที่ประกอบด้วยงานสารบรรณงานทะเบียน
งานสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
 ๔) การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมหมายถึงการดัดแปลงอาคารสถานที่ที่มีอยู่
ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เหมาะสมสะดวกสบายกับการเรียนของนักเรียนตลอดจนครู
คนงานและผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควร 
 ๕) การบริหารงานกิจการนักเรียนหมายถึงการจัดการแนะแนวรวมทั้งการปฐมนิเทศการให้
ความสะดวกและสวัสดิการแก่นักเรียนเช่นการจัดที่รับประทานอาหารการจัดกิจกรรมนักเรียนการ
ควบคุมความประพฤติของนักเรียนรวมทั้งการรักษาระเบียบวินัย 
 ๖) การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหมายถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนา
และข่าวสารต่างๆด้านหลักธรรมให้พระพุทธศาสนาตลอดจนนโยบายและจุดประสงค์ของโรงเรียน
ให้แก่ชุมชนทราบและในขณะเดียวกันนั้นทางโรงเรียนก็จะได้ทราบความคิดความต้องการของชุมชน
อีกด้วยเพื่อจะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการของทั้งสองฝุาย๗๙ 
  เนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการได้มีค าสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ ๒๙๓/๒๕๕๑ เรื่อง ให้
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ มีเนื้อหาดังนี้ 

                                                        
 ๗๗กรมการศาสนา, “เอกสารส าหรับใช้ประกอบการพิจารณาเร่ืองการศึกษาของคณะสงฆ์”, ๒๕๒๑, 
(เอกสารอัดส าเนา). 
 ๗๘ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาปี
การศึกษา ๒๕๔๖, (เอกสารอัดส าเนา) 
 ๗๙กิตติ ธีรศานต์, เทคนิคการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาม .ต้น-ม.ปลาย, 
(กรุงเทพมหานคร: กรมการศาสนา, ๒๕๓๙), หน้า ๓๒. 



๗๗ 
 

  เพ่ือให้การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสอดคล้องกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้
สามารถตอบสนองความต้องการของบุคคล สังคมไทย ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขันและร่วมมือ
อย่างสร้างสรรค์ในสังคมโลก ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย มีระเบียบวินัย ค านึงถึง
ประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข เป็นไปตามเจตนารมณ์มาตรา ๘๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๔๕ 
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจความในมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศกึษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้มีมติเห็นชอบให้
ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ดังปรากฏแนบท้ายค าสั่งนี้แทน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ เงื่อนไขและระยะเวลาการใช้หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เป็นไปดังนี้ 
  ๑.  โรง เรี ยนต้นแบบการใช้หลั กสู ตรและโรงเรี ยนที่ มี ความพร้อมตามรายชื่ อที่
กระทรวงศึกษาธิการประกาศ 
  (๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๒ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  (๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
และ ๕ 
  (๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน 

๒. โรงเรียนทั่วไป 
  (๑) ปีการศึกษา ๒๕๕๓ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาชั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ 
  (๒) ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๕๑ ในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๒ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ 
และ ๕ 
  (๓) ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เป็นต้นไป ให้ใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ทุกชั้นเรียน 
 ให้เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการยกเลิก เพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้เหมาะสมกับกลุ่มเปูาหมายและวิธีการจัดการศึกษา สั่ง ณ วันที่ ๑๑ 
กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ (นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 
  
 



๗๘ 
 

ความน า 
  กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔  ให้
เป็นหลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้ เรียนให้ เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีแ ละมีขีด
ความสามารถ ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก (กระทรวงศึกษาธิการ , ๒๕๔๔) พร้อมกันนี้ได้ปรับ
กระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับเจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้
สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น (ส านักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๔๒) 
  นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ ( พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔)              
ได้ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มี
คุณธรรม และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน  ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา  อารมณ์ และ
ศีลธรรม สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง  แนวการพัฒนา
คนดังกล่าวมุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ  พร้อมทั้งมีสมรรถนะ 
ทักษะและความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน (สภา
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , ๒๕๔๙)  ซึ่งแนวทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุคศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งส่งเสริมผู้เรียนมี
คุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี  สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมโลกได้อย่างสันติ (กระทรวงศึกษาธิการ , 
๒๕๕๑) 
  จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ที่ผ่านมา  ประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ                              
ฉบับที่  ๑๐ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการใน              
การพัฒนาเยาวชนสู่ศตวรรษที่ ๒๑ จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 
๒๕๔๔เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ที่มีความ
เหมาะสม ชัดเจน ทั้งเปูาหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน า
หลักสูตรไปสู่การปฏิบัติในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ 
จุดหมาย สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน  คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่
ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการจัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ  นอกจากนั้นได้
ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง 
และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อี กทั้งได้ปรับ
กระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐาน
ทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 
เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ นี้ จัดท าขึ้นส าหรับท้องถิ่นและ
สถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการเรียน 
การสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้านความรู้ 
และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมท่ีมีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  



๗๙ 
 

  มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง               
ในทุกระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่าง
มั่นใจ ท าให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
ช่วยให้เกิดความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอน
ระหว่างสถานศึกษา  ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึง
สถานศึกษา จะต้องสะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และ
ครอบคลุมผู้เรียนทุกกลุ่มเปูาหมายในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
  การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเปูาหมายที่คาดหวังได้ ทุก
ฝุายที่เก่ียวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
แก้ไข เพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ 
 
วิสัยทัศน์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็น
มนุษย์ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้  คุณธรรม  มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพล
โลก ยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   มีความรู้และ
ทักษะพ้ืนฐาน รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ  การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต  
โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตาม
ศักยภาพ  
 
หลักการ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ  ดังนี้ 
  ๑. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการ
เรียนรู้เป็นเปูาหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐาน
ของความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 
  ๒. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอภาค 
และมีคุณภาพ 
  ๓. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา                      
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 
  ๔. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยืดหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู้ เวลาและการจัดการ
เรียนรู้ 
  ๕.  เป็นหลักสูตรการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  



๘๐ 
 

  ๖.  เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย  
ครอบคลุมทุกกลุ่มเปูาหมาย  สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์  
 
จุดหมาย 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข   มี
ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้ เรียนเมื่อจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ 
  ๑. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
  ๒. มีความรู้ ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยี และมี
ทักษะชีวิต  
  ๓.  มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
  ๔.  มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและ การ
ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๕.  มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนา
สิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่าง
มีความสุข     

 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด  ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์  ดังนี้ 
สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ ๕ ประการ ดังนี้ 
  ๑. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการ
ใช้ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสารและประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม รวมทั้งการเจรจาต่อรอง
เพ่ือขจัดและลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลักเหตุผลและ
ความถูกต้อง ตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเอง
และสังคม 
  ๒. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด 
อย่างสร้างสรรค์  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 
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  ๓. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ              
ที่เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาและมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น 
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 
  ๔. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่างๆ ไปใช้ใน 
การด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล การจัดการปัญหาและความขัดแย้ง
ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม และการ
รู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อื่น 
  ๕. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีเป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้านต่าง 
ๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การสื่อสาร  
การท างาน  การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
  หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข  ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก   ดังนี้ 

๑. รักชาติศาสน์ กษัตริย์ 
๒.  ซื่อสัตย์สุจริต 
๓. มีวินัย 
๔. ใฝุเรียนรู ้
๕. อยู่อย่างพอเพียง 
๖. มุ่งม่ันในการท างาน 
๗. รักความเป็นไทย 
๘. มีจิตสาธารณะ 

  นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม
บริบทและจุดเน้นของตนเอง     
มาตรฐานการเรียนรู้ 
 การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้  

๑. ภาษาไทย 
๒. คณิตศาสตร์ 
๓. วิทยาศาสตร์  
๔. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
๕. สุขศึกษาและพลศึกษา 
๖. ศิลปะ 
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๗. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
๘. ภาษาต่างประเทศ 

ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเปูาหมายส าคัญของการพัฒนา
คุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้  ปฏิบัติได้  มีคุณธรรมจริยธรรม และค่านิยม
ที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญในการ
ขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาท้ังระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการอะไร 
จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งรวมถึงการ
ทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือประกันคุณภาพ
ดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามที่
มาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

จากที่กล่าวมานั้นสามารถสรุปได้ว่า การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็น
การศึกษารูปแบบหนึ่งของการศึกษาคณะสงฆ์เพ่ือสนองความต้องการของผู้เรียนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ฝุายศาสนจักรและฝุายอาณาจักรกล่าวคือศาสนาได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางประพฤติชอบในขณะด ารงอยู่ในสมณเพศหรือแม้ลาสิกขาบทไป
แล้วก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นสมาชิกที่ดี
ของสังคมและประเทศชาติได้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงได้ก่อตั้ง
ขึ้นและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศซึ่งเป็นที่นิยมของพระภิกษุสามเณรที่ขาดโอกาสทาง
การศึกษาอย่างกว้างขวางปัจจุบันแนวโน้มที่จะมากขึ้น 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ได้แก่ ๑) ภาษาไทย ๒) คณิตศาสตร์ ๓) วิทยาศาสตร์ ๔) สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๕) สุข
ศึกษาและพลศึกษา ๖) ศิลปะ ๗) การงานอาชีพและเทคโนโลยี และ ๘) ภาษาต่างประเทศ  จากนั้น
ให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนเพ่ิมวิชาเสริมเข้ามา เช่นวิชาภาษาบาลี วิชาภาษสันสกฤต วิชาธรรมวินัย 
วิชาศาสนปฏิบัติ เป็นต้น  
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ตารางท่ี ๒.๒๓ สรุปโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

วิชัย ธรรมเจริญ, 
(๒๕๔๑). 

     โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้นเป็น
การศึกษาก าหนดขึ้นโดยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยได้
จัดตั้งโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาโดย
องค์การศึกษาก าหนดให้เรียกว่าโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษา
ส านักเรียนวัดโดยมติสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้
ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส านัก
เรียนวัดเปิดท าการสอนสมทบในชั้นตัวประโยคคือชั้น
ประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่๓ได้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๐๐ เป็นต้นมา 

พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 
(๒๕๒๑). 

     เมื่ อสอบได้แล้ วก็ยั งจะได้ รับประกาศนียบัตรจาก
กระทรวงศึกษาธิการอีกด้วยท าให้พระภิกษุสามเณรนิยมเรียน
กันเป็นจ านวนมากคณะสงฆ์เกรงว่าจะมีพระภิกษุสามเณร
เรียนนักธรรมบาลีน้อยลง จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุง
หลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่เรียกว่า
บาลีศึกษาสามัญและปริทัศน์ศึกษาและได้ประกาศให้เมื่อ 
พ.ศ.๒๕๐๗  

กรมการศาสนา, 
(๒๕๒๑). 

     เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๔ สมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรที่เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิดสอนสมทบในชั้นตัว
ประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณรกระทรวงศึกษาธิการจึง
ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้น โดยประสงค์ที่จะให้ศึกษา
ดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝุายศาสนจักรและฝุายอาณาจักร
กล่าวคือศาสนาได้ศาสนทายาทที่ดีมีความรู้ความเข้าใจใน
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางประพฤติชอบ
ในขณะด ารงอยู่ในสมณเพศหรือแม้ลาสิกขาบทไปแล้วก็สามารถเข้า
ศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐได้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพ
เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติได้เช่นกัน 

 
๒.๕ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ๒.๕.๑ งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ 
 พัชมณ เทียนศรี  ได้วิจัยเรื่อง “สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในฐานะนิติบุคคล เขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุรี” ผลการวิจัยพบว่า ผลวิเคราะห์ค่าระดับของ
สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะนิติบุคคลในภาพรวมพบว่า 
สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทุกกลุ่มใน
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ภาพรวมอยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานงบประมาณ และ
ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงานบุคคล ตามทัศนะของกลุ่ม
ตัวอย่าง มีสมรรถนะอยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน คือ  
  ๑. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการบริหารงาน
วิชาการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็น
รายสมรรถนะย่อย พบว่า การจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและงานมาตรฐานการศึกษา มี
สมรรถนะการบริหารจัดการสูงสุด รองลงมา คือ การวางแผนปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษา
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและการปฏิบัติงานด้านวิชาการของสถานศึกษาได้ตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
ส่วนสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจัดการต่ าสามล าดับสุดท้าย ได้แก่ การใช้ระบบ
ข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีทีทันสมัยถูกต้องเป็นปัจจุบัน การส่งเสริมการศึกษา วิเคราะห์วิจัย
เพ่ือพัฒนาหลักสูตร การสอนและกระบวนการเรียนรู้ และ การศึกษาวิเคราะห์วิจัยแสวงหาและ
พัฒนามาตรฐานการศึกษาและนวัตกรรมการบริหารให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงตามล าดับ  
  ๒. ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่า ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการ
บริหารงานงบประมาณของผู้บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่าง ทั้งหมดใน
ภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะย่อยพบว่า การจัดท าเอกสารทางการ
เงินอย่างถูกต้อง โปร่งใสเป็นปัจจุบัน มีสมรรถนะการบริหารจัดการสูงสุด รองลงมาคือ การจัดการ
ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลประสิทธิภาพ การใช้จ่ายงบประมาณอย่างถูกต้องเป็น
ปัจจุบัน การบริหารงานพัสดุและทรัพย์สินต่างๆ เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายก าหนด ส่วน
สมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจัดการต่ าสามล าดับสุดท้าย ได้แก่ การพัฒนาระบบ
การเงินการคลังให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การระดมทรัพยากรจากหน่วยงาน
ภายนอกเพ่ือพัฒนางานการศึกษาภายในสถานศึกษา การวางระบบการใช้ทรัพยากรอย่างมี
ประสิทธิภาพร่วมกับหน่วยงานอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน  
  ๓. ด้านบริหารงานบุคคล พบว่า ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวมตามทัศนะของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดในภาพรวมเห็นว่าอยู่ใน 
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายสมรรถนะย่อย พบว่า การส่งเสริมให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษามีความก้าวหน้าในวิชาชีพมีสมรรถนะการบริหารจัดการสูงสุด รองลงมาคือ การส่งเสริม
ให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตากฎระเบียบและจรรยาบรรณที่ดีงามของครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของยุคโลกาภิวัฒน์ส่วนสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสมรรถนะการบริหารจัดการต่ าสาม
ล าดับสุดท้าย ได้แก่ การจัดท ามาตรฐานคุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต่ าและเกณฑ์การ
ประเมินผลงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การก าหนดนโยบายการบริหารงาน
บุคคลและวางแผนก าหนดอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เหมาะสมกับปริมาณ
งานตามโครงสร้างของสถานศึกษา และสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ย้ายโอนข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได้อย่างเหมาะสมตามล าดับ  
  ๔. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่าระดับสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการบริหารทั่วไปใน
ภาพรวมเห็นว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาตามรายสมรรถนะย่อย พบว่า การจัดการระบบการ
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บริหารงานและพัฒนาสถานศึกษาอย่างเหมาะสม มีสมรรถนะการบริหารจัดการสูงสุด รองลงมาคือ 
การใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาและการด าเนินงานโครงการตาม
นโยบายของหน่วยงานบังคับบัญชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ส่วนสมรรถนะย่อยที่มีค่าเฉลี่ยการ
บริหารจัดการต่ าสามล าดับสุดท้าย ได้แก่ การน าผลการวิจัยมาใช้ในการพัฒนางานของสถานศึกษาทั้ง
ระบบการเผยแพร่ข่าวสารเกี่ยวกับการศึกษาโดยใช้สื่ออย่างหลากหลาย การพัฒนาระบบการบริการ
ด้านข้อมูลข่าวสารต่างๆ ต่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพตามล าดับ 
ระดับสมรรถนะการบริหารจัดการในฐานะนิติบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม
สถานภาพการด ารงต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้ช่วยผู้บริหาร
สถานศึกษา และประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสมรรถนะการบริหารจัดการในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก๘๐ 
  สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลขององค์กร
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ได้น ามาจัดท า
เป็นตัวแบบสมรรถนะ (competency model) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๒ ส่วนคือ สมรรถนะหลัก ส าหรับข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและสมรรถนะในงานส าหรับแต่ละกลุ่มงาน คือ  
  ๑. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ ๑) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) ๒) การบริการที่ดี (service mind) ๓) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) ๔) ความกล้าหาญทางจริยธรรม (integrity) ๕) ความร่วมแรง
ร่วมใจ (teamwork and cooperation) และ  
  ๒. สมรรถนะในงาน (functional competency) ประกอบด้วยสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
๑๔ กลุ่มๆ งานละ ๔ สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มบริหารงาน รวม ๕ กลุ่มงานๆ ละ ๕ 
สมรรถนะ) รวม ๕ สมรรถนะ คือ ๑) ภาวะผู้น า (leadership) ๒) ความคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical 
thinking) ๓) มนุษยสัมพันธ์ (human relation) ๔) การให้ค าปรึกษา (consulting) ๕) การให้ความ
ร่วมมือ (cooperation) ๖) การท างานเป็นทีม (teamwork) ๗) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(continuous improvement) ๘) การแก้ปัญหา (problem solving) ๙) การติดตามงาน (follow 
up) ๑๐) การด าเนินการ (facilitation) ๑๑) การตัดสินใจ (decision making) ๑๒) การวางแผน 
(planning) ๑๓) การมุ่งเน้นที่ผู้เรียน (student orientation) ๑๔) ความรู้ในสายอาชีพ (technical 
knowledge) ๑๕) การสื่อสารด้วยวาจา (oral communication) ๑๖) ความถูกต้องแม่นย า 
(accuracy) ๑๗) ทักษะการน าเสนอ (presentation skill) ๑๘) การสอนแนะ (coaching) ๑๙) การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) ๒๐) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) จากสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงานทั้ง ๒๐ สมรรถนะใน ๑๔ กลุ่มงานนี้มีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน ๓ 

                                                        
๘๐พัชมณ เทียนศรี, สมรรถนะการบริหารจัดการของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในฐานะนิติบุคคล 

เขตพ้ืนที่การศึกษาสิงห์บุ รี ,  [ออนไลน์ ].แหล่งที่มา : http://tdc.thailis.or.th/tdc/search_result.php[๒๕ 
พฤษภาคม ๒๕๕๘] 
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สมรรถนะ คือ ๑) การท างานเป็นทีม (teamwork) ๒) การมุ่งเน้นที่ผู้เรียน (student orientation) 
๓) ความรู้ในสายอาชีพ (technical knowledge)๘๑ 
  วิทยา จันทร์ศิริ  ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยก ากับของรัฐมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เพ่ือ
วิเคราะห์หาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐเพ่ือจัดท าหลักสูตรและ
วิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ  เพ่ือประเมินการใช้
หลักสูตรและวิธีการพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่า 
สมรรถนะหลักที่จ าเป็นระดับมากที่สุดและระดับมาก๕สมรรถนะเท่ากันสมรรถนะซึ่งมีระดับความ
จ าเป็นในระดับมากที่สุดเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการท างานเป็นทีมด้านการ
วางแผนและการจัดการด้านภาวะผู้น าด้านความคิด ริเริ่มสร้างสรรค์และด้านจริยธรรมด้านการสั่งสม
ความเชี่ยวชาญในอาชีพและด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์เท่ากันด้านความสามารถในการสื่อสารและการ
ประสานงานด้านการบริการที่ดีและด้านการมองภาพองค์รวมการศึกษาระดับความจ าเป็นของ
สมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่ามีสมรรถนะที่มีระดับความจ า
เป็นอยู่ในระดับมากที่สุด๕สมรรถนะคือด้านการท างานเป็นทีมด้านการวางแผนและการจัดการด้าน
ภาวะผู้น าด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และด้านจริยธรรมและมีระดับความจ าเป็นอยู่ในระดับมาก๕
สมรรถนะคือด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
สื่อสารและการประสานงานด้านการให้บริการที่ดีและด้านการมองภาพองค์รวมจากการสังเคราะห์
เอกสารที่ระบุว่าสมรรถนะหลักขององค์การควรมีจ านวน ๓ – ๕ ตัวและจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ
ในขั้นตอนยกร่างโครงร่างหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะหลักและจากการพิจารณาระดับความจ า
เป็นอยู่ในระดับมากที่สุดและการเรียงล าดับความส าคัญจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย  (Priority) ซึ่งมี
ความสอดคล้องกันดังนั้นผู้วิจัยจึงได้สรุปสมรรถนะหลักไว้๕สมรรถนะคือด้านการท างานเป็นทีมด้าน
การวางแผนและการจัดการด้านภาวะผู้น าด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และด้านจริยธรรม๒. เทคนิค
วิธีการที่ใช้ในการพัฒนาสมรรถนะหลักที่ได้ตามตาราง๘ผู้วิจัยได้สอบถามแนวทางการพัฒนา
สมรรถนะหลักจากวิธีการพัฒนาที่ได้จากการศึกษาเอกสารรวม๑๗วิธีการได้แก่การฝึกอบรม 
(Training) การสัมมนา (Seminar) การประชุมปฏิบัติการ (Workshop) การสอนงาน(Coaching) 
กรณีศึกษา (Case Study) การจัดกิจกรรมเสริม (Supplementary Activities) การประชุมกลุ่มย่อย 
(Buzz Session) การประชุมแบบฟอรัม (Forum) การศึกษาดูงานนอกสถานที่ (Field Trip)การใช้
กิจกรรมนันทนาการ (Recreational Activity) การฝึกการรับรู้ (Sensitivity Training) การแสดง

                                                        
๘๑สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์, “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”, วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (ภาควิชา
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐). 
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บทบาทสมมติ (Role Playing) เกมการบริหาร (Management Games) และการเป็นพ่ีเลี้ยง
(Mentoring) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามได้เสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลัก๘๒ 
 เฮิร์น และคณะ (Hearn et. al.) ไดว้ิจัยเรื่อง “การก าหนดความสามารถเฉพาะของวิชาชีพ
ในออสเตรเลียที่มีต่อการท างานเพื่อการพัฒนาวิชาชีพ” ผลวิจัยพบว่า ความสามารถของวิชาชีพได้มา
จากการเป็นเจ้าของกลุ่มคุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น ความรู้ (knowledge) ความสามารถ (ability) 
ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานร่วมกันของสมรรถนะ 
(competency) ดังนั้น ความสามารถทางวิชาชีพ คือ คุณลักษณะร่วมกันที่เป็นพ้ืนฐานให้เกิด
ความส าเร็จในการปฏิบัติงานทางวิชาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๗ วิชาชีพได้แก่ 
นักบัญชี วิศวกร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักการตลาด นักสังคมสงเคราะห์ ครู และสถาปนิก ใน
ทุกสายอาชีพมีปัจจัยด้านความสามารถร่วมกัน คือ การแก้ปัญหา การเข้าไปมีส่วนร่วมในวิชาชีพ 
กรอบความคิดของการอ้างอิง ความสามารถทางอารมณ์ ความรู้เกี่ยวกับองค์การ การท างานเชิงรุก 
และการมุ่งม่ันเกี่ยวกับลูกค้า๘๓ 
  สแตนตั้น (Stanton) ได้วิจัยเรื่อง “สมรรถนะการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
รัฐบาล เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลของประธานคณะกรรมการสถานศึกษากับผู้ บริหาร
สถานศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า ระดับความแตกต่างของคุณลักษณะด้าน อายุ ประสบการณ์ เพศ 
ขนาดสถานศึกษา และวุฒิการศึกษาเป็นตัวแปรในการศึกษา และพิจารณาเปรียบเทียบระดับ
สมรรถนะที่จ าเป็นในการท างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการ คือ ๑) ภาวะผู้น า ๒) การ
วางแผน ๓) การตัดสินใจ ๔) การจัดการองค์การ ๕) แรงจูงใจ ๖) การควบคุมการท างาน ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะ คือ ๑) การสื่อสาร ๒) กระบวนการสรรหา ๓) การอบรม ๔) การประเมิน ๕) วินัย ๖) 
การเจรจาต่อรอง ด้านทักษะการบริหาร ๑) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ๒) ด้านความคิดรวบยอด ๓) ด้าน
เทคนิค พบว่า ประสบการณ์ เพศ ขนาดสถานศึกษาและวุฒิการศึกษาไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการ
บริหารงานบุคคลที่จ าเป็นในการท างานและสมรรถนะในการท างานของคณะกรรมการสถานศึกษากับ
ผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ๑) มีความเข้าใจในการท างานทั้ง ๓ ด้าน ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านการสื่อสารและด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความแตกต่างในความเข้าใจ ๒) มีการยอมรับความเข้าใจ
ความสัมพันธ์ที่แสดงถึงสมรรถนะของบุคคล ในการท างานและคุณค่าในการท างานบนพ้ืนฐานที่ไม่
แตกต่างนัก ๓) กลุ่มประชากรที่ปรึกษาไม่ส่งผลต่อสมรรถนะในการท างานหรือลักษณะทั่วไปในการ
ท างาน๘๔ 
  ไอรแลนด์ (IreLand) ได้ศึกษาความส าคัญของสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์จาก
ผู้ช านาญการ โดยใช้ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๒๖ คน ภาคภาครัฐ
และเอกชนในการร่วมกันพัฒนาสมรรถนะ ๑๑ กลุ่ม จ านวน ๒๒๐ สมรรถนะ จากแบบสอบถาม
                                                        

๘๒วิทยา จันทร์ศิริ . การพัฒนาสมรรถนะหลักของผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐ, ปริญญา
การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, ๒๕๕๑). 

๘๓Greg Hearn,et. Al., “Defining Generic Professional Australia: Toward a Framework for 
Professional” Journal of Human Resources (January 1997): 157-180.  

๘๔Stanton, John Ellsworth, “Personnel Management Competencies of Selected Public 
School Superintendents” Ed.D., University of South Dakota, (January 1994): Abstract. 



๘๘ 
 

เกี่ยวกับสมรรถนะของบริษัทอีโมตั้น ที่มีความรู้ด้านทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ความส าคัญของ
ความส าเร็จที่เกี่ยวพันธ์กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสบการณ์ของนักบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจากประโยชน์ในการท างาน๘๕ 
  ไลน์เนอร์(Lindner) ได้ศึกษาค่าสหสัมพันธ์ตามความคิดของบุคคลที่ด ารงต าแหน่ง County 
Chair ในมหาวิทยาลัยโอไฮโอ ในเรื่องสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการจัดกิจกรรมด้าน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื่องจากเป็นต าแหน่งที่ท าหน้าที่ในการจ้างงาน พบว่า สมรรถนะในการ
บริหารทรัพยากรมนุษย์มีค่าสหสัมพันธ์สูง โดยชี้วัดจากการพัฒนาและการบ ารุงรักษาสภาพแวดล้อม
ที่ดี การบริหารการจ้างงานและผลประโยชน์ความมั่นใจ ความปลอดภัย สุขภาพในการท างาน การ
เลือกและการจัดการ มีค่าสหสัมพันธ์ระหว่างผลรวมของสมรรถนะและคะแนนกิจกรรมมีนัยส าคัญที่  
๐.๗๑๘๖ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสมรรถนะ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

เลิศชัย สุธรรมานนท์ ได้วิจัยเรื่อง สมรรถนะส าหรับนักบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรภาค
ธุรกิจในประเทศไทย ผลการศึกษาพบว่า นักบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศมี
บทบาท ๔ บทบาทคือ  

๑) บทบาทการวางระบบงานและน าเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารทุนมนุษย์ 
๒) บทบาทการบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
๓) บทบาทการให้ค าปรึกษาและน าการบริหารทุนมนุษย์ 
๔) บทบาทการอ านวยความสะดวกและให้บริการด้านทุนมนุษย์ 

แต่ละบทบาทต้องการสมรรถนะ ๑๖ ด้าน ดังนี้ 
๑) การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ 
๒) การวางแผนก าลังคน 
๓) การจัดการวางแผนและใช้ทุนมนุษย์ 
๔) การสรรหาและคัดเลือกทุนมนุษย์ 
๕) การพัฒนาองค์กร 
๖) การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
๗) การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพก าลังคนทดแทนและผู้มีความสารถสูง 
๘) การพัฒนาทุนมนุษย์ 
๙) การจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๑๐) การบริหารค่าตอบแทน 
๑๑) การบริหารผลงาน 
๑๒) ระเบียบวินัย 
๑๓) กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ 

                                                        
๘๕Ireland,Gary Donald. “Assessing the Importance of Human Resources Management 

Competencies from Practitioners Perspectives M. Ed.” University of Alberta (Canada), (2001):  
Abstract. 

๘๖Lindner,James R. “Competency Assessment and Human Resourced Management Of 
Extension County Chairs” Texas A7M University, (2001):  Abstract. 



๘๙ 
 

๑๔) การออกแบบองค์กร 
๑๕) ระบบสารสนเทศทุนมนุษย์ 
๑๖) การบริหารทุนมนุษย์บนฐานสมรรถนะ  
 โดยแต่ละสมรรถนะสามารถแบ่งระดับความลึกซึ้งหรือความเชี่ยวชาญเป็นสองระดับ

คือ ระดับปฏิบัติการและระดับกลยุทธ์๘๗  
ปรัชญา ชุ่มนาเสียว ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบกลยุทธ์การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือการ

บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ” ผลการศึกษาพบว่า การพัฒนารูปแบบกล
ยุทธ์การจัดการองค์กรแห่งการเรียนรู่เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
นั้น พบว่า มีองค์ประกอบส าคัญคือ๘๘ 

๑) กลยุทธ์การจัดการด้านทุนมนุษย์ เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีในสถาบันอุดมศึกษา
ของรัฐ ประกอบด้วย 

 ๑.๑ การพัฒนาในระดับบุคคล ได้แก่ การคิดอย่างเป็นระบบ การเป็นบุคคลที่รอบรู้
และการมีแบบแผนความคิด 

 ๑.๒ การพัฒนาระดับกลุ่ม และทีม ได้แก่ การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม 
 ๑.๓ การพัฒนาในระดับองค์กร ได้แก่ การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน 
๒) กลยุทธ์การจัดการด้านการพัฒนาองค์กรเพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐจะประกอบด้วย 
 ๒.๑ การสื่อสารในองค์กร 
 ๒.๒ การจัดการเทคโนโลยี 
 ๒.๓ การพัฒนาบุคคลและทีมงาน 
 ๒.๔ การเพ่ิมอ านาจสมาชิกในองค์กร 
 ๒.๕ การให้รางวัล 
 ๒.๖ การจัดโครงสร้างองค์กร 
 ๒.๗ วัฒนธรรมองค์กร 
 ๒.๘ การจัดบรรยากาศองค์กร 
๓) กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาภาวะผู้น า เพ่ือการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  ใน

สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะประกอบด้วย 
 ๓.๑ การพัฒนาผู้น าให้เป็นนักออกแบบการเรียนรู้ 
 ๓.๒ การพัฒนาผู้น าให้เป็นครู/ผู้สอน 
 ๓.๓ การพัฒนาผู้น าให้เป็นผู้สนับสนุนช่วยเหลือ 

                                                        
 ๘๗เลิศชัย สุธรรมานนท์, “สมรรถนะส าหรับนักบริหารทุนมนุษย์ขององค์กรภาคธุรกิจในประเทศไทย”, 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐปะศาสนศาสตร์, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแห่ง, 
๒๕๕๑).  
 ๘๘ปรัชญา ชุมนาเสียว, “รูปแบบกลยุทธ์การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู่เพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๓). 



๙๐ 
 

ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาล สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า คณบดี
และผู้อ านวยการถาบันการศึกษาพยาบาลที่ได้รับการรับรองสถาบันระดับสูงสุด (๕ ปี) จ านวน ๑๒ 
คน ผู้บริหารและอาจารย์ จ านวน ๓๐๐ คน และคณบดีสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาจ านวน ๑๓ คน ผลการศึกษาพบว่า ยุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของ
สถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัดส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตามคุณลักษณะองค์กร
สมรรถนะสูงเป็นยุทธศาสตร์เชิงระบบ ประกอบด้วย ๑) ยุทธศาสตร์เชิงปัจจัยน าเข้าได้แก่ ยุทธศาสตร์
การน าองค์กร และยุทธศาสตร์การเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน ๒) ยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการ 
ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างคุณค่าแก่นักศึกษายุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์การ
ชี้น าสังคม และยุทธศาสตร์การพัฒนาเครือข่าย ๓) ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต ได้แก่ ยุทธศาสตร์
กระบวนการสร้างผลสัมฤทธิ์ และ ๔) ยุทธศาสตร์เชิงตัวปูอนกลับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ด้านองค์กร
เรียนรู้๘๙ 
 ฐิติวรรณ สินธุ์นอก ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะที่จ าเป็นของ
ผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นของ
ผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทยผู้ เชี่ยวชาญมีความคิดสอดคล้องกัน 
ประกอบด้วย สมรรถนะ ๕ ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ ด้านอัตมโนทัศน์ ด้าน
ลักษณะวิสัย และด้านแรงจูงใจ จากนั้นน าผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ และร่วงหลักสูตรใน
ลักษณะบูรณาการยึดสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทยมา
จัดกิจกรรม และการฝึกอบรม โดยใช้หลักการเรียนรู้ จากประสบการณ์จากการมีส่วนร่วมและ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม๙๐ 
 สบพันธ์ ชิตานนท์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจสอบอาคาร” 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจอาคาร ๔ ด้าน ด้วยกัน คือ ด้านความรู้ ด้านทักษะ 
ด้านคุณลักษณะส่วนตัว และด้านลักษณะนิสัย โดยผลจากร่างโครงการฝึกอบรมนั้นสอดคล้องกันทุก
องค์ประกอบตามที่ผู้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิดของ Kirkpatrick๙๑ 
 สุดารัตน์ ครุฑกะ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะที่พึง
ประสงค์ของหัวหน้าพยาบาลในระบบบริการสุขภาพในอนาคต” ผลการวิจัยพบว่า โดยแนวคิด
เบื้องต้นเกี่ยวกับสมรรถนะที่พึงประสงค์ของผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าพยาบาลในระบบบริการสุขภาพใน
อนาคต และน ามาก าหนดเป็นประเด็นในการสอบถามผู้เชี่ยวชาญ สรุปได้ว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์

                                                        
 ๘๙ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, “การพัฒนายุทธศาสตร์องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันการศึกษาพยาบาลสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 
 ๙๐ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับ
องค์กรเอกชนในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๒).  
 ๙๑สบพันธ์ ชิตานนท์, “การพัฒนาสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้ตรวจอาคาร”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต,
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑).  



๙๑ 
 

นั้นมี ๘ ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น า การบริหารจัดการ การจัดทรัพยากรมนุษย์ การแนะน าและสนับสนุน
การใช้ข้อมูลวิจัย การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสื่อสาร การพัฒนาคุณภาพ การสร้างความ
ไว้วางใจ และการสร้างตลาดการบริการพยาบาล พบว่า สมรรถนะที่พึงประสงค์ส าหรับผู้ปฏิบัติหน้าที่
หัวหน้าพยาบาลในระบบสุขภาพในอนาคตด้านความรู้เจตคติ และความสามารถหลังทดลองใช้
หลักสูตรสูงกว่าก่อนทดลองใช้หลักสูตรอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ๙๒ 

พิสิษฐ์   จอมบุญเรือง  ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะองค์กรบริหารส่วนต าบล” 
ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะองค์กรของ อบต.ในการศึกษาครั้งนี้แบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ สมรรถนะด้าน
การจัดการเชิงยุทธศาสตร์ สมรรถนะด้านทรัพยากรองค์กร สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง  และ 
สมรรถนะด้านผลการด าเนินงาน  ผลการศึกษาพบว่า อบต . ส่วนใหญ่มีสมรรถนะองค์กรด้านการ
จัดการเชิงยุทธศาสตร์ และ สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ในขณะที่มี
สมรรถนะด้านทรัพยากรองค์กร และ สมรรถนะด้านผลการด าเนินงาน อยู่ในระดับปานกลางถึง
ค่อนข้างต่ า๙๓

 
 สืบวงศ์  กาฬวงศ์ ได้วิจัยเรื่อง “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์กร
บริหารการศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า สมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายก อบต . ประกอบด้วย
สมรรถนะย่อย ๕ ด้านได้แก่   ๑) สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร์ ๒) สมรรถนะการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง ๓) สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ ๔) สมรรถนะการสื่อสาร และ ๕) สมรรถนะการ
พัฒนาบุคลากร๙๔   

พงษ์เทพ  จันทสุวรรณ ได้วิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กรกับประสิทธิผลองค์กร
ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : ตัวแบบสมการโครงสร้าง การวิเคราะห์องค์ประกอบที่
เหมาะสมภายใต้บริบทที่ศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์กรมี
องค์ประกอบที่เหมะสม ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งกระบวนการท างาน ๒) 
ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งเปูาหมาย ๓) ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งการมีส่วนร่วม และ ๔) 
ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งสามัคคี และองค์ประกอบของภาวะผู้น ามีองค์ประกอบที่เหมาะสม ๔ 
องค์ประกอบ คือ ๑) ปัจจัยภาวะผู้น าแบบส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน ๒) ปัจจัยภาวะผู้น าแบบมี
อิทธิพลเชิงอุดมการณ์ ๓) ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม และ ๔) ปัจจัยภาวะผู้น าแบบไร้การน า  
ในขณะที่องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กรมีองค์ประกอบที่เหมาะสม ๔ องค์ประกอบ คือ ๑) ปัจจัย
วัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือบุคลากรเป็นศูนย์กลาง ๒) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือยุทธศาสตร์ 

                                                        
 ๙๒สุดารัตน์ ครุฑกะ, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะที่พึงประสงค์ของหัวหน้า
พยาบาลในระบบบริการสุขภาพในอนาคต”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
รามค าแหง, ๒๕๕๐). 

๙๓พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง,“ตัวแบบสมรรถนะองค์การบริหารส่วนต าบล”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
ดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓).  

๙๔สืบวงศ์ กาฬวงศ์, “ตัวแบบสมรรถนะผู้น าเชิงยุทธศาสตร์ของนายกองค์การบริหาร”, วิทยานิพนธ์รัฐ
ประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 



๙๒ 
 

๓) ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลง  และ ๔) ปัจจัยวัฒนธรรม
องค์กรแบบยึดถือความเป็นหนึ่งเดียว๙๕   
 สุภาว์  อาวสกุลสุทธิ  ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้า
งานการพยาบาล โรงพยาบาลชุมชน” ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการ
พยาบาลโรงพยาบาลชุมชนที่สอดคล้องกับพฤติกรรมภาวะผู้น าในแต่ละบทบาทมีจ านวน ๓๘ 
คุณลักษณะ จัดกลุ่มคุณลักษณะภาวะผู้น า จ านวน ๔ ด้าน คือ คุณลักษณะภาวะผู้น าในการบริหาร 
คุณลักษณะผู้น าทางวิชาการ คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพ และภาพลักษณ์ภาวะคุณลักษณะผู้น า
ด้านคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ๙๖ 

พันตรี เสนีย์ พรหมวิวัฒน์ ได้วิจัยเรื่อง “โครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ของศาลทหาร”
ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาถึงโครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ของศาลทหาร ศึกษาสภาพปัญหา
ในทางกฎหมายและปัจจัยหรือตัวแปรอ่ืน ๆ ที่มีผลต่อบทบัญญัติของกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับศาล
ทหาร และแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดโครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ของ
ศาลทหาร อีกทั้งเพ่ือที่จะออกแบบโครงสร้างอันส่งผลต่อประสิทธิผลของศาลทหารวิธีการศึกษาใช้
การวิจัยเชิงคุณภาพอันประกอบไปด้วย (๑) การวิเคราะห์เอกสารโดยการศึกษาค้นคว้าเอกสารทาง
วิชาการท้ังเอกสารภายในประเทศและต่างประเทศรวมทั้งการวิเคราะห์เอกสารในเชิงบรรยายและใน
เชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์จากสภาพปัญหาในทางปฏิบัติ (๒) การสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 
นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งมีความส าคัญในระบบศาลทหาร (๓) การประชุม
ระดมสมองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ตลอดจนบุคคลที่มีความรู้ ประสบการณ์เกี่ยวข้องกับระบบศาล
ทหาร ผู้วิจัยได้ท าการวิจัยถึงการจัดโครงสร้างขององค์กรศาลทหาร รูปแบบของการบริหารจัดการ
บุคลากรของศาลทหาร องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งอ านาจหน้าที่ของศาลทหาร 
โดยภาพรวมแม้ว่าจะเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ทั้งนี้หากจะ
พิจารณาถึงรูปแบบของการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลทหารรวมทั้งอ านาจหน้าที่ของศาลทหารบาง
ประการแล้ว อาจจะยังไม่บรรลุเจตนารมณ์บางประการของการมีศาลทหาร โดยเฉพาะในเรื่องความ
เป็นอิสระขององค์กรและการคุ้มครองสิทธิของจ าเลยในศาลทหาร จากการศึกษาวิจัยได้ข้อค้นพบ
แนวทางที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหาของการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลทหารและอ านาจหน้าที่
ของศาลทหารดังนี้ ๑. ข้อเสนอแนะในส่วนของการจัดโครงสร้างองค์กรของศาลทหาร : เรื่อง ความ
เป็นอิสระของศาลทหารโดยการก าหนดโครงสร้างองค์กรของศาลทหารให้มีความเป็นอิสระ ก าหนด
อ านาจหน้าที่และรูปแบบของคณะกรรมการ ซึ่งมีหน้าที่ในการบริหารจัดการบุคลากร รวมทั้งก าหนด
หลักเกณฑ์ที่ชัดเจนของการเข้าสู่องค์กรของบุคลากรรวมถึงคุณสมบัติและพ้ืนความรู้ของบุคลากร  ๒. 
ข้อเสนอแนะในส่วนของอ านาจหน้าที่ของศาลทหาร : ควรที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติธรรมนูญ

                                                        
๙๕พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, “ภาวะผู้น า วัฒนธรรมองค์กับประสิทธิผลองค์การของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร: ตัวแบบสมการโครงสร้าง”, วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันบัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร์, ๒๕๕๔). 
 ๙๖สุภาว์ อาวสกุลสุทธิ , “รูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของหัวหน้างานการพยาบาล 
โรงพยาบาลชุมชน”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๒).  



๙๓ 
 

ศาลทหาร พ.ศ. ๒๔๙๘ ในประเด็นที่เกี่ยวกับอ านาจการฟูองคดีอาญาต่อศาลทหารในเวลาปกติและ
เวลาไม่ปกติ ในประเด็นของระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์หรือฎีกาในศาลทหาร ประเด็นเรื่องสิทธิการแต่ง
ทนายของจ าเลยในศาลทหารประเด็นกรณีการกระท าความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่การพิจารณาแตกต่าง
ไปจากการฟูองในข้อสาระส าคัญมิให้ถือว่าเป็นสาระส าคัญ ประเด็นเรื่องการตั้งทนายให้จ าเลยโดย
ศาลทหารรวมทั้งประเด็นเรื่องอ านาจของศาลทหารในการพิจารณาคดีประเภทอ่ืนนอกจากคดีอาญา
ด้วย๙๗

 
พระมหาธีรเพชร ธีรเวทีป ได้วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพปัจจุบันของการบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่  ๑ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา และส่งเสริมวิชาการ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ 
ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่าองค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง ด้าน
สภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผู้นา เป็นรูปแบบทางการ ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา มีลักษณะการบริหารองค์กรที่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ซึ่ง มีระบบ ระเบียบปฏิบัติ 
มีขั้นตอนการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติเสมอ ผู้บริหารซึ่งเป็นพระสงฆ์จึง บริหารงานโดยยึด
ตามกฎระเบียบเป็นหลัก ๒. สภาพที่ควรจะเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ในองค์ประกอบด้านการก าหนด
จุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง รูปแบบที่ควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ พบว่าสภาพที่ควรจะเป็น
ต้องการให้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ จัดโครงสร้างบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาให้ชัดเจน เช่นการจัดท าขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะการ
วางแผนงานและระยะเวลาของงานวิชาการเป็นเปูาหมายหลัก ของการให้การศึกษา๙๘  

นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหาร
สถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีที่องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง นั่น
คือจะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการบริหารเพ่ือให้

                                                        
๙๗พันตรี  เสนีย์  พรหมวิวัฒน์ ,  “โครงสร้างองค์กรและอ านาจหน้าที่ของศาลทหาร”,ปริญญา 

นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (สถาบันพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๓). 
๙๘พระมหาธีรเพชร ธีรเวทีป, “การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา, (มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘).  



๙๔ 
 

การจัดการศึกษาเป็นไปตามแนวทาง หลักการและมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒๙๙ 

สรุป จากการที่ผู้วิจัยได้เสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับองค์กรสมรรถนะสูงดังกล่าวข้างต้น ท าให้ รู้
ว่าองค์กรจะต้องมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลง มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาสู่องค์กร
แห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization) กระตุ้นพนักงานให้บรรลุถึงผลงานที่สูง โดยเน้นคุณค่าที่ตัว
พนักงาน และส่งเสริมวัฒนธรรมแห่งคุณภาพให้เกิดขึ้นในองค์กร และองค์กรต้องสนับสนุนการสร้าง
วัฒนธรรมที่มุ้งเน้นผลงานและต้องมีการพัฒนาบุคลากรพร้อมกับการสร้าง  การมีส่วนร่วมให้กับ
พนักงานเพ่ือให้พนักงานเกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ โดยการเปิดโอกาสให้กับพนักงานได้แสดงความ
คิดเห็น มีการส ารวจความต้องการ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการประเมินสมรรถนะของ
พนักงานอย่างเป็นระบบ แบบสร้างแรงจูงใจ และปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้บุคลากรทุ่มเทให้กับงานอย่างเต็มที่ เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานและ
ศักยภาพขององค์กร ที่สูงขึ้น 
 
ตารางท่ี ๒.๒๔ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวขอ้งกับองค์กรสมรรถนะ 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

เลิศชัย สุธรรมานนท์, 
(๒๕๕๑). 

บทบาทต้องการสมรรถนะ ๑๖ ด้าน ดังนี้ 
๑. การบริหารทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์ ๒. การวางแผนก าลังคน 
๓. การจัดการวางแผนและใช้ทุนมนุษย์ ๔. การสรรหาและคัดเลือก
ทุนมนุษย ์๕. การพัฒนาองค์กร ๖. การบริหารความเปลี่ยนแปลง 
๗. การบริหารความก้าวหน้าในสายอาชีพก าลังคนทดแทนและผู้มี
ความสารถสูง ๘. การพัฒนาทุนมนุษย์ ๙. การจัดการความรู้และ
องค์กรแห่งการเรียนรู้ ๑๐. การบริหารค่าตอบแทน 
๑๑. การบริหารผลงาน ๑๒. ระเบียบวินัย 
๑๓. กฎหมายและระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารทุนมนุษย์ 
๑๔. การออกแบบองค์กร ๑๕. ระบบสารสนเทศทุนมนุษย์ 
๑๖. การบริหารทุนมนุษย์บนฐานสมรรถนะ 

                                                        
๙๙นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์, “การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๐). 



๙๕ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

 ปรัชญา ชุมนาเสียว, 
(๒๕๕๓). 

๑. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  
๒. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาองค์กร 
๓. กลยุทธ์การจัดการด้านพัฒนาภาวะผู้น า 

 ศรีสุดา วงศ์วิเศษกุล, 
(๒๕๕๔). 

๑. ยุทธศาสตร์เชิงปัจจัยน าเข้า 
๒. ยุทธศาสตร์เชิงกระบวนการ  
๓. ยุทธศาสตร์เชิงผลผลิต 
๔. ยุทธศาสตร์เชิงตัวปูอนกลับ  

ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, 
(๒๕๕๒). 

๑. ด้านความรู้ความเข้าใจ  
๒. ด้านทักษะ  
๓. ด้านอัตมโนทัศน์  
๔. ด้านลักษณะวิสัย  
๕. ด้านแรงจูงใจ 

สุดารัตน์ ครุฑกะ, 
(๒๕๕๐). 

๑. ภาวะผู้น า   ๒. การบริหารจัดการ  ๓. การจัดทรัพยากรมนุษย์  
๔. การแนะน าและสนับสนุนการใช้ข้อมูลวิจัย  
๕. การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร  
๖. การพัฒนาคุณภาพ  ๗. การสร้างความไว้วางใจ  

พิสิษฐ์ จอมบุญเรือง, 
(๒๕๕๓). 

๑. สมรรถนะด้านการจัดการเชิงยุทธศาสตร์  ๒. สมรรถนะด้าน
ทรัพยากรองค์กร  ๓. สมรรถนะด้านการเปลี่ยนแปลง   
๔. สมรรถนะด้านผลการด าเนินงาน 

สืบวงศ์ กาฬวงศ์, 
(๒๕๕๔). 

๑. สมรรถนะการคิดเชิงยุทธศาสตร์  
๒. สมรรถนะการบริหารการเปลี่ยนแปลง  
๓. สมรรถนะการสร้างความร่วมมือ  

 สุภาว์ อาวสกุลสุทธ,ิ 
(๒๕๕๒). 

๑. คุณลักษณะภาวะผู้น าในการบริหาร  ๒. คุณลักษณะผู้น าทาง
วิชาการ  
๓. คุณลักษณะผู้น าด้านบุคลิกภาพและภาพลักษณ์ 
๔. คุณลักษณะผู้น าด้านคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

พันตรี เสนีย์ พรหมวิวัฒน์, 
(๒๕๕๓). 

๑. ก าหนดโครงสร้างองค์กรให้มีความเป็นอิสระ 
๒. อ านาจหน้าที่/สิทธิ 
๓. ระยะเวลา 



๙๖ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

 พงษ์เทพ จันทสุวรรณ, 
(๒๕๕๔). 

องค์ประกอบของประสิทธิผลองค์กร  
๑. ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งกระบวนการท างาน  ๒. ประสิทธิผล
องค์กรแบบมุ่งเปูาหมาย   ๓. ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งการมีส่วน
ร่วม 
๔. ประสิทธิผลองค์กรแบบมุ่งสามัคคี  
 องค์ประกอบของภาวะผู้น า 
๑. ปัจจัยภาวะผู้น าแบบส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกัน  ๒. ปัจจัยภาวะ
ผู้น าแบบมีอิทธิพลเชิงอุดมการณ์  ๓. ปัจจัยภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  
๔. ปัจจัยภาวะผู้น าแบบไร้การน า   
องค์ประกอบของวัฒนธรรมองค์กร 
๑. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือบุคลากรเป็นศูนย์กลาง  
๒. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือยุทธศาสตร์ 
๓.  ปั จจั ยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือการ เรี ยนรู้ และการ
เปลี่ยนแปลง   
๔. ปัจจัยวัฒนธรรมองค์กรแบบยึดถือความเป็นหนึ่งเดียว 

พระมหาธีรเพชร ธีรเวทีป, 
(๒๕๕๘). 

สภาพปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการวางแผนงานวิชาการ ด้านการ
บริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา และส่งเสริม
วิชาการ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล 
พบว่าองค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผู้นา เป็นรูปแบบทางการ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มี
ลักษณะการบริหารองค์กรที่ขึ้นอยู่กับคณะสงฆ์ซึ่ง มีระบบ ระเบียบ
ปฏิบัติ มีขั้นตอนการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติเสมอ 
ผู้บริหารซึ่งเป็นพระสงฆ์จึง บริหารงานโดยยึดตามกฎระเบียบเป็น
หลัก ๒. สภาพที่ควรจะเป็นในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการวางแผนงาน
วิชาการ ในองค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัด
โครงสร้าง รูปแบบที่ควรจะเป็น คือรูปแบบเป็นทางการ พบว่าสภาพ
ที่ควรจะเป็นต้องการให้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ จัดโครงสร้าง
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้
ชัดเจน เช่นการจัดท าขั้นตอน และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้
เพราะการวางแผนงานและระยะเวลาของงานวิชาการเป็นเปูาหมาย
หลัก ของการให้การศึกษา 



๙๗ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์, 
(๒๕๕๐). 

     ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพการบริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีที่
องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหารการศึกษาที่
ก าหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง นั่นคือ
จะต้องเป็นผู้บริหารมืออาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องด าเนินการบริหารเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
แนวทาง หลักการและมาตรฐานการศึกษาที่ ก าหนดไว้ ใน
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ 

สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์, 
(๒๕๕๐). 

๑. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วย ๕ 
สมรรถนะ คือ ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) 
๒) การบริการที่ดี (service mind) ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
งานอาชีพ (expertise) ๔) ความกล้าหาญทางจริยธรรม 
(integrity) ๕) ความร่วมแรงร่วมใจ (teamwork and 
cooperation) และ 
๒. สมรรถนะในงาน (functional competency) ประกอบด้วย
สมรรถนะประจ ากลุ่มงาน ๑๔ กลุ่มๆ งานละ ๔ สมรรถนะ (ยกเว้น
กลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มบริหารงาน รวม ๕ กลุ่มงานๆ ละ ๕ 
สมรรถนะ) รวม ๕ สมรรถนะ คือ ๑. สมรรถนะหลัก (core 
competency) ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ ๑) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) ๒) การบริการที่ดี 
(service mind) ๓) การสั่งสมความเชี่ยวชาญในงานอาชีพ 
(expertise) ๔) ความกล้าหาญทางจริยธรรม (integrity) ๕) ความ
ร่วมแรงร่วมใจ (teamwork and cooperation)  



๙๘ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

วิทยา จันทร์ศิริ, 
(๒๕๕๑). 

๑. สมรรถนะซึ่งมีระดับความจ าเป็นในระดับมากที่สุดเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการท างานเป็นทีมด้านการ
วางแผนและการจัดการด้านภาวะผู้น าด้านความคิด ริ เริ่ม
สร้างสรรค์และด้านจริยธรรมด้านการสั่งสมความเชี่ยวชาญใน
อาชีพและด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์เท่ากันด้านความสามารถในการ
สื่อสารและการประสานงานด้านการบริการที่ดีและด้านการมอง
ภาพองค์รวมการศึกษาระดับความจ าเป็นของสมรรถนะหลักของ
ผู้บริหารสายสนับสนุนในมหาวิทยาลัยของรัฐพบว่ามีสมรรถนะที่มี
ระดับความจ าเป็นอยู่ในระดับมากที่สุด๕สมรรถนะคือด้านการ
ท างานเป็นทีมด้านการวางแผนและการจัดการด้านภาวะผู้น าด้าน
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และด้านจริยธรรม 
๒. ระดับความจ าเป็นอยู่ในระดับมาก๕สมรรถนะคือด้านการสั่ง
สมความเชี่ยวชาญในอาชีพด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ด้านความสามารถในการ
สื่อสารและการประสานงานด้านการให้บริการที่ดีและด้านการมองภาพ
องค์รวม 

 Greg Hearn, et. Al., 
(1997). 

ความสามารถของวิชาชีพได้มาจากการเป็นเจ้ าของกลุ่ ม
คุณลักษณะที่เหมาะสม เช่น ความรู้ (knowledge) ความสามารถ 
(ability) ทักษะ (skill) และทัศนคติ (attitude) ซึ่งคุณลักษณะ
เหล่านี้จะเป็นพ้ืนฐานร่วมกันของสมรรถนะ (competency) 
ดังนั้น ความสามารถทางวิชาชีพ คือ คุณลักษณะร่วมกันที่เป็น
พ้ืนฐานให้ เกิดความส า เร็จ ในการปฏิบัติ ง านทางวิชาชีพ 
ผลการวิจัยพบว่า ในการศึกษากลุ่มตัวอย่าง ๗ วิชาชีพได้แก่ นัก
บัญชี วิศวกร นักบริหารทรัพยากรมนุษย์ นักการตลาด นักสังคม
สงเคราะห์ ครู  และสถาปนิก ในทุกสายอาชีพมีปัจจัยด้าน
ความสามารถร่วมกัน คือ การแก้ปัญหา การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
วิชาชีพ กรอบความคิดของการอ้างอิง ความสามารถทางอารมณ์ 
ความรู้เกี่ยวกับองค์การ การท างานเชิงรุก และการมุ่งมั่นเกี่ยวกับ
ลูกค้า 



๙๙ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๔ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสมรรถนะ (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

 Stanton, John 
Ellsworth, 
(1994). 

ศึกษาจากระดับความแตกต่างของคุณลักษณะด้าน อายุ 
ประสบการณ์ เพศ ขนาดสถานศึกษา และวุฒิการศึกษาเป็นตัว
แปรในการศึกษา และพิจารณาเปรียบเทียบระดับสมรรถนะที่
จ าเป็นในการท างาน ๓ ด้าน ประกอบด้วย ด้านการจัดการ คือ ๑) 
ภาวะผู้น า ๒) การวางแผน ๓) การตัดสินใจ ๔) การจัดการ
องค์การ ๕) แรงจูงใจ ๖) การควบคุมการท างาน ด้านคุณ
ลักษณะเฉพาะ คือ ๑) การสื่อสาร ๒) กระบวนการสรรหา ๓) 
การอบรม ๔) การประเมิน ๕) วินัย ๖) การเจรจาต่อรอง ด้าน
ทักษะการบริหาร ๑) ด้านมนุษย์สัมพันธ์ ๒) ด้านความคิดรวบ
ยอด ๓) ด้านเทคนิค พบว่า ประสบการณ์ เพศ ขนาดสถานศึกษา
และวุฒิการศึกษาไม่ส่งผลต่อสมรรถนะการบริหารงานบุคคลที่
จ า เป็ น ในการท า งานและสมรรถนะในการท า งานของ
คณะกรรมการสถานศึกษากับผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ๑) มี
ความเข้าใจในการท างานทั้ง ๓ ด้าน ส่วนใหญ่ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านการสื่อสารและด้านมนุษย์สัมพันธ์ มีความแตกต่างในความ
เข้าใจ ๒) มีการยอมรับความเข้าใจความสัมพันธ์ที่แสดงถึง
สมรรถนะของบุคคล ในการท างานและคุณค่าในการท างานบน
พ้ืนฐานที่ไม่แตกต่างนัก ๓) กลุ่มประชากรที่ปรึกษาไม่ส่งผลต่อ
สมรรถนะในการท างานหรือลักษณะทั่วไปในการท างาน 

 Ireland, Gary Donald, 
(2001). 

ได้ศึกษาความส าคัญของสมรรถนะการบริหารทรัพยากรมนุษย์
จากผู้ช านาญการ โดยใช้ผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหาร
ทรัพยากรมนุษย์ จ านวน ๒๖ คน ภาคภาครัฐและเอกชนในการ
ร่วมกันพัฒนาสมรรถนะ ๑๑ กลุ่ม จ านวน ๒๒๐ สมรรถนะ จาก
แบบสอบถามเกี่ยวกับสมรรถนะของบริษัทอีโมตั้น ที่มีความรู้ด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ พบว่า ความส าคัญของความส าเร็จที่เกี่ยวพันธ์
กับการบริหารทรัพยากรมนุษย์สัมพันธ์กับประสบการณ์ของนัก
บริหารทรัพยากรมนุษย์ โดยพิจารณาจากประโยชน์ในการท างาน 

 
 
 
 
 
 
 



๑๐๐ 
 

๒.๕.๒ งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์) ได้วิจัยเรื่อง “ประสิทธิผลการบริหารจัดการ

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” ผลการวิจัยพบว่า ๑.
สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์
ภาค๒ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณจาก
ภาครัฐในปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครูขาดงบประมาณในการจ้างอาจารย์สอนท าให้
อาจารย์สอนไม่เพียงพอในหนึ่งคนจ าเป็นต้องสอนหลายวิชาท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการได้อย่างเต็มที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อยเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียน
ขนาดใหญ่ๆท่ีได้รับงบประมาณจ านวนมากนอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการบิณฑบาตและ
ชาวบ้านให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามี
จ านวนนักเรียนที่ลดน้อยลงกว่าเดิมสาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่านักเรียนขาดเปูาหมายและแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรจะมีการนิเทศระบบการเรียนการสอน
และการให้รุ่นพ่ีที่จบการศึกษาสายปริยัติมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆแนะน าแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตการเรียนหนังสือให้ประสบผลส าเร็จและการวางแผนในอนาคตอีกด้วยนอกจากนี้โรงเรียน
ยังจ าเป็นจะสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจให้แก่นักเรียนเพื่อดึงดูดให้นักเรียนได้สนใจการเรียนการสอนและ
เป็นการลดปริมาณจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย 
  ๒. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นอาจารย์จ านวน๖๗รูป/คนคิดเป็นร้อยละ๖๓.๘มีอายุ
ระหว่าง๓๑ – ๔๐ปีจ านวน๓๕รูป/คนคิดเป็นร้อยละ๓๓.๓มีวุฒิการศึกษาสามัญระดับปริญญาตรี
จ านวน๗๑รูป/คนคิดเป็นร้อยละ๖๗.๖มีวุฒิการศึกษานักธรรมชั้นเอกจ านวน๗๐รูป/คนคิดเป็นร้อยละ
๖๖.๗และไม่มีวุฒิการศึกษาทางเปรียญธรรมจ านวน๕๐รูป/คนคิดเป็นร้อยละ๔๗.๖ผู้บริหารอาจารย์
เจ้าหน้าที่และกรรมการสถานศึกษามีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค๒ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากได้แก่ด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาท
ที่มีคุณภาพและอยู่ในระดับปานกลางได้แก่ด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็งและมี
มาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืนรองลงคือคือด้านการท านุบ ารุงเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เจริญ
งอกงามสุดท้ายคือด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษาของโลกตามล าดับ 
  ๓. แนวทางในการพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในเขต
ปกครองคณะสงฆ์ภาค๒ในด้านการสร้างและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นศาสนทายาทที่มีคุณภาพได้แก่การ
พัฒนาผู้เรียนให้ก้าวทันโลกอย่างรู้เท่าทันด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมและวินัยใน
ตนเองสูงเป็นแบบอย่างของเยาวชนเป็นผู้ริเริ่มสร้างสรรค์และร่วมการเปลี่ยนแปลงทางสังคมสู่สังคม
พุทธธรรมที่ยั่งยืนเป็นผู้เรียนถึงพร้อมด้วยทักษะสากลด้านการพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนให้เข้มแข็ง
และมีมาตรฐานเป็นโรงเรียนคุณภาพที่ยั่งยืนได้แก่การมีระเบียบปฏิบัติกฎหมายมาตรการทางการ
บริหารจัดการและการจัดการศึกษามีปฏิรูประบบการติดตามประเมินผลมีการพัฒนาระบบบริหาร
จัดการสู่โรงเรียนที่เป็นเลิศมีระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการปฏิรูปการบริหารและการพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลด้านการเสริมสร้างศักยภาพให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรม



๑๐๑ 
 

แผนกสามัญศึกษาของโลกได้แก่การยกระดับขีดความสามารถให้มีความเข้มแข็งในการเป็นศูนย์กลาง
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาและการสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
นานาชาติต้นแบบและมีเครือข่ายในระดับสากลครอบคลุมทั่วโลกด้านการท านุบ ารุงเผยแผ่
พระพุทธศาสนาให้เจริญงอกงามได้แก่การสร้างและพัฒนาชุมชนพระธรรมต้นแบบตามมาตรฐาน
ชุมชนพุทธธรรมที่ก าหนดไว้การวางมาตรการเพ่ือการรักษาผู้จบการศึกษาให้ด ารงอยู่ในบรรพชิตและ
การน าส่งธรรมแก่ประชาชนให้ได้รับการเสริมสร้างความรู้ปัญญาด้วยหลักพุทธธรรมอย่างทั่วถึง๑๐๐ 
  วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวคิดผู้น าตามหลักพุทธ
ธรรมและทฤษฏีทางตะวันตกของภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่ม ๓ พบว่า ๑) คุณลักษณะผู้น าตามหลักพุทธธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ รองลงมาคือสังฆ
โสภณสูตร อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี และด้านผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๒) 
กระบวนการวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยการเข้ารับ
การอบรมสัมมนาภาวะผู้น า การศึกษาดูงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมี
ผู้น าที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติหรือเป็นที่รู้จักกันดีและการกระจายอ านาจภาวะผู้น าในลักษณะ
การประสานความร่วมมือ 
 ๒. สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้น าของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๑) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากรขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่เท่า
เทียมบุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบั ติงาน ๒) ด้าน
งบประมาณ งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบอุดหนุนเฉลี่ยรายหัวต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมี
จ านวนน้อยจึงท าให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และ ๓) 
ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมีคณะกรรมการบริหาร แต่มีภารกิจ
สงฆ์มาก จึงท าให้การบริหารขาดความคล่องตัว และคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมพบว่า มีความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความ
รับผิดชอบ ความทุ่มเทในการท างานและการบริหารงานแบบมีส่วนร่วม 
 ๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า อันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญ
ในงาน ความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสสยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ทางสังคม  โดยอาศัยด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร ด้านสาร
โท (เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องค์อาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน) ด้านวินีโต (เป็นผู้มีระเบียบวินัย
ดี มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญา มีความรอบรู้และ
มีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบัติธรรม รักษาความถูก
ต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร) และด้านพหุสูตร (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจ า ผู้ที่ได้รับการศึกษามาก) 

                                                        
๑๐๐พระมหาปัญญา ปญฺญาสิริ (ลักษณะจันทร์), “ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๒” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเชิงพุทธ, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๑๐๒ 
 

อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การมีความซื่อสัตย์ สุจริต และขยัน สติปัญญาเป็นเลิศ 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และด้านภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตกได้แก่ ภาวะผู้น า
การเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการท างาน การกระตุ้นให้มีเจตคติที่ดีในการท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและต้องการให้ผู้น ามี
ความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลงโดยน ามาซึ่ง
จริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนตาม
ความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียนอันน ามาซึ่งความอยู่รอด รวมทั้งนอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้
หลักพุทธธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย๑๐๑ จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
สมรรถนะ สามารถสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

นงลักษณ์  เรือนทอง๑๐๒   ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล” 
ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลประกอบด้วย             
๘ องค์ประกอบคือ ๑) การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ๒) ผู้บริหารและครูเป็นมือาชีพ ๓) การประกัน
คุณภาพการตรวจสอบได้และความน่าเชื่อถือ ๔ ) สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ๕) การมี
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ร่วมกัน ๖ ) เน้นการเรียนการสอน ๗) การสอนที่มีวัตถุประสงค์ ๘) มีความ
คาดหวังต่อนักเรียนสูง ๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลเป็นรุปแบบที่ประกอบด้วย
องค์ประกอบที่ส าคัญ ๘ องค์ประกอบซึ่งมีความเหมาะสม เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้
สอดคล้องกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 ชนิดา  ทองมณโท ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษา      ขั้น
พ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. พฤติกรรมการไกล่เกลี่ยของผู้บริหาร มี ๔ องค์ประกอบคือ                  
๑) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ย  ๒)  การจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ๓) ทักษะการ
ไกล่เกลี่ย ๔) การคิดแก้ไขปัญหาเหมาะสมในระดับมาก ๒. ประสิทธิผลของการไกล่เกลี่ยของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพฤติกรรม การไกล่เกลี่ย          
๔ องค์ประกอบเป็นตัวแปรต้น โดยองค์ประกอบด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ยและการ
คิดแก้ไขปัญหาส่งผลต่อองค์ประกอบประสิทธิผลของการไกล่เกลี่ยในภาพรวมโดยผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความเห็นว่า เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบ
แนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๐๓ 
 พระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโญ (บุญวงศ์) ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการบริหารโรงเรียน           
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ผลการวิจัยพบว่ามี ๔ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาปัญหาการบริหาร
โรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้การระดมความคิด จากผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบ

                                                        
๑๐๑วันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” วิทยานิพนธ์ปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์, บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๐๒นงลักษณ์  เรือนทอง, “รูปแบบการการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บณัฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๐). 
 ๑๐๓ชนิดา  ทองมณโท, “รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๑๐๓ 
 

เจาะจง มาน าเสนอสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียน ๒) การประเมินสมมุติฐานรูปแบบการบริหาร
โรงเรียน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ๒๓ รูป/ท่าน มารับทราบสภาพปัญหาในขั้นที่ ๑ แล้วขอให้
ผู้เชี่ยวชาญเสนอสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียน และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม จากนั้นได้เชิญให้
ผู้เชี่ยวชาญระดมความคิดปรับปรุงรูปแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา  แล้ว
ประเมินผลรูปแบบการบริหารโรงเรียน ๓) การทดลองรูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา  
๔) ปรับปรุงรูปแบบเป็นครั้งสุดท้าย จากผลการประเมินและทดลองรูปแบบพบว่ารูปแบบนี้มีความ
ถูกต้องสมบูรณ์ น าไปปฏิบัติได้และมีประโยชน์ได้รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, ผู้จัดการ, ผู้อ านวยการ,สภานักเรียน, ฝุายงาน
วิชาการ, ฝุายงานงบประมาณ, ฝุายงานบุคคล, ฝุายการบริหารงานทั่วไป๑๐๔ 

 สมคิด  สกุลสถาปัตย์๑๐๕ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผล
ในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบของภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มี
ประสิทธิผลประกอบด้วย การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพ  การใช้ฉลาดทางอารมณ์  การสร้างแรง
บันดาลใจ     การค านึงความเป็นปัจจเจกบุคคล  การกระตุ้นการใช้ปัญญาและการใช้อิทธิพลอย่างมี
อุดมการณ์  ส าหรับองค์ประกอบของการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน ประกอบด้วยกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงอย่างสมดุลต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน  ปัจจัยน าเข้ามีพลังขับเคลื่อน  ผลผลิตมีคุณภาพ  
ผลลัพธ์มีดุลยภาพ    เชิงพลวัต บริบทความเหมาะสม เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง ๒. รูปแบบ
ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืนมีองค์ประกอบ ๑๑ 
องค์ประกอบได้แก่ การสร้างสื่อกลางที่มีศักยภาพ  การใช้ฉลาดทางอารมณ์  การสร้างแรงบันดาลใจ 
การค านึงถึงความเปลี่ยนแปลงสมดุล ต่อเนื่อง เน้นผู้เรียน ผลผลิตมีคุณภาพ ผลลัพธ์มี ดุลยภาพเชิง
พลวัตบริบทความเหมาะสม  เอ้ือต่อการเรียนรู้แบบพอเพียง(การปฏิรูปการศึกษาแบบยั่งยืน) ทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมอย่างมีนัยส าคัญซึ่งรูปแบบมีความถูกต้องเหมาะสม เป็นไปได้และสามารถ
น าไปใช้ประโยชน์ได้  
 วรรณี อ้ึงสิทธิพูนพร๑๐๖ ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุของ
องค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ” ผลการวิจัยพบว่า     
๑. รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดีของ
มหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐมี ๓ องค์ประกอบได้แก่ สถานการณ์ที่เกี่ยวข้องในคณะ/ส านักวิชา  
คุณลักษณะของคณบดีและพฤติกรรมการบริหารของคณบดีโดยรูปแบบที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้อง
กับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างและองค์ประกอบของรูปแบบร่วมกัน  อธิบายภาวะผู้น าของคณบดี

                                                        
 ๑๐๔พระครูใบฎีกาบุญชู  ชุติปญฺโญ (บุญวงศ์), “รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรม แผนกสามัญ
ศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล, ๒๕๕๔). 
 ๑๐๕สมคิด  สกุลสถาปัตย์, “รูปแบบภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีประสิทธิผลในการปฏิรูปการศึกษาแบบ
ยั่งยืน”, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร
, ๒๕๕๒). 
 ๑๐๖วรรณี  อึ้งสิทธิพูนพร, “รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงสาเหตุขององค์ประกอบท่ีมีผลต่อภาวะผู้น า
ของคณบดีของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ”, วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๑). 



๑๐๔ 
 

ของมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐได้ ๕๒ เปอร์เซ็นต์ ๒. องค์ประกอบที่มีผลต่อภาวะผู้น าของคณบดี
ของมหาวิทยาลัย ในก ากับของรัฐมีทิศทางและขนาดของอิทธิพลแตกต่างกัน  โดยองค์ประกอบด้าน
สถานการณ์ท่ีเกี่ยวข้องในคณะ/ส านักวิชามีอิทธิพลทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 นริสานันท์  เดชสุระ๑๐๗ ได้วิจัยเรื่อง“รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ”  ผลการวิจัยพบว่า ๑. องค์ประกอบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏประกอบด้วย ๙ องค์ดังนี้ ๑) ด้านการจัดการเรียนรู้และนวัตกรรมทางการศึกษา
ปฐมวัย ๒) ด้านโครงสร้างการบริหารจัดการ ๓) ด้านการพัฒนาครูปฐมวัยมืออาชีพ ๔) ผู้บริหาร     
มืออาชีพ ๕) ด้านการประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองชุมชน ๖) ด้านการเป็นหน่วยผลิตบัณฑิตของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ  ๗) ด้านการวิจัยปฐมวัย ๘) ด้านการบริการวิชาการเพ่ือพัฒนาท้องถิ่น ๙) ด้าน
การท านุบ ารุงรักษาศิลปวัฒนธรรมไทยท้องถิ่น ๒. รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญทั้ง ๙ ซึ่งมีความเหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 สมชาย ไมตรี  ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษา
พระปริยัติธรรม แผนกบาลี” ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ใน
ปัจจุบัน มีรูปแบบและพื้นฐานการจัดการศึกษามาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๒ คือ เป็นการศึกษาที่
เน้นการสอบวัดผลความรู ้ หรือที ่เรียกว่าสอบบาลีสนามหลวงเป็นหลัก โดยมีแม่กองบาลี
สนามหลวงเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ ส่วนการเรียนการสอนนั้น 
จะอยู ่ที ่ผู ้เร ียนหร ือแต่ละส านัก เร ียนจะด าเนินการโดยมีเจ ้าส าน ักเร ียนเป็นผู ้ร ับผ ิดชอบ
ด าเนินการทั้งการเรียนการสอน การจัดการเรื่องสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอน ครูผู้สอน 
ตลอดถึงงบประมาณในการด าเนินการ ส าหรับการศึกษาความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม
นั้น ประเด็นที่ว่าด้วยความคิดเห็นต่อระบบการศึกษา พระปริยัติธรรม แผนกบาลี พบว่า โดย
ภาพรวมแล้ว ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ หรือร้อยละ ๖๘.๙ ตอบว่า ระบบการศึกษาพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีปัจจุบันยังมีความเหมาะสม อยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื่อสอบถามเรื่อง
การปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีแล้ว กลับพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่หรือร้อยละ ๘๓.๔ มีความเห็นด้วยที่จะให้มีการปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติ
ธรรมแผนกบาลี ถือได้ว่าความคิดเห็นทั้งสองประเด็นไม่ค่อยมีความสอดคล้องกันเท่ าที่ควร แต่
อย่างไรก็ตาม การศึกษาคณะสงฆ์ก็ยังคงรักษารูปแบบการศึกษาเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบัน และคณะสงฆ์จะต้องเริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบการศึกษาพระปริยัติธรรม 
แผนกบาลี เพ่ือให้การศึกษาระบบนี้คงอยู่ และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นต่อไป๑๐๘ 
 กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ ได้วิจัยเรื ่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายใน
ประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า การจัดการมีการก าหนดนโยบายจากเจ้าอาวาส ผู ้ด ารง

                                                        
 ๑๐๗นริสานันท์  เดชสุระ, “รูปแบบการบริหารโรงเรียนสาธิตปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏ ”, 
วิทยานิพนธ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒). 
 

๑๐๘สมชาย ไมตรี, “การศึกษาของพระสงฆ์ในประเทศไทย : กรณีศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี”, 
งานค้นคว้าอิสระ, (ส านักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๓๙). 



๑๐๕ 
 

ต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่
แบ่งเป็นฝุาย ด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่งการบริหารจัดการออกเป็น
ฝุายต่างๆ ให้ร่วมกันรับผิดชอบงานทั้งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นไปตาม
หลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียนค่อนข้างเป็น
ทางการไปด้วย (E=Education) หมายถึงการบริหารกิจการด้านการศึกษา เป็นงานการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบโครงสร้างมีผู ้จ ัดการ ผู ้ช ่วยผู ้จ ัดการ
คณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็นการบริหารกิจการของโรงเรียน
เป็น ๖ ฝุาย คือ ฝุายวิชาการ ฝุายปกครอง ฝุายธุรการ ฝุายแผนงาน และฝุายบริห ารทั่วไป 
ฝุายบริหาร และฝุายทะเบียนและวัดผล๑๐๙ 
 บุญหนา จิมานัง ได้วิจัยเรื่อง “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙” ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิภาพการ
สอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ ศึกษาความพึงพอใจ
ของสถานศึกษาที่มีต่อพฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมและเปรียบเทียบผล
การศึกษาระหว่างตัวแปรกับประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมพบว่า พระสอน
ศีลธรรมในสถานศึกษา เขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มีประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี 
เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมกับตัวแปรอิสระ พบว่า พระสอน
ศีลธรรมที่มีอายุต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรมต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน มี
ประสิทธิภาพการสอนศีลธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ๐.๐๕ ความพึงพอใจ
พฤติกรรมของนักเรียนหลังจากมีพระสอนศีลธรรมอยู่ในระดับดีเพียงร้อยละ ๕๓.๓ ปัจจัยที่มี
ผลต่อประสิทธิภาพการสอนศีลธรรม พบว่า ระยะเวลาที่สอนระดับความพึงพอใจต่อพฤติกรรม
ของนักเรียน จ านวนชั่วโมงสอน จ านวนนักเรียนมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการสอนในเชิง
บวก๑๑๐ 
 พระมหาสหัส ฐิตสาโร ได้วิจัยเรื ่อง “การศึกษาวิจัยการบริหารองค์กรคณะสงฆ์” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การแต่งตั้งและถอดถอนเป็นอ านาจ
หน้าที่ของบริหารขั ้นต้นหรือผู้บริหารที ่สูงกว่า ยังขาดการบริหารอย่างเป็นระบบและมีการ
พัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบอ านาจในการตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที่มี
ล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์
ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ และเป็นไปในการสั่ง
การจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและ
ไม่เป็นระบบ การเผยแผ่ยังเป็นรูปแบบเดิมและขาดการปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การ

                                                        
 ๑๐๙กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๐). 
 ๑๑๐บุญหนา จิมานัง, “การประเมินประสิทธิภาพการสอนของพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการ
ปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙, รายงานการวิจัย,  (กรุงเทพมหานคร : โครงการพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๗๙. 



๑๐๖ 
 

บริหารงานสาธารณูปการขาดระบบแผนที่ชัดเจนขาดระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์
ขาดการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ที่ดี และไม่เป็นระบบ ด้านการสาธารณสงเคราะห์
มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้การอนุเคราะห์แก่ประชาชน๑๑๑ 
 พระครูใบฎีกาบุญชู ชุต ิปญฺโ (บุญวงศ์)  ได้ว ิจ ัย เรื ่อง “รูปแบบการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา” ผลการวิจัยพบว่า มี ๔ ขั ้นตอน คือ ๑) ศึกษา
ปัญหาการบริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้การระดมความคิด จาก
ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง มาน าเสนอสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียน ๒) การประเมิน
สมมุติฐานรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยการเชิญผู ้เชี ่ยวชาญ ๒๓ รูป/ท่าน มารับทราบ
ปัญหาในขั ้นที ่ ๑ แล้วขอให้ผู ้เชี ่ยวชาญเสนอสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียน และเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั ้นได้เชิญให้ผู ้ เชี ่ยวชาญระดมความคิดปรับปรุงรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา แล้วประเมินผลรูปแบบการบริหารโรงเรียน ๓) การ
ทดลองรูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา ๔) ปรับปรุงรูปแบบเป็นครั้งสุดท้าย จากผล
การประเมินและทดลองรูปแบบ พบว่า รูปแบบนี้มีความถูกต้องสมบูรณ์ น าไปปฏิบัติได้และมี
ประโยชน์ได้ รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ประกอบด้วย 
คณะกรรมการบริหาร, ผู ้จัดการ, ผู ้อ านวยการ, สภานักเรียน, ฝุายงานวิชาการ, ฝุายงาน
งบประมาณ, ฝุายงานบุคคล, ฝุายบริหารงานทั่วไป๑๑๒ 
 พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจยพบว่า  
 ๑) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการ
พัฒนารูปแบบที่เก่ียวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้
มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือ
ส่ง เสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ  สามเณร ผู้ เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสม
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สามเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเชน พันธกิจไม่
เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหาร
การเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น 
 ๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการ
ควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลัก

                                                        
 ๑๑๑พระมหาสหัส ฐิตสาโร, “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”, รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๘๓. 
 

๑๑๒พระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโ (บุญยงค์), “รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
วงษ์ชวลิตกุล, ๒๕๕๔). 
 



๑๐๗ 
 

สาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี สีล
สามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น 
 ๓) น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถาม
แก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๗ ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความ
คิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นต้น 
 ผลการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลักซ่ึงเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๑๒ รูป ที่มีบทบาท
ส าคัญในการบริหารการศึกษาในแต่ละส านักเรียนในพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็นผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักมีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ การวางแผน การ
จัดองค์การ การอ านวยการ และการควบคุมเป็นต้น ส่วนด้านการบริหารบุคคล ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด โดยกล่าวถึงการบริหารบุคคลว่า ส านักเรียนขาดแคลนนักเรียนทุกชั้น
ประโยค ตั้งแต่ประโยค ๑-๒ จนถึงประโยค ป.ธ.๙ และขาดแคลนอาจารย์ผู้สอนทุกชั้นประโยค 
เช่นเดียวกัน๑๑๓ 
 พระมหาสุทิน สุทิโน ไดว้ิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษากลุ่ม ๑” ผลการวิจัยพบว่า  
 ๑) สภาพทั่วไปของการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑ มีการบริหารงานตามหน้าที่การบริหาร POLC มีการวางแผนยุทธศาสตร์ 
การจัดองค์การ มีการน า และมีการตรวจสอบ โดยมีการประยุกต์ใช้ทฤษฎี หลักอปริหานิยธรรม แนะ
นวัตกรรมในการบริหารซึ่งเป็นไปตามสภาพและบริบทของสถานศึกษามีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้ มี
ข้อตกลงร่วมกันและการรวมตัวกันภายใต้การบริหารจัดการแบบกลุ่มโรงเรียน เพ่ือประสานความ
ร่วมมือด้านการบริหาร ความรู้วิชาการ สามารถที่จะพัฒนาความร่วมมือและความสัมพันธ์ไปสู่ระดับ
เครือข่ายที่มีการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานวิชาการ ๕ ด้าน อย่างเป็นระบบได้ 
 ๒) หลักพุทธธรรมที่เหมาะสมในการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่มโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑ ได้แก่อปริหานิยธรรม ๗ มีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม
เข้าไปในทุกขั้นตอนกระบวนการของการบริหารจัดการ เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายเชิ ง
พุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก่อให้เกิดการบริหารเครือข่ายเชิงพุทธ 
เป็นเครือข่ายมีชีวิต มีการรวมตัวกันเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สกัดเอาส่วนดี หรือจุดแข็งของแต่ละฝุาย

                                                        
 ๑๑๓พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๘ 
 

มาเรียนรู้และสนับสนุนกันและกัน เป็นการผนึกก าลัง (Synergy) ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยน ข้อมูล 
ข่าวสาร และความร่วมมือในการด าเนินกิจกรรมด้วยความสมัครใจ 
 ๓) รูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่ม ๑ เป็นรูปแบบการบริหารจัดการเครือข่ายที่มีการบูรณาการหลักอปริหานิยธรรม 
อันเป็นหลักธรรมที่สร้างความสามัคคีของบุคคล องค์กร ที่มีการรวมกันเป็นกลุ่ม เป็นหมู่คณะ หรือ
เป็นเครือข่ายเข้าไปในทุกขั้นตอนกระบวนการของการบริหารจัดการ ซึ่งประกอบด้วย การวางแผน 
การจัดองค์กร การน าหรือการสั่งการและ การควบคุม เพ่ือพัฒนาการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ 
เป็นเครือข่ายที่ดี มีการรวมตัวกันโดยการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การท ากิจกรรมร่วมกัน และการ
สร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สกัดเอาส่วนดี หรือจุดแข็งของแต่ละฝุาย มาเรียนรู้และสนับสนุนกันและ
กัน เป็นการผนึกก าลัง (synergy) ท าให้เกิดการติดต่อและสนับสนุน ความร่วมมือในการด าเนิน
กิจกรรมด้วยความสมัครใจ จริงใจและมุ่งมั่นที่จะก้าวไปสู่จุดหมายที่เห็นพ้องต้องกัน และร่วมรับ
ประโยชน์ซึ่งกันและกันของการบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่ม ๑ ที่มีความเป็นปึกแผ่น และพัฒนาต่อไปอย่างยั่งยืน๑๑๔ 
 วันทนา เนาว์วัน ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓” ผลการวิจัยพบว่า ๑. แนวคิดภาวะผู้น าตามหลัก
พุทธธรรมและทฤษฎีทางตะวันตกของภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่ม ๓ พบว่า ๑) คุณลักษณะภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ รองลงมา
คือสังฆโสภณสูตร อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี และด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๒) กระบวนการและวิธีการพัฒนาภาวะผู้น าที่มีผลต่อการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย
การเข้ารับการอบรมสัมมนาภาวะผู้น า การศึกษาดูงาน โรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีการบริหารจัดการ
ที่ดีและมีผู้น าที่ได้รับ การยกย่องเชิดชูเกียรติหรือเป็นที่รู้จักกันดีและการกระจายอ านาจภาวะผู้น าใน
ลักษณะการประสานความร่วมมือ ๒. สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้น าของบุคลากร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๑) ด้านบุคลากร พบว่า บุคลากรขาดความมั่นคง
ในวิชาชีพ สวัสดิการไม่เท่าเทียมบุคลากรภาครัฐ อัตราการเข้าออกบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการ
ปฏิบัติงาน ๒) ด้านงบประมาณ งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบประมาณอุดหนุนเฉลี่ยราย
หัวต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมีจ านวนน้อย จึงท าให้มีงบประมาณหมุนเวียนน้อย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรค
ในการบริหารจัดการ และ ๓) ด้านการบริหารงานของผู้บริหาร ผู้บริหารงานหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมี
คณะกรรมการบริหาร แต่มีภารกิจสงฆ์มาก จึงท าให้การบริหารขาดความคล่องตัว และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีความเสียสละ ความเอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา มี
วิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความทุ่มเทในการท างาน และการบริหารงานแบบมีส่วน
ร่วม ๓. ส่วนรูปแบบการพัฒนาคุณลักษณะภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียน พบว่า อันดับแรก
หลักธรรมด้านหลักปาปณิกธรรม ๓ ในด้านจักขุมา (การมีวิสัยทัศน์ที่ดี) ด้านวิธุโร (ด้านความช านาญ

                                                        
 ๑๑๔พระมหาสุทิน สุทิโน, “การบริหารจัดการเครือข่ายเชิงพุทธ ของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ ม ๑”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๐๙ 
 

ในงานความเป็นมืออาชีพ) และด้านนิสสยสัมปันโน (การสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดี 
ตลอดจนการสร้างสรรค์ทางสังคม โดยอาศัยทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์) รองลงมาคือสังฆโสภณสูตร 
ด้านวิสารโท (เป็นผู้แกล้วกล้า เป็นผู้องอาจในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น) ด้านวินีโต (เป็นผู้มี
ระเบียบวินัยดี มีความเรียบร้อยในกิจการงานที่ได้รับมอบหมาย) ด้านวิยัตโต (การเป็นผู้มีปัญญา มี
ความรอบรู้และมีความฉลาดหลักแหลมในการปฏิบัติงาน) ด้านธัมมานุธัมมปฏิปันโน (ผู้ปฏิบั ติธรรม
รักษาความถูกต้องในสิ่งที่ถูกที่ควร) และด้านพหูสุโต (เป็นผู้มีความรู้ศึกษาความทรงจ า ผู้ที่ได้รับ
การศึกษามาก) อันดับที่สามคือคุณธรรมอนาถบิณฑิกะเศรษฐี การความซื่อสัตย์ สุจริต และขยัน 
สติปัญญาเป็นเลิศ ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และด้านความเสียสละ และภาวะผู้น าตามทฤษฎีตะวันตก 
ได้แก่ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง การให้อิสรภาพในการท างาน การกระตุ้นให้มีเจตคติที่ดีในการ
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การเป็นแบบอย่างสันติภาพและสิทธิมนุษยชนและ
ต้องการให้ผู้น ามีความยุติธรรมเสมอภาคในการปฏิบัติงาน ต้องมีความกล้าหาญในการเปลี่ยนแปลง
โดยน ามาซึ่งจริยธรรม การเปลี่ยนแปลงอย่างมีนวัตกรรมเพ่ือความเหนือกว่าภายใต้การยืดหยุ่น
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ของโรงเรียน อันน ามาซึ่งความอยู่รอด รวมทั้ง
นอกจากนี้ผู้น าต้องรู้จักใช้หลักพุทธธรรมในการสร้างศรัทธาให้เกิดขึ้นแก่ตนเองด้วย๑๑๕ 
 ปิลัญ ปฏิพิมพาคม ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ดี ความสามารถในการจูงใจ การ
เป็นตัวอย่างทีด่ี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านความฉลาดและมีไหวพริบ และ
ด้านหลักในการปกครองในโรงเรียน เนื่องจากแนวคิดผู้น าแบบต่างๆ ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมคือผู้น า
เชิงวิสัยทัศน์ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมในองค์กรท าตนเองให้สอดคล้องกั บทุก
คน ซึ่งต้องท างานที่ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมให้มีความคิดใหม่ๆ มีแรงบันดาลใจและ
กระตือรือร้นโดยการเกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้อ่ืน น ามาซึ่งการบรรลุผลความส าเร็จสูงสุดในการ
ท างานอย่างแท้จริง๑๑๖ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 ๑๑๕วันทนา เนาว์วัน, “การพัฒนาภาวะผู้น าตามหลักพุทธธรรมของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่ ม ๓”, วิทยานิพนธ์ พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชารั ฐประศาสนศาสตร์ , 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 

๑๑๖ปิลัญ ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,(บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยศิลปากร,๒๕๕๒).  



๑๑๐ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๕ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

พระมหาปัญญา ปญฺ าสิริ, 
(๒๕๕๗). 

       สภาพทั่วไปในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค๒ในปัจจุบันพบว่าโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาได้รับการอุปถัมภ์งบประมาณจาก
ภาครัฐในปริมาณที่น้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนาครูขาดงบประมาณ
ในการจ้างอาจารย์สอนท าให้อาจารย์สอนไม่เพียงพอในหนึ่งคน
จ าเป็นต้องสอนหลายวิชาท าให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพทางด้าน
วิชาการได้อย่างเต็มที่อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยยังมีอยู่น้อย
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนขนาดใหญ่ๆที่ได้รับงบประมาณจ านวน
มากนอกจากนี้ในด้านภัตตาหารยังต้องอาศัยการบิณฑบาตและ
ชาวบ้านให้การอุปถัมภ์นอกจากนี้ยังพบว่าในปัจจุบันโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษามีจ านวนนักเรียนที่ลดน้อยลงกว่าเดิม
สาเหตุหนึ่งเป็นเพราะว่านักเรียนขาดเปูาหมายและแรงจูงใจใน
การศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นส าหรับแนวทางแก้ไขปัญหานี้ควรจะมี
การนิเทศระบบการเรียนการสอนและการให้รุ่นพ่ีที่จบการศึกษาสาย
ปริยัติมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับรุ่นน้องๆแนะน าแนวทางในการ
ด าเนินชีวิตการเรียนหนังสือให้ประสบผลส าเร็จและการวางแผนใน
อนาคตอีกด้วยนอกจากนี้โรงเรียนยังจ าเป็นจะสร้างกิจกรรมที่
น่าสนใจให้แก่นักเรียนเพ่ือดึงดูดให้นักเรียนได้สนใจการเรียนการสอน
และเป็นการลดปริมาณจ านวนนักเรียนที่ออกกลางคันด้วย 

 สมชาย ไมตรี, (๒๕๓๙). การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีเป็นการศึกษาที่เน้นการสอบ
วัดผลความรู้ ระบบการศึกษายังมีความเหมาะสม การศึกษาคณะ
สงฆ์ยังคงรักษารูปแบบการศึกษาเดิมมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึง
ปัจจุบัน คณะสงฆ์จะต้องเริ่มคิดตัดสินใจในการปรับปรุงระบบ
การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกาบาลี เพ่ือให้การศึกษาระบบนี้คงอยู่ 
และแพร่หลายมากยิ่งขึ้นไป 



๑๑๑ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๕ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

วันทนา เนาว์วัน, (๒๕๕๗). สภาพปัญหาทั่วไปและคุณลักษณะภาวะผู้น าของบุคลากรโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๓ ๑) ด้านบุคลากร พบว่าบุคลากร
ขาดความมั่นคงในวิชาชีพครู สวัสดิการไม่เท่าเทียมบุคลากรภาครัฐ อัตรา
การเข้าออกบ่อยท าให้ขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน ๒) ด้าน
งบประมาณ งบประมาณหลักของโรงเรียนมาจากค่างบอุดหนุนเฉลี่ยราย
หัวต่อนักเรียน เมื่อนักเรียนมีจ านวนน้อยจึงท าให้มีงบประมาณหมุนเวียน
น้อย ซึ่งเป็นปัญหาอุปสรรคในการบริหารจัดการ และ ๓) ด้านการบริหารงาน
ของผู้บริหาร ผู้บริหารหลักคือเจ้าอาวาสแม้จะมีคณะกรรมการบริหาร แต่มี
ภารกิจสงฆ์มาก จึงท าให้การบริหารขาดความคล่องตัว และคุณลักษณะ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมพบว่า มีความเสียสละ ความ
เอ้ือเฟ้ือ เมตตา กรุณา มีวิสัยทัศน์ มีมนุษยสัมพันธ์ มีความรับผิดชอบ ความ 

ปิลัญ ปฏิพิมพาคม,
(๒๕๕๒). 

องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ 
องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ดี ความสามารถในการจูงใจ การเป็น
ตัวอย่างที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้านความ
ฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลักในการปกครองในโรงเรียน เนื่องจาก
แนวคิดผู้น าแบบต่างๆ  ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมคือผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ผู้น าที่มี
วิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมในองค์กรท าตนเองให้สอดคล้องกับ
ทุกคน ซึ่งต้องท างานที่ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมให้มี
ความคิดใหม่ๆ มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นโดยการเกิดวิสัยทัศน์
ร่วมกันกับผู้อ่ืน น ามาซึ่งการบรรลุผลความส าเร็จสูงสุดในการท างานอย่าง
แท้จริง 

พระมหาสหัส ฐิตสาโร, 
(๒๕๕๑). 

การแต่งตั้งและถอดถอนบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ เป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้บริหารชั้นต้นหรือผู้บริหารที่สูงกว่า ขาดการบริหารงานอย่าง
เป็นระบบ มีการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง การจัดการบริหาร
ในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมีการรวมศูนย์ 
และเป็นไปในการสังการจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและของ
คณะสงฆ์โดยภาพรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ 

บุญหนา จิมานัง, 
(๒๕๕๑). 

พระสอนศีลธรรมในสถานศึกษาเขตการปกครองคณะสงฆ์ภาค ๙ มี
ประสิทธิภาพการสอนอยู่ในระดับดี เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพ
การสอนพบว่า พระสอนศีลธรรมที่มีอายุ มีวุฒิการศึกษาแผนกธรรม
ต่างกัน มีวุฒิการศึกษาแผนกบาลีต่างกัน  นักเรียนมีความพึงพอใจใน
การสอนอยู่ในระดับดี  



๑๑๒ 
 

ตารางท่ี ๒.๒๕ สรุปงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ต่อ) 
นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 

กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, 
(๒๕๕๐). 

การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่
แบ่งเป็นฝุาย ด้านการเรียนมีครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และจัดต าแหน่ง
การบริหารจัดการออกเป็นฝุายต่างๆ ให้ร่วมกันรับผิดชอบงาน
ทั้งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตร
ของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียน
ค่อนข้างเป็นทางการไปด้วย ทั้งนี้รูปแบบโครงสร้างการบริหารมี
ผู้จัดการ  ผู้ช่วยผู้จัดการ คณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และ
ผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเป็นการบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ ฝุาย คือ 
ฝุายวิชาการ ฝุายปกครอง ฝุายธุรการ ฝุายแผนงาน และฝุายบริหาร
ทั่วไป และฝุายทะเบียนและวัดผล 

พระครูใบฎีกาบุญชู  
ชุติปญฺโ  (บุญวงศ์), 
(๒๕๕๔). 

รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า 
มี ๔ ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาปัญหาการบริหาร โดยใช้การระดม
ความคิดจากผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง มาน าเสนอสภาพปัญหา
การบริหารโรงเรียน ๒) การประเมินสมมุติฐานรูปแบบการบริหาร
โรงเรียน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ๒๓ รูป/ท่าน มารับทราบสภาพ
ปัญหาในขั้นที่ ๑ แล้วขอให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอสภาพปัญหาการบริหาร
โรงเรียน และเสนอข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม จากนั้นได้เชิญให้ผู้เชี่ยวชาญ
ระดมความคิดปรับปรุงแบบการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้สอดคล้องกับ
สภาพปัญหา แล้วประเมินผลรูปแบบการบริหารโรงเรียน ๓) การ
ทดลองรูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดบึงกิตติวิทยา ๔) ปรับปรุง
รูปแบบเป็นครั้งสุดท้าย จากผลการประเมินและทดลองรูปแบบพบว่า
รูปแบบนี้มีความถูกต้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๑๓ 
 

๒.๖ กรอบแนวคิดในการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  โดยก าหนดกรอบแนวคิด ในการวิจัย 

(Conceptual Framework)  เพ่ือศึกษารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา  สภาพปัญหาทั่วไปด้านการบริหารจัดการและคุณลักษณะภาวะผู้น า
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑ และน าเสนอรูปแบบ การพัฒนาภาวะ
ผู้น าตามหลัก ของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม ๑ การศึกษาวิจัยตาม
กระบวนการดังต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ศึกษาสภาพปัญหา
และอุปสรรคการ
พัฒนาสมรรถนะ
บุ ค ล า ก ร ข อ ง
โรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

สมรรถนะหลัก 
๑.การมุ่ง   
   ผลสัมฤทธ์ิใน   
   การปฏิบัติงาน 
๒.การบริการที่ด ี
๓.การพัฒนา  
  ตนเอง 
๔.การท างานเป็น     
   ทีม 
๕.การยดึมั่นใน 
   ความถูกต้อง   
   ชอบธรรมและ  
   จริยธรรม 
 

สมรรถนะผู้บริหาร 
๑.การคดิวิเคราะห์
และสังเคราะห ์
๒.การสื่อสารและ
การจูงใจ 
๓.การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร 
๔.การมีวิสัยทัศน ์
๕.ภาวะผู้น าการ  
เปลี่ยนแปลง 
 

สมรรถนะผู้สอน 
๑.การบริหารหลักสูตร
และการจัดการเรยีนรู ้
๒.การพัฒนาผู้เรยีน 
๓.การบริหารจัดการ
ช้ันเรียน 
๔.การคดิวิเคราะห์
สังเคราะห์และการ
วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๕.ภาวะผู้น าคร ู
๖.การสร้าง
ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชน
เพื่อจัดการเรียนรู ้

สมรรถนะเจ้าหน้าที ่
๑.ความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
๒.ความถูกต้องของงาน 
๓.การคดิวิเคราะห ์
 

รูปแบบการ
พั ฒ น า
ส ม ร ร ถ น ะ
บุ ค ล า ก ร
ของโรงเรียน
พร ะ ป ริ ยั ติ
ธรรม แผนก
สามัญศึกษา 
 

หลักอิทธิบาท ๔ 
๑. ฉันทะ คือความ
ตั้งใจ, ความ
กระตือรือร้น, ความ
มุ่งมาดปรารถนา 
๒. วิริยะ  คือ
ความสามารถ, ความ
อุตสาหะ 
๓. จิตตะ คือ
วิจารณญาณ, ความ
มุ่งมั่น, การอุทิศตน 
๔. วิมังสา คือการ
ตรวจสอบ, ความเป็น
เหตุเป็นผล 
 

 



 
 

 

บทท่ี ๓ 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
 วิธีด าเนินการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาตามล าดับขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ผู้วิจัยศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” 
 ขั้นที่ ๒ วิเคราะห์สภาพปัญหาด้านการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จากทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะและหลักพุทธธรรมที่เหมาะสมกับการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยการการสัมภาษณ์เชิงลึก
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๒๕ รูป/คน 
 ขั้นที่ ๓ วิเคราะห์จากแบบสอบถามเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” จ านวน ๑๖๖ ตัวอย่าง 
 ขั้นที่ ๔ วิเคราะห์เสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โดยการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๘ รูป/คน 
  
๓.๑ รูปแบบการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” ในครั้งนี้ ใช้ระเบียบวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหว่าง
การวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured 
Interview) การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) 
และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ใช้การศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
จากการเก็บแบบสอบถาม (Questionnaire)  และได้น าเข้าสู่การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) โดยผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยันรูปแบบในเบื้องต้น ก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีดุษฎีพิจารณ์ 
(Public Hearing) เพ่ือหาข้อสรุปและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เป็นมาตรฐานก่อนที่จะน าเสนอ
ผลงานวิจัยต่อสาธารณในล าดับต่อไป 
 
๓.๒ ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรและผู้ให้ข้อมูลหลักในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ คือ ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ จ านวน ๑๕ โรงเรียน 
จ านวน ๓๐๒ รูปคน 



๑๑๕ 
 

 
 

 ๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key 
Informants) โดยผู้วิจัยคัดเลอืกแบบเจาะจง ได้แก่ ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ และนักวิชาการ
กลุ่ม ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๒๕ รูป/คน ได้แก่   

๑. พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญฺญวิชโย) ผู้อ านวยการ  
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม) รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง  
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณรวิทยาลัย 

๓. พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ) รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์ ปภสฺสโร)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ  
๕. พระอุดรคณารักษ์ (วินัย ธมฺมานนฺโท)  ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๖. พระสมุห์ไกรยะ วิโจนธมฺโม    ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดศรีบุญเรือง  
๗. พระมหาธงชัย จิรสีโล     ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยา  
๘. พระครูกาญจนกิจจารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร)  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดกาญจนสิงหาสน์  
๙. พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร    รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล  
๑๐. พระรัฐพงษ์ ฐิตว โส  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

วัดเวตะวันธรรมาวาส  
๑๑. พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร) ผู้อ านวยการโรงเรียน 

        วัดผ่องพลอยวิริยราม  
๑๒. พระศรีวชิราภรณ์ (เกรียงไกร กิตฺติเมธี)  ผู้อ านวยการโรงเรียน 
       พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ  
๑๓. พระสุนทรา วรสาโร     ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา  

  ๑๔. พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร)    ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
        วัดมหาสวัสดิ์วิทยา   

๑๕. พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน   ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม  
๑๖. พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม  ผู้อ านวยการโรงพระปริยัติธรรม 

วัดพระราหุล  
 



๑๑๖ 
 

 
 

  ๑๗. พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต    ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
   แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 

  ๑๘. พระสมนึก ฐิตาจาโร     รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนแลพัฒนา       
โรงเรียนบาลีสาธิต ศึกษา มหาวิทยาลัยมหา 
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๑๙. พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต  ร อ ง ผู้ อ า น ว ย ก า ร ฝ่ า ย วิ ช า ก า ร  
โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๐. พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺโต    รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง  
       โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา  มหาวิทยาลัย      
       มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๒๑. พระมหาอุดม ปญฺญาโภ    รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรการ  

โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๒. พระทอง ฐิตปญฺโญ     รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ  
โรงเรียนบาลีเตรียมศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒๓. พระวัชญาน์ สิริญาโณ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร– สถานที่  
โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ 

๒๔. นายวัชราวุฒิ ท าไว นักวิชาการกลุ่ม 
กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 

๒๕. นายโอวาท สุธาวา    นักวิชาการ  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 

จากรายชื่อผู้ ให้ข้อมูลหลัก ผู้วิจัยเก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกตามโครงสร้าง 
(Structured Interview) มีทั้งหมด ๕ ประเด็นค าถาม ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
พรรณนาความ 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือหาข้อเสนอแนะถึงรูปแบบ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากผู้ให้ข้อมูลหลักโดย
ผู้เชี่ยวชาญ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
ผู้บริหารหลักสูตร ผู้จัดการโรงเรียนและตัวแทนจากนักวิชากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศกึษา โดยผู้วิจัยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง จ านวน ๘ รูป/คน ได้แก่ 

 



๑๑๗ 
 

 
 

๑. พระครูปริยัติรัตนาภรณ์ (โกวิทย์ สิริวณฺโณ)  
ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ (เชี่ยว ชิตินฺทริโย)   
คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. รศ.ดร. สมชัย ศรีนอก  ผู้ อ า น ว ยก า ร ห ลั ก สู ต ร พุ ท ธศ า ส ต ร มห า บั ณ ฑิ ต  
การสอนสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
๔. ดร.บุญเลิศ โสภา  ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา  
    ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
๕. ดร.รัฐพล เย็นใจมา อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์  
๖. ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ 
๗. ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล  อาจารย์ ป ระจ า โ ร ง เ รี ยนบาลี เ ต รี ยม อุ ดมศึ กษ า 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๘. นายประวัติ โสนิราช  อาจารย์ประจ าโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา  
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ในการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มีผู้ด าเนินการสนทนากลุ่มและให้ผู้

ร่วมสนทนากลุ่มแสดงความคิดเห็นทุกคนในกระบวนการดังกล่าวมีการบันทึกข้อมูลด้ายภาพถ่ายและ
บันทึกเสียง เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการพรรณนาความในขั้นตอนต่อไป 

๓. กลุ่มตัวอย่างของการวิจัยเชิงส ารวจ 
ผู้วิจัยได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้จากการสุ่มประชากรโดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน

คือขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น ๑๖๖ รูป/คน ค านวณจากการเปิด
ตารางขนาดของกลุ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan๑ โดยค านวณสัดส่วนตัวอย่างตามตารางที่ 
๓.๑ จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง และได้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple 
Random Sampling) 

 
 
 
 
 
 

                                                           
๑Krejcie Robert V. and Earyle W. Morgan, 1970, อ้างใน,. ธีรวุฒิ เอกะกุล, ระเบียบวิธีวิจัยทาง

พฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร, (อุบลราชธานี : สถาบันราชภชัภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๔๓), หน้า ๒๒.   



๑๑๘ 
 

 
 

ตารางท่ี ๓.๑ จ านวนบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 

โรงเรียน 
บุคลากรของโรงเรียน 

จ านวนประชากร (คน) จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (คน) 

วชิรมกุฏ ๑๗ ๙ 

บาลีสาธิตศึกษา มจร ๑๖ ๙ 

วัดศรีบุญเรือง ๒๑ ๑๓ 

บาลีเตรียมอุดมศึกษา มจร ๓๑ ๑๘ 

พุทธศาสตร์วิทยา ๓๐ ๑๘ 

วัดกาญจนสิงหาสน์วิทยา ๑๘ ๑๐ 

พระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล ๓๒ ๑๘ 

พระปริยัติธรรมวัดเชตวันธรรมาวาส ๑๑ ๗ 

พระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ ๒๒ ๑๓ 

วัดผ่องพลอยวิริยาราม ๑๙ ๑๑ 

วัดเสนหา ๑๔ ๘ 

พระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์วิทยา ๑๒ ๗ 

วัดโกเมศรัตนาราม ๑๘ ๑๐ 

เตรียมพุทธศาสตร์ ๒๕ ๑๕ 

พระปริยัติธรรมพระราหุล ๑๖ ๙ 

รวม ๓๐๒ ๑๗๕ 

ที่มา : สถิติข้อมูลโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๑ กลุ่มที่ ๑ 
 

๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย ๓ ประเภทได้แก่ ๑) แบบสัมภาษณ์เชิงลึก  
๒) แบบสอบถาม และ ๓) การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยมีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

๑. ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือ 
 ๑.๑ การสร้างและหาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  ๑.๑.๑ สร้างแบบสัมภาษณ์ตามทฤษฎี และกรอบแนวคิดของการวิจัย โดยมีลักษณะ
เป็นข้อค าถามที่ให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งแบ่งเป็นสมรรถนะหลัก สมรรถนะ
ผู้บริหาร สมรรถนะผู้สอน สมรรถนะเจ้าหน้าที่ และการประยุกต์หลัก อิทธิบาท ๔ เพ่ือการพัฒนา
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สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้วิจัยสร้างแบบสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง จ านวน ๕ ข้อ และน าข้อมูลที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วนของประเด็นการสัมภาษณ์ที่เหมาะสม 
 ๑.๑.๒ น าแบบสัมภาษณ์มาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา และน า
แบบสัมภาษณ์ที่แก้ไขแล้วไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบอีกครั้งก่อนในไปใช้จริง เมื่อ ได้แบบ
สัมภาษณ์ที่ผ่านการตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาแล้ว ผู้วิจัยจึงน าแบบสัมภาษณ์นั้นไปสัมภาษณ์เชิง
ลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ซึ่ง
รูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวตามข้อค าถามใน
แบบสัมภาษณ์ โดยประเด็นค าถามผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นเนื้อหาที่สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์หลักของการวิจัย  
 ๑.๒ ศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร และหลักพุทธธรรมที่เหมาะกับ
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จากพระไตรปิฎก 
หนังสือ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  ๑.๒.๑ ก าหนดการอบแนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัย 
  ๑.๒.๒ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการสร้างเครื่องมือวิจัยโดยขอค าปรึกษาจากอาจารย์
ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ 
  ๑.๒.๓ สร้างเครื่องมือและน าเสนอร่างเครื่องมือการวิจัยต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎี
นิพนธ์และผู้เชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไข 
  ๑.๓.๔ น าเครื่องมือการวิจัยไปทดลองใช้กับประชากรที่มีลักษณะคล้ายกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่จะด าเนินการวิจัยเพื่อหาความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
  ๑.๒.๕ ปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถาม 
  ๑.๒.๖ จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์และน าไปใช้จริงเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลกับ
กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 ๒. ลักษณะของเครื่องมือ 
 เครื่อง มือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ แบ่งเป็นลักษณะดังนี้ 
  ๒.๑ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) กับผู้บริหารของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยสัมภาษณ์ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัย
ด้านสภาพปัญหาและอุปสรรคต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ซึ่งรูปแบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) เป็นการสัมภาษณ์แบบ
ตัวต่อตัวตามข้อค าถามในแบบสัมภาษณ์ โดยประเด็นค าถามผู้วิจัยได้ก าหนดประเด็นเนื้อหาที่
สัมภาษณ์ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์หลักของการวิจัย 
  ๒.๒ การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) กับผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิรวมทั้งนักวิชาการ จ านวน ๘ รูป/คน และจัดเก็บข้อมูลสรุปและวิเคราะห์ผลการสนทนา
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กลุ่มเฉพาะเพ่ือมาสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ต่อไป 
  ๓. แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยพัฒนาขึ้นตามกรอบแนวคิดการพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ เพ่ือเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย โดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอนด้วยกันดังนี้ 
  ตอนที่ ๑ เป็นค าถามทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ, อายุ, ระดับการศึกษา, 
ระยะเวลาการท างาน, ต าแหน่ง, ค่าตอบแทนต่อเดือน โดยเป็นข้อความแบบเลือกตอบ 
  ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามที่ใช้วัดระดับความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อการพัฒนา
สมรรถนะบุคลกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ซึ่งเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) การก าหนดระดับความคิดเห็นนั้น ผู้วิจัยได้ก าหนดระดับความ
คิดเห็นให้มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประเมินค่า (Numerical Rating Scale) มี ๕ ระดับ โดยมีเกณฑ์
การให้คะแนนดังนี้ 
   คะแนน     ระดับความคิดเห็น 
   ๑ หมายถึง     น้อยที่สุด 
   ๒ หมายถึง     น้อย 
   ๓. หมายถึง     ปานกลาง 
   ๔.  หมายถึง     มาก   
   ๕. หมายถึง     มากที่สุด 
 ตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลการของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ เป็นค าถามแบบปลายเปิด 

๓. การทดสอบเครื่องมือ 
  ในการทดสอบเครื่องมือที่ได้สร้างขึ้นมานั้น ผู้วิจัยได้ท าการทดสอบเครื่องมือโดยการ
ทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) และทดสอบหาค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ดังนี้ 
  ๓.๑ การทดสอบหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้วิจัยได้น าร่างแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน ซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย จ านวน ๔ ท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก ๑ ท่าน ช่วยตรวจสอบและแก้ไขให้มี
ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) ที่สามารถใช้วัดได้ตรงตามเนื้อหาสาระครอบคลุม และ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้ต่อไป 
  ๓.๒ น าแบบสอบถามที่สร้างเสร็จประธานและกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและน าเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม จ านวน ๕ ท่าน
ประกอบด้วย 
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๑. พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม) รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง  
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๒. พระครูสังฆรักษ์เกียรติศักดิ์ กิตฺตปญฺโญ ดร.   
   ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๓. ผศ.ดร.เติมศักดิ์ ทองอินทร์   ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

๔. ดร.พิเชฐ ทั่งโต   ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาการจัดการเชิงพุทธ คณะสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
๕. รศ.ดร.สมาน งามสนิท  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์  
       มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
 เพ่ือพิจารณาทั้งในด้านเนื้อหาสาระและโครงสร้างของค าถาม ตลอดจนภาษาที่ใช้และ
ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ 
(Item-Objective Congruence Index : IOC) โดยค่า IOC ตั้งแต่ ๐.๕ ขึ้นไปทุกข้อ 
  ๓.๓ การทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ไปทดสอบโดยใช้ (Try-Out) กับประชากรที่มีลักษณะใกล้เคียงกลุ่มประชากรจ านวน ๓๐ รูป/คน 
จ านวน ๒ โรงเรียน คือผู้บริหาร ครู  และเจ้าหน้าที่ โรงเรียนมังกรกมลาวาส กลุ่มที่  ๑๓ 
กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๘ รูป/คน และผู้บริหาร ครู และเจ้าหน้าที่โรงเรียนกุศลสมาครวิทยาลัย 
กลุ่มท่ี ๑๔ กรุงเทพมหานคร จ านวน ๑๒ รูป/คน จากนั้นได้น าแบบสอบถามที่ตรวจแล้วให้คะแนนหา
ค่าความเชื่อมั่น ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha  coefficient)๒ โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสถิติ ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของความเชื่อมั่น เท่ากับ ๐.๙๘ 
  ๓.๔ น าแบบสอบถามที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์
เพ่ือขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์เพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 
 
  

                                                           
 

๒บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งท่ี ๗, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน์ ๒๕๔๕), หน้า
๔๓.  
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๓.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น ๔ ขั้นตอนโดยด าเนินการดังนี้ 
 ขั้นที่ ๑ ผู้วิจัยศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และหลักพุทธธรรมจากการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ 
(Secondary Source) เช่น รายงานประจ าปีการเผยแพร่ของโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์และ
แผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ.๒๕๕๓ – พ.ศ.
๒๕๖๒) การสืบค้นทางอินเตอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซด์หรือขอข้อมูลของโรงเรียนนั้น 
 ขั้นที่ ๒ การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๒๕ รูป/คน โดยการสัมภาษณ์
อย่างมีโครงสร้างใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละท่านไม่น้อยกว่า ๕๐ นาที และจดบันทึกพร้อม
บันทึกเสียงขณะท าการสัมภาษณ์ และสรุปผลการสัมภาษณ์เชิงลึกและเก็บผลการสัมภาษณ์อย่างเป็น
หมวดหมู่ 
 ขั้นที่ ๓ การจัดสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เพ่ือน าผลการสนทนากลุ่ม
เฉพาะมาสร้างเป็นรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลกรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา จ านวน ๘ รูป/คน โดยการสนทนาแลกเปลี่ยนประเด็นค าถามแต่ละท่านไม่น้อยกว่า ๒๐ นาที 
มีการจดบันทึกพร้อมบันทึกเสียง และสรุปผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ พร้อมจัดเก็บผลอย่างเป็น
หมวดหมู่และระบบ 
 ขั้นที่ ๔ การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ผู้วิจัยเก็บข้อมูลโดยใช้
แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ๔ ด้าน ได้แก่ สมรรถนะหลัก สมรรถนะผู้บริหาร สมรรถนะผู้สอน และสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 
จากบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๑๖๖ รูป/คน โดยการส่ง
จดหมายอย่างเป็นทางการในนามคณะสังคมศาสตร์ สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย เพ่ือขอความร่วมมือในการสัมภาษณ์โดยมีการนัดหมายวันและเวลา สถานที่และ
จัดส่งโครงสร้างค าถามการสัมภาษณ์ ก่อนการสัมภาษณ์ ๑ สัปดาห์ การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
ตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน ซึ่งผู้วิจัยด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยการ
ขออนุญาตผู้บริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรมพร้อมเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัย และนัดวัน
เข้ามารับแบบสอบถามคืน 
 
๓.๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดกฎเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิควิจัย ได้แก่ 
  ๑. ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสาร ใช้วิธีการวิเคราะห์เอกสารเนื้อหา (Content 
Analysis) น าเสนอด้วยวิธีการพรรณนาความ 
  ๒. ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยใช้วีการวิเคราะห์
โดยการน าข้อมูลมาเรียบเรียงและจ าแนกอย่างเป็นระบบ จากนั้นน ามาตีความหมายเชื่อมโยง



๑๒๓ 
 

 
 

ความสัมพันธ์และสร้างข้อสรุปจากข้อมูลต่างๆ ที่รวบรวมมาพร้อมน าไปวิเคราะห์ เพ่ือตอบค าถามตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้ เพ่ือหาความเชื่อมโยงความสัมพันธ์กับแนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธ
ธรรม 
  ๓. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยด าเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) และการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
โดยใช้หลักการการวิเคราะห์เนื้อหาข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีการจัดการวิเคราะห์ การสังเคราะห์ข้อมูล
และสรุปผลข้อมูล 
  ๔. หาข้อสรุปและข้อเสนอแนะจากอาจารย์ที่ปรึกษาถึงรูปแบบเบื้องต้น ก่อนที่ ก่อนที่จะ
น าไปพัฒนาเป็นค าถามส าหรับการสนทนากลุ่มเฉพาะ เพ่ือรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน ๘ รูป/คน 
  ๕. สรุปปัญหาและข้อเสนอแนะจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ มาวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ก่อนที่จะมีการประมวลผลและพัฒนามาเป็นรูปในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพ่ือน าเข้าสู่กระบวนการการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public 
Hearing)  
 ๖. ประมวลผลทางสถิติข้อมูลทั่วไปใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) ของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ระดับความคิดเห็นใช้สถิติการ
วิเคราะห์เป็นค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ของคะแนนจาก
การตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่าง จากนั้นจึงได้รวบรวมคะแนนของแต่ละระดับตามระดับความ
เข้มข้นมาหาค่าเฉลี่ยและน าค่าเฉลี่ยไปเทียบเกณฑ์การแปลความหมาย ซึ่งผู้วิจัยได้แบ่งระดับความ
คิดเห็นออกเป็น ๕ ระดับคือน้อยที่สุด, น้อย, ปานกลาง, มาก, และมากที่สุด ซึ่งการหาค่าเฉลี่ย
สามารถกระท าได้ การวิจัยครั้งนี้ก าหนดการวัดค่าตัวแปร ซึ่งเป็นการแปรความหมายค่าเฉลี่ยของ
แบบสอบถามในด้านต่างๆ โดยใช้เกณฑ์ดังนี้๓ 
 ค่าเฉลี่ย  ๔.๕๑ – ๕.๐๐   หมายความว่า   ระดับความส าคัญมากที่สุด  
 ค่าเฉลี่ย  ๓.๕๑ – ๔.๕๐   หมายความว่า   ระดับความส าคัญมาก 

   ค่าเฉลี่ย  ๒.๕๑ – ๓.๕๐   หมายความว่า   ระดับความส าคัญปานกลาง 
   ค่าเฉลี่ย  ๑.๕๑ – ๒.๕๐   หมายความว่า   ระดับความส าคัญน้อย 
       ค่าเฉลี่ย  ๑.๐๐ – ๑.๕๐   หมายความว่า   ระดับความส าคัญน้อยที่สดุ 

  ๗. การระดมความคิดเห็นในการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ (Public Hearing) เป็น
การเชิญผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวข้องในหัวข้องานวิจัยจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่างๆ มาร่วม
ประชุมและร่วมเสวนาเพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อผลการศึกษา ตลอดจนร่วมกันเสนอแนะแนวทางที่จะท า

                                                           
 ๓บุญชุม ศรีสะอาด, การวิจัยทางการวัดและประเมินผล, (กรุงมหานคร : สุวีริยาสาส์น ๒๕๔๓), หน้า 
๒๑-๒๕. 



๑๒๔ 
 

 
 

ให้เกิดรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 
อย่างเป็นรูปธรรม 
  ๘. น าเสนอบทความวิชาการและผลการวิจัยต่อสาธารณชน 
 ทั้งนี้ขั้นตอนและกระบวนการวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” ผู้วิจัยน าเสนอในรูปแบบแผนภาพโดยสรุปดังต่อไปนี้ 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 แผนภาพที่ ๓.๑ แสดงการด าเนินการศึกษาวิจัย 

แนวคิดเกี่ยวกับ
สมรรถนะ 

สมรรถนะบุคลากร
ทางการศึกษา 

หลักอิทธิบาท ๔ 

บริบทของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ 

จัดท ารูปแบบเบื้องต้น 
(Basic Model) 

การสัมภาษณ์เชิงลึก 

การวิจัยเชิงส ารวจ 
การสนทนากลุ่ม  
(Focus Group 
Discussion) 

การพัฒนารูปแบบ 
(Develop Model) 

รับฟังความคิดเห็น
จากผู้ทรงคุณวุฒิ 
(Public Hearing) 

ปรับปรุงรูปแบบ 
(Revise Model) 

จัดท ารายงาน 

น าเสนอผลวิจัยสู่
สาธารณะ 



บทท่ี ๔ 
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา” เป็นระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed  Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิง
คุณภาพ (Qualitative Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือตอบ
วัตถปุระสงคต์่อไปนี้ 

๔.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 

๔.๒ ทฤษฎีและหลักธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ และ  

๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 
 

๔.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
      พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

๔.๑.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะหลัก ของบุคลากรในโรงเรียน 
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๕ ด้าน 

๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานบุคลากรทุกท่านทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และ
นักเรียนต้องร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ล าพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบริหารจัดการเองไม่ได้๑ 
บุคลากรต้องมีเป้าหมายในการท างาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน จึงจะท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ๒ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมบุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ยังขาดบุคลากรที่
มีความสามารถในการสอนเฉพาะรายวิชา ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร และขาด
การกระจายงาน ความเข้าใจระหว่างผู้บริหารกับผู้ ใต้บังคับบัญชายังไม่ตรงกันท าให้การท างานขาด
ประสิทธิภาพ๓ ส่วนหนึ่งขาดความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงานให้ดีหรือปฏิบัติให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ ทั้งนี้
โรงเรียนอาศัยเกณฑ์การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเป็นหลัก ยังไม่มี

                                                           
๑สัมภาษณ์ พระศรีวชิราภรณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร,  

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๒สัมภาษณ์ นายโอวาท สุธาวา, นักวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร, 

๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.    
๓สัมภาษณ์ พระวัชญาน์ สิริญาโณ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร-สถานท่ี โรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ 

ปทุมธาน,ี ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๒๖ 
 

เกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนหน่วยงานก าหนดขึ้น๔ อีกทั้งมองว่าการสร้างสรรค์พัฒนาผลงาน หรือ
กระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายและนโยบายของผู้บริหารโรงเรียนยังไม่ชัดเจน ดังนั้นจ าเป็นต้อง
สร้างความรู้ความเข้าใจ วางแผนพัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร๕  

ควรให้มีเจ้าหน้าที่ประจ าดูแลรับผิดชอบ ส่วนมากเป็นพุทธอาสา ควรเป็นกิจกรรมสอนเสริม
สนับสนุนการเรียน๖ ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทมาก โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ส่วนมากตามไม่ทันโรงเรียนสามัญทั่วไป เพราะที่มีงบประมาณไม่เพียงพอในการ
จ้างบรรจุบุคลากรผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านหรือตรงสายมาประจ าการสอน ๗ บุคคลผู้มีคุณภาพผลิต
นักเรียนออกสู่ตลาดมีคุณภาพ ประสิทธิภาพรวมทั้งคุณธรรมจริยธรรม สู่สังคมไทยได้อย่างเหมาะสม
ถูกต้อง เป็นลูกพระลูกเณรแม่แบบของสังคม๘  

ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัตินั้น คือ ครูได้สอนและพัฒนาการสอนเต็มที่ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานใน
งานของตนเต็มศักยภาพด้วยความรับผิดชอบในหน้าที่๙ การสร้างความตระหนักในการปฏิบัติงานของ
ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นส าหรับองค์กร 
ผู้บริหารจึงต้องค านึงถึงการปลูกฝังความตระหนักเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีเป้าหมายในการท างานชัดเจน มีความรับผิดชอบในการท างาน งานที่ทาออกมาก็จะ
เป็นงานที่มีคุณภาพสูงสุด๑๐ อีกทั้งผู้ใต้บังคับบัญชาก็ยังมีความตระหนักที่ดีในการช่วยดูแลทรัพยากร
และทรัพย์สินขององค์กรเสมือนหนึ่งเป็นของตนเอง ดังนั้นคนที่เป็นผู้บริหารจึงต้องมีความอดทน 
รอบคอบ มีทักษะในการฝึกและสอนคนให้เป็น รู้จักที่จะติดตามผลงานกับผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อได้
มอบความรับผิดชอบในการทางานเป็นที่เรียบร้อยและชัดเจน ควรตรวจสอบความคืบหน้าของงานที่
เกิดขึ้นด้วย ซึ่งก็เท่ากับว่าได้กระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความคิดริเริ่ม๑๑ และรับผิดชอบงานที่
ตนเองท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด  สุดท้ายองค์กรจะ

                                                           
๔สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๕สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.   
๘สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน

สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๙สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    
๑๐สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.  
๑๑สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  



    
   ๑๒๗ 
 

เปลี่ยนเป็นองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการด าเนินงานเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นมีเทคนิคการบริหารที่
ผู้บริหารสามารถศึกษาและน าไปใช้ในการบริหารงานให้ประสบผลส าเร็จหลายรูปแบบ๑๒  

ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ ท างานได้ดีตามที่มอบหมายและปฏิบัติงานได้เช่นเดียวกับ
บุคลากรส่วนใหญ่ แต่ทั้งนี้ยังขาดการบังคับบัญชาหรือการประเมินผลในการปฏิบัติ๑๓ ทุกท่านมีความ
รับผิดชอบสูงในการท าหน้าที่การงานตามที่ได้รับมอบหมาย๑๔ บุคลากรในโรงเรียนแต่ละท่านจะมี
ความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพ ถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์๑๕ บุคลากรแต่ละ
ท่านปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ โรงเรียนมี
แผนการปฏิบัติงานตลอดปีการศึกษาและได้น าเนินการติดตามผลการปฏิบัติงานตลอดปีเช่นกัน หลัง
ประเมินผลงานแล้วสิ่งไหนที่เห็นว่ามีปัญหาก็ปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น๑๖  

ผู้บริหารส่วนหนึ่งมีความคิดสร้างสรรค์ในงานที่ท าอยู่บ้าง แต่ไม่ครอบคลุมทุกอย่าง อาจารย์
บางท่านมีความคิดสร้างสรรค์ในงานที่สอน แต่อาจารย์บางท่านไม่รับผิดชอบในงานที่สอน ๑๗ เมื่อมี
ความรับผิดชอบที่ดีต่อหน้าที่แล้ว สิ่งใดที่จะเป็นประโยชน์ต่อหน้าที่การงานท่านเหล่านั้นก็ใฝ่ใจเสาะ
แสวงหา๑๘ มีการวางแผน ก าหนดเป้าหมายในเชิงนโยบายเอกสารเขียนเป็นแผนยุทธศาสตร์ให้
รับทราบ แต่การปรึกษาหารือร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชาหรือหัวหน้าส่วนงานกับบุคลากรยัง
บกพร่องอยู่มาก๑๙ งานทุกด้านต้องวางแผนก่อนเสมอ เมื่อมีแผนการมุ่งสู่ เป้าหมายก็ประสบ
ความส าเร็จได้ง่าย๒๐ มีการปรับปรุงพัฒนาผลงานให้มีประสิทธิภาพอยู่บ้าง เช่น การบริหารงานทั่วไป

                                                           
๑๒สัมภาษณ์  พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร ) ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  
๑๓สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๔สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๕สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๑๖สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.    
๑๗สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
๑๘สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.  
๑๙สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๒๐สัมภาษณ์  พระศรี ว ชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๒๘ 
 

เจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการให้เป็นปัจจุบัน แต่บางสายงานยังไม่มีการขับเคลื่อนให้ขับเคลื่อน๒๑ มีการแก้ไข
ปรับปรุงงานอย่างสม่ าเสมอเพ่ือให้งานมีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น บุคลากรส่วนใหญ่มีความพยายาม
ท างานในหน้าที่ให้ถูกต้องเสร็จตามก าหนดเวลา มีความอดทนต่องานที่มอบหมายและได้รับโอกาสใน
การปรับปรุงแก้ไขจากผู้บังคับบัญชา๒๒ 
 บุคลากรในโรงเรียนแต่ละท่านมีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองอย่างมีคุณภาพ
บุคลากรได้รับโอกาสให้มีส่วนร่วมกับการบริหารโรงเรียน มีการประชุมประจ าเดือน๒๓ และทุกคนได้
แสดงออกร่วมกันในงานที่ตนเองรับผิดชอบและงานอ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนมอบหมาย ซึ่งเป็นการร่วม
ระดมความคิดสร้างสรรค์ที่ดีต่องานที่ท า๒๔ โรงเรียนมีการก าหนดภาระงานหลักและภาระงาน
มอบหมายบุคลากรตามต าแหน่งหน้าที่และมีการจัดท าตัวบ่งชี้มาตรฐานของบุคลากรออกมาเป็น
บันทึกประจ าวันและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานปีละ ๒ ครั้ง๒๕ มีแนวคิดว่าโรงเรียนควร
ประกาศเป็นนโยบายแนวทางการบริหารโรงเรียนด้วยหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มีการรณรงค์ปลูกฝัง
ค่านิยมการท างานด้วยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุ
เป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้๒๖ 

สรุปประเด็นส าคัญ ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกท่านทั้งผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักเรียนด้วย จะต้องร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ล าพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
บริหารจัดการเองไม่ได้บุคลากรต้องมีเป้าหมายในการท างาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผน
พัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้
รับทราบ มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมการท างานด้วยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักใน
ภาระหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้และรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากท่ีสุด   

                                                           
๒๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
 ๒๒สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี , 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
๒๓สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๒๔สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.  
 ๒๕สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๒๖สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๒๙ 
 

 ๒) ด้านการบริการที่ดี  ผู้บริหารต้องตั้งใจให้เวลา ให้ความสะดวกในการท างาน หา
งบประมาณ บริหารงาน บริหารคนให้เต็มที่๒๗ เจ้าหน้าที่ต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีใจไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ๒๘ ปัญหาเกิดจากการขาดบุคลากรท าให้บุคลากรที่มีอยู่ต้องท าหน้าที่มากขึ้นรับผิดชอบ
มากขึ้น จึงท าให้การบริการที่ดีต่อผู้เรียนเองหรือต่อบุคคลภายนอกไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ แต่ก็ไม่
ถือว่าขาดการบริการ แต่ดีไม่พอมีบกพร่องบ้าง๒๙ ผู้บริหารมีส่วนในด้านการบริการที่ดีทั้งในระบบงาน
มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการและรวมถึงนักเรียน ด้านผู้สอนมี
ความมุ่งมั่นในการสอนเอาใจใส่ดูแลนักเรียนแต่ก็ยังมีอาจารย์บางท่านไม่ค่อยมีเวลาในงานสอนและ
ดูแลนักเรียนไม่ทั่วถึง๓๐  

ด้านเจ้าหน้าที่ให้บริการกับผู้ที่มาของรับบริการเป็นอย่างดีทั้งอาจารย์ เจ้าหน้าที่ด้วยกัน
ตลอดจนถึงนักเรียน๓๑ พระสงฆ์เป็นสังคมแนวหน้ามาตลอด ผู้น าคือพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาจากวัดสังคมภายนอกยอมรับให้เกียรติ ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรควรศึกษา
วิชาการสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับวิชาธรรมะ วิชาภาษาบาลีให้แตกฉานแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้บริการวัตถุให้มากนัก ควรบริการธรรมะ อบรมตนให้พร้อมเพ่ือการ
บริการสังคม๓๒ ควรจัดให้นักเรียนออกบริการผู้อ่ืนบ้าง เช่นเยี่ยมคนแก่ เยี่ยมคนป่วย ผู้ด้อยโอกาส
เพ่ือฝึกฝนให้เป็นผู้ให้บ้าง๓๓   

การบริการทางการศึกษาต่อชุมชน เช่น ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ที่เข้าถึงได้ง่าย การจัดที่
อบรมบรรยายให้กับชุมชนด้วยวิทยากร ครูและสามเณรที่ผ่านการศึกษาทั้งเรื่องสมาธิและความรู้ทาง
โลก๓๔ การบริการอย่างเป็นมิตร สุภาพด้วยความเต็มใจเป็นสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนได้ถือปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอ ปัญหาอะไรที่เกิดขึ้นจะต้องได้รับการแก้ไขช่วยเหลือและให้การบริการอย่างเต็มที่จาก
บุคลากรที่รับผิดชอบมอบหมาย กิจกรรมต่างๆ ที่จะจัดให้มีขึ้นในโรงเรียนจะแจ้งข้อมูลข่าวสาร 
ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนได้รับทราบอยู่เสมอ การให้ค าแนะน าสิ่งต่างๆ แก่นักเรียนและผู้รับบริการ

                                                           
๒๗สัมภาษณ์  พระศรี ว ชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๒๘สัมภาษณ์ นายโอวาท สุธาวา, นักวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร

, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๒๙สัมภาษณ์ พระวัชญาน์ สิริญาโณ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร -สถานที่ โรงเรียนเตรียมพุทธ

ศาสตร์ ปทุมธานี, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๓๐สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๓๑สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.  
๓๒สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน

สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๓๓สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
๓๔สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๓๐ 
 

ทางโรงเรียนได้ด าเนินการอยู่เป็นประจ าและเห็นความส าคัญ๓๕ การบริการ คือ การให้ความช่วยเหลือ 
หรือการดาเนินการเพ่ือประโยชน์ของผู้อ่ืน การบริการที่ดี ผู้รับบริการก็จะได้รับความประทับใจ และ
ชื่นชมองค์กร ซึ่งเป็นสิ่งดีสิ่งหนึ่งอันเป็นผลดีกับองค์กรของเรา เบื้องหลังความส าเร็จเกือบทุกงาน มัก
พบว่างานบริการเป็นเครื่องมือสนับสนุนงานด้านต่างๆ เช่น งานประชาสัมพันธ์ งานบริการวิชาการ 
เป็นต้น ในสถานศึกษานั้น๓๖  

การบริการ ถือเป็นสิ่งส าคัญกับบุคลากรทุกคน ดังนั้นผู้บริหารต้องเป็นผู้น าด้านการบริการต่อ
ผู้รับ บริการ คือ นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้น
วรรณะ๓๗ การให้บริการที่ดีมีความจ าเป็นและส าคัญต่อผู้บริหารเนื่องจากมีส่วนส าคัญที่จะช่วยพัฒนา
งานด้านบริการเป็นอย่างมากเพราะผู้บริหารถือเป็นแกนหลักในการก าหนดแนวทางการให้บริการเพ่ือ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจ ของผู้รับบริการและเทคนิคการพัฒนาระบบงานขององค์กรให้เกิดความ
สะดวกสบาย ความพึงพอใจต่อผู้ใช้บริการการให้ความส าคัญกับการให้บริการนั้นมีความส าคัญมาก 
ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับความร่วมมือจากผู้รับบริการ และผู้ให้บริการต้องเป็นบุคคลที่มีใจในการ
ให้บริการเป็นส าคัญ ดังนั้นผู้ให้บริการคือพนักงานผู้ให้บริการทุก ๆ ด้าน ไม่ว่าจะให้ข้อมูลข่าวสาร 
การประชาสัมพันธ์ การต้อนรับบุคคลทั้งภายในและภายนอก รวมถึงผู้มาติดต่อทุกประเภท เป็นต้น๓๘  

  ต้องเข้าใจและตระหนักถึงความส าคัญของการให้บริการเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความ
ประทับใจกับผู้รับบริการทุกคนและท้ายสุด ผู้ให้บริการเป็นกลไกส าคัญท่ีสุดที่จะต้องพัฒนาบุคลิกภาพ
และทัศนคติที่ดีโดยเฉพาะการมีจิตสานึกในการรักการให้บริการ เพ่ือการพัฒนาองค์กรอย่างสมบูรณ์
แบบ๓๙ ภาพรวมของบุคลากรด้านการให้บริการจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ท่ีพอใช้ และการแสดงความเป็นมิตร 
มีปิยวาจาและปรารถนาดีต่อกัน จะเห็นได้จากการท ากิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่โรงเรียน ๔๐ มี
แนวทางมอบหมายให้บุคลากรดูแลรับผิดชอบเป็นธุระในการดูแลแก่ผู้รับบริการรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง
หรือปัดภาระ เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ และน าข้อบกพร่องไปปรับปรุงการบริการให้ดี
ขึ้น๔๑ มีการให้ข้อมูลแนะน าท่ีเป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ และมีการสร้างความเข้าใจด้วยวิธีการต่างๆ 

                                                           
๓๕สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.    
๓๖สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
๓๗สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
 ๓๘สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๓๙สัมภาษณ์  พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร ) ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนว ชิรมกุฎ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๔๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี , 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๔๑สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  



    
   ๑๓๑ 
 

เพ่ือให้บริการตรงกับความต้องการของผู้รับบริการ มีหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตรวจสอบ
ได้๔๒ มีการแนะน าให้ค าปรึกษาสะดวกและง่ายต่อการตัดสินใจที่ท าให้ผู้รับบริการพึงพอใจ โดย
ค านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก๔๓       

สรุปประเด็นส าคัญ ด้านการบริการที่ดี บุคลากรต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีใจไมตรีต่อ
ผู้รับบริการ การบริการอย่างเป็นมิตร สุภาพด้วยความเต็มใจ ให้บริการต่อผู้รับบริการทั้ง นักเรียน 
ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่าเทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ พระสงฆ์เป็นสังคมแนว
หน้ามาตลอด ผู้น าคือพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลางการศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาจากวัดสังคมภายนอก
ยอมรับให้เกียรติ ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรควรศึกษาวิชาการสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับวิชาธรรมะ วิชา
ภาษาบาลีให้แตกฉานแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรมค าสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้บริการวัตถุให้มาก
นัก ควรบริการธรรมะ อบรมตนให้พร้อมเพ่ือการบริการสังคม ควรจัดให้นักเรียนออกบริการผู้อ่ืนบ้าง 
เช่นเยี่ยมคนแก่ เยี่ยมคนป่วย ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือฝึกฝนให้เป็นผู้ให้บ้าง 

 ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง ผู้บริหาร ครู นักเรียนต้องมีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ มีทักษะ
ในสิ่งที่ก าลังท า เพ่ือให้องค์กรเจริญรุ่งเรือง๔๔ บุคลากรที่มีอยู่ มีทั้งแบบประจ าและอาสา ท าให้การ
พัฒนาบุคลากรยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คือให้เสมอกัน ส่วนใหญ่จะได้เฉพาะครูประจ า ถึงกระนั้น
ก็ยังขาดการพัฒนาอยู่มากทั้งนโยบายและงบประมาณ แต่ช่วงหลังมีนโยบายของส่วนกลาง คือ กลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จัดขึ้นก็ได้ส่งบุคลากรเข้าอบรมอยู่บ้าง๔๕ ด้าน
การพัฒนาตนเองนั้น ได้กระท าในรูปแบบอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน แต่มองว่าการพัฒนาตนเองให้มี
ความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการด้านวิชาการ การ
ใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ ยังไม่ได้มาตรฐาน๔๖  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทุกโรงเรียน มีปัญหาด้านข้อจ ากัดวุฒิภาวะของ
ผู้สอนหรือบุคคลที่มีความรู้ที่เชี่ยวชาญจริงๆ ทั้งคุณวุฒิเหมาะสมกับต าแหน่ง ส่วนมากเข้ามาท างาน
ด้วยความศรัทธา ด้านค่าตอบแทนหรือค่าจ้างมีอยู่อย่างจ ากัดจึงท าให้บุคลากรต้องหารายได้เพ่ิมเติม
จากด้านอ่ืน ท าให้ขาดการพัฒนาตนเองด้านการศึกษา อีกทั้งการสนับสนุนจากผู้บริหารหรือจาก

                                                           
๔๒สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๔๓สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
๔๔สัมภาษณ์  พระศรี ว ชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๔๕สัมภาษณ์ พระวัชญาน์ สิริญาโณ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร -สถานที่ โรงเรียนเตรียมพุทธ

ศาสตร์ ปทุมธานี, ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙.   
๔๖สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๓๒ 
 

สถานศึกษามีน้อย๔๗ ครูควรพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ โดยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาและ
ที่หน่วยงานต้นสังกัดจัดขึ้น๔๘ พระภิกษุสามเณรควรมีศีลสิกขา จิตสิกขา ปัญญาให้บริบูรณ์ เพ่ือไว้
แอนตี้ไวรัสคือโลภ โกรธ หลง เครื่องมือปราบไวรัสที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แล้วควรน ามาทบทวนดูว่าเรา
ควรท าอย่างไร๔๙ มองข้อบกพร่องของตนเองแล้วน าไปปรับปรุงแก้ไข พัฒนางานที่ได้รับผิดชอบให้ดี
ยิ่งขึ้น ศึกษาหาความรู้น าสิ่งใหม่ๆ ทีดีที่ถูกต้องมาให้กับตัวเอง๕๐ ส่งเสริมสร้างแรงจูงใจให้บุคลากร
ของโรงเรียนพัฒนาตนเองอยู่เสมอทั้งด้านการศึกษา ศักยภาพการท างาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพ่ือการศึกษา และการพัฒนาจิตใจด้วยสมาธิผ่านหลักสูตรที่มีระบบแบบแผน๕๑ 

การพัฒนาตนเองมีความจ าเป็นในแง่การพัฒนางาน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ละ
อาชีพต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษในด้านนั้น ๆ และต้องได้รับการฝึกฝนอบรมมาโดยตรงเท่านั้น 
การปฏิบัติงานในสายวิชาชีพ จึงจ าเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้
เจริญก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่๕๒ การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่คนเราจะขาด
เสียไม่ได้ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับความ
เจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและสังคมก็จะกลายเป็นคนล้าหลัง๕๓ มีการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรทั้งใน
สถานศึกษาและสั่งเข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่างๆ ที่ได้เชิญมา เมื่อมีการอบรมแล้วก็จะมีการ
ถ่ายทอดความรู้ต่างๆ ที่ได้รับรู้มาแก่บุคลากรและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อกัน บุคลากรมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี เพราะได้รับการฝึกอบรมอย่างสม่ าเสมอ มีการพัฒนาตนเอง
และมีความคิดสร้างสรรค์ต่ออาชีพของตนเองและสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ๕๔ 

การที่คนเราจะต้องมีการพัฒนาตนเองตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้าย ก็เพราะการพัฒนา จะ
ช่วยให้เราสามารถท่ีจะปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างเป็นสุข ส าหรับแนวทางใน

                                                           
๔๗สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.    
๔๘สัมภาษณ์ นายโอวาท สุธาวา, นักวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร

, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๔๙สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน

สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๕๐สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๕๑สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๕๒สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
 ๕๓สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.  
๕๔สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.    



    
   ๑๓๓ 
 

การพัฒนาตนได้มีผู้รู้ นักวิชาการนักจิตวิทยาหลายท่านที่ได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้ แล้วได้ให้แนวทาง
ในการพัฒนาตนไว้มากมาย แต่ในที่นี้จะยกแนวทางพัฒนาตนตามหลักพุทธศาสนา ซึ่งพระธรรมปิฎก 
ท่านได้อธิบายว่า ในการพัฒนาตนนั้น ควรประกอบด้วย การพัฒนา ๔ ด้าน คือ  

ด้านที่ ๑ การพัฒนาทางกาย คือการพัฒนาตนให้มีอนามัยดี ร่างกายแข็งแรง มีสมรรถภาพ
ทางกายที่สามารถจะปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี  

ด้านที ่๒ คือ การพัฒนาศีล จะช่วยส่งไปสู่การช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การพัฒนาตนเองและ
ก็การพัฒนาสังคมให้สามารถที่จะอยู่รวมกันได้ ไม่ได้เป็นสุขแต่เพียงตัวเราเท่านั้น  

ด้านที ่๓ การพัฒนาจิต เราจะต้องท าตัวเราให้เป็นผู้มีสุขภาพจิตที่ดี เพราะนักจิตวิทยาเชื่อว่า
การที่คนมีสุขภาพจิตที่ดีนั้นจะช่วยให้คนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ด้านที ่๔ คือการพัฒนาทางสติปัญญา คือฝึกตัวเองเป็นคนคิดให้เป็นรู้จักที่จะใช้ความสามารถ
ของตัวเองให้เกิดคุณค่ารู้จักพิจารณาไตร่ตรองสิ่งต่าง ๆ ด้วยเหตุผล ยอมรับความจริง มีความ
กระตือรือร้น๕๕  

การพัฒนาตนเองของผู้บริหารโรงเรียนจึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการบริหารการศึกษา 
เนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนจะเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการจัดการศึกษา ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้อง
แสวงหาความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ อยู่เสมอ๕๖ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเอง ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนา
บุคลากรและการบริหารในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นผู้บริหารยุคใหม่จะต้องพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่องด้วยวิธีการที่หลากหลาย๕๗ มีการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น มีการเข้าร่วมฝึกอบรมตาม
ภาระหน้าที่ของตนเองทั้งในและนอกสถานที่อยู่เสมอ หรือตามท่ีผู้บริหารสนับสนุนให้ไป๕๘  

บุคลากรสามารถน าวิชาการความรู้หรือเทคโนโลยีที่เรียนรู้มาประยุกต์ในการปฏิบัติหน้าที่ได้
ดียิ่งขึ้น สามารถน ามาแก้ไขปัญหาและแลกเปลี่ยนถ่ายทอดความรู้ให้กับบุคลากรในโรงเรียนได้และ
สามารถน ามาใช้ได้จริง๕๙ การมีความรู้ความเชี่ยวชาญนั้นเป็นผลดี สามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้
กว้างขวางขึ้น สามารถน าความรู้เชิงบูรณาการของตนเองไปใช้ในการสร้างวิสัยทัศน์ วัตถุประสงค์ เพ่ือ

                                                           
๕๕สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีสาธิต

ศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๕๖สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๕๗สัมภาษณ์  พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร ) ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  
๕๘สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
๕๙สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๓๔ 
 

การปฏิบัติงานที่ดีในปัจจุบันและอนาคต เป็นการสร้างองค์ความรู้ภายในโรงเรียนด้วยการจัดสรร
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาในอาชีพของตนเอง๖๐  

การที่บุคลากรมีองค์ความรู้ใหม่ๆ หรือการได้เรียนรู้เทคนิคการใช้นวัตกรรมใหม่ๆจะช่วยให้
ก าหนดมาตรฐานหรือเป้าหมายในการท างานให้ได้ผลดีมีความรู้ เอาใจใส่และตรวจสอบความถูกต้อง
เพ่ือให้ได้งานที่มีคุณภาพ๖๑ การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ การ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในงานของตนเองและการมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรม
ใหม่ๆ ให้ได้ดีนั้นต้องใช้หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองตามขั้นตอน ๑ – ๔ จึงจะ
ประสบผลส าเร็จจริงแท้แน่นอน ซึ่งเหมาะที่รณรงค์เป็นนโยบายการพัฒนาบุคลกรด้วยหลักอิทธิบาท 
๔ ของโรงเรียน๖๒   

สรุปประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาตนเอง การพัฒนาตนเองมีความจ าเป็นในแง่การพัฒนา
งาน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ละอาชีพต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษในด้านนั้น ๆ ดังนั้น
จึงจ าเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เจริญก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานที่
ตนปฏิบัติอยู ่การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่งส าคัญที่คนเราจะขาดเสียไม่ได้ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและสังคมก็จะ
กลายเป็นคนล้าหลังควรพัฒนาตนเองสม่ าเสมอ โดยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาและที่
หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น และควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านศีล จิตใจและ
ปัญญาไปพร้อมกันด้วย  

๔) ด้านการท างานเป็นทีม  ปัญหานี้ก็มีความสัมพันธ์กับด้านการพัฒนาตนเอง คือบุคลากรมี
หลายฝ่าย หลายแบบท าให้การท างานเป็นทีมยังขาดประสิทธิภาพอยู่บ้าง แต่ก็ยังไม่ร้ายแรงส าหรับ
ปัญหานี้เพราะได้มีการหล่อหลอมกันอยู่เป็นประจ า เพียงแต่ยังไม่ดีเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เท่านั้น อีก
อย่างคือผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชายังเข้าใจแนวทางการพัฒนาไม่ตรงกัน๖๓ ทั้งนี้ ทั้งผู้บริหาร 
คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ได้ประสานการท างานเป็นทีมในลักษณะหลวมๆ เป็นลักษณะเฉพาะกิจไม่มี
ลักษณะมั่นคง๖๔ ทั้งยังบุคลากรท างานหลายหน้าที่ ครูหนึ่งท่านสอนมากกว่าหนึ่งวิชา ท าให้แต่ละท่าน
                                                           

 ๖๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  

 ๖๑สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี , 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 

๖๒สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.    

๖๓สัมภาษณ์ พระวัชญาน์ สิริญาโณ, ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร-สถานที่ โรงเรียนเตรียมพุทธ
ศาสตร์ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙.   

๖๔สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.    



    
   ๑๓๕ 
 

สาระวนอยู่แต่กับงานของตัวเองจึงท าให้การท างานเป็นทีมขาดประสิทธิภาพ ผู้บริหารไม่ค่อยให้
ความส าคัญในการประชุมท าให้บุคลากรในโรงเรียนเป็นเหมือนต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างท างานของ
ตัวเอง๖๕  มีการประชุมอยู่เสมอ แบ่งงานกันท าเป็นทีม ประชุมสรุปงานเป็นระยะๆ น ามาพัฒนาใน
การท างานครั้งต่อๆ ไป๖๖ 

การท างานเป็นทีม จัดเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ท างานด้วยกัน
เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ๖๗ และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย  การสร้าง
ทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมงาน
กันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
ให้ความร่วมมือกันในการทางาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี๖๘  ต้องมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ตรงตามพระบาลีว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้๖๙ การท างานแต่
ละอย่างนั้นจะส าเร็จได้จะต้องเกิดจากความร่วมมือจากหลายๆ ฝ่าย คือท างานเป็นทีมด้วยความ
สามัคคี สังคมการท างานจ าเป็นต้องมีหลายฝ่ายประกอบกัน เมื่อฝ่ายไหนท่านไหนท างานดีส าเร็จก็
ต้องยกยอ่งให้เกียรติให้ก าลังใจ การท างานอะไรก็ตามจะมีการคัดสรรบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 
และสามารถท างานร่วมกับทีมได้ การมีความคิดเห็นแตกต่างกันในส านักงานเป็นเรื่องปกติ แต่
จุดเป้าหมายของการท างานเป็นทีมจะต้องตกลงร่วมกันได้๗๐ 
  การท างานร่วมกับผู้อ่ืน บุคลกรที่โรงเรียนมีการร่วมงานกันเป็นประจ าที่เกี่ยวกับงานกิจกรรม 
โครงการของโรงเรียน และผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในเกณฑ์ที่สูงระดับดีมากถึงดีเยี่ยม เพราะ
ทุกฝ่ายให้การสนับสนุนร่วมมือกันด้วยดี๗๑  ครูต้องมีการท างานกันเป็นทีมจึงจะประสบความส าเร็จ

                                                           
๖๕สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.     
๖๖สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๖๗สมัภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
 ๖๘สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
๖๙สัมภาษณ์  พระศรี ว ชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๗๐สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
๗๑สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.       



    
   ๑๓๖ 
 

ในการท างาน เพราะการท างานคนเดียวย่อมมีมุมมองที่ไม่ทั่วถึง๗๒ มีการช่วยเหลือเพ่ือนร่วมทีมให้
ก้าวไปสู่ความส าเร็จ ซึ่งจะมีการยกย่องให้ก าลังใจจากเพ่ือนร่วมงานและจากผู้บริหารอยู่เสมอ รักษา
มิตรภาพที่ดีกับเพื่อนร่วมทีมเพ่ือช่วยเหลือกันในวาระต่างๆ เพ่ือให้งานส าเร็จ๗๓  

มีการปรับตัวเรียนรู้และยอมรับผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีทักษะประสบการณ์เพ่ือ
ผลส าเร็จของงาน มีการรักษามิตรภาพที่ดีเสริมสร้างความสามัคคีในทีม ลดความขัดแย้งในทีมที่
เกิดข้ึน ช่วยเหลือกันแม้ไม่ได้ร้องขอ นึกถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน๗๔ มีการรับฟัง
ความคิดเห็นของเพ่ือนสมาชิกในทีมและเต็มใจเรียนรู้จากผู้แนะน า มีการระดมความคิดร่วมกันในการ
วางแผนและตัดสินใจ๗๕ 

สรุปประเด็นส าคัญด้านการท างานเป็นทีม จัดเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนากลุ่ม
บุคคลที่ท างานด้วยกันเพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละ
บุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย  
การสร้างทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป 
ร่วมงานกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพ่ึงพา
อาศัยกันให้ความร่วมมือกันในการทางาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ตรงตามพระบาลีว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้ 

๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผู้บริหาร 
ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมทั้งมีคุณธรรมสัมมาปฏิบัติและมีความรู้คู่คุณธรรม๗๖ บุคลากรโดยส่วน
ใหญ่ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม มีความรับผิดชอบในหน้าที่ แต่ทั้งนี้ยังไม่
เป็นไปตามมาตรฐานสากล บุคลากรส่วนน้อยที่ยังมีภาระงานทั้งทางคณะสงฆ์และทางวัด จึงไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายได้เต็มก าลัง๗๗ การบรรจุแต่งตั้งบุคลากรเข้าท างานไม่ตรง
กับกับสายงาน สั่งหรือมอบหมายงานไม่ตรงกับภาระหน้าที่ที่รับผิดชอบ ผู้บริหารยังติดหรือเคยชินกับ

                                                           
๗๒สัมภาษณ์  นายโอวาท สุธาวา , นักวิชาการโรงเรี ยนพระปริยัติ ธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๗๓สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.     
๗๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.       
๗๕สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี, 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๗๖สัมภาษณ์  พระศรีว ชิราภรณ์ ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิ รญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๗๗สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๓๗ 
 

การบริหารงานแบบวัด แบบเจ้าอาวาสกับลูกวัด๗๘ การพิจารณาความดีความชอบไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ ความเป็นผู้มีอ านาจ บุญคุณ เครือญาติอยู่เหนือความถูกต้อง ขาดความเสียสละ ขาดขวัญ
ก าลังใจ ขาดศรัทธา ขาดความรับผิดชอบ๗๙ บุคลากรมีการยึดมั่นในหลักกฎหมาย กฎระเบียบที่
เกี่ยวข้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามที่ต้นสังกัด (มจร.) ตราก าหนดไว้ มีความกล้ารับผิดชอบเชื่อถือ
ได้๘๐  

บุคลากรในโรงเรียนยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรม มีจริยธรรมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเอง มีความเสียสละอุทิศตนในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อหน้าที่ของ
ตนเอง มีความตรงต่อเวลาและรักษาค าพูดเป็นอย่างดี กล้าตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของโรงเรียนเป็นหลัก๘๑ บุคลากรทุกคนจัดว่าเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน และมีความ
เสียสละอุทิศตนในการท างาน และเมื่อมีปัญหาส่วนตัวและเรื่องงาน มีการบอกกล่าวและหาวิธีแก้ไขที่
ถูกต้องเหมาะสมร่วมกัน มีผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรที่ดีกับบุคลากรทุกคน๘๒ บุคลากรโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีความประพฤติเรียบร้อย มีคุณธรรมจริยธรรม เนื่องจากอยู่ใกล้วัด
และพระพุทธศาสนา จึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ได้๘๓  
 ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและรักษาค าพูด ภาพรวมของบุคลากรจัดว่าอยู่ในระดับดีมาก แต่การ
ตรงต่อเวลาภาพรวมอยู่ในระดับที่ดี แต่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขเป็นรายบุคคล๘๔ การบริหารโรงเรียน
ยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย ดังนั้นการตัดสินในเรื่องใดจึงมีการเปิดโอกาส ให้ชี้แจง
และใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาดตัดสินยุติปัญหา โดยมุ่งความถูกต้องและ
ประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียน๘๕ คุณธรรมและจริยธรรมความเป็นครูถือเป็นส าคัญเพราะโรงเรียน

                                                           
๗๘สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.  
๗๙สัมภาษณ์ พระราชธรรมมุนี (ทองสุข สุขธมฺโม), รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครอง โรงเรียนบาลีเตรียม

อุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.      
๘๐สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี , 

๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    
๘๑สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
๘๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 

นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.    
๘๓สัมภาษณ์ นายโอวาท สุธาวา, นักวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร

, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๘๔สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙.   
๘๕สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.        



    
   ๑๓๘ 
 

พระปริยัติธรรมมุ่งสอนให้ผู้เรียนมีความรู้ดีคู่ความประพฤติดี บุคลากรต้องค านึงและประพฤติตนตาม
แนวทางนี้เพ่ือเป็นแบบอย่างเช่นกัน๘๖ 
 สรุปประเด็นส าคัญด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์
สุจริตทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมทั้งมีคุณธรรมสัมมาปฏิบัติและมีความรู้คู่คุณธรรม 
บุคลากรควรปฏิบัติต่อกัน ตามหลักความดีความชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่ยึดความเป็นผู้มี
อ านาจ บุญคุณ เครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์อยู่เหนือความถูกต้อง การบริหารโรงเรียนยึดหลักการมี
ส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย ดังนั้นการตัดสินในเรื่องใดจึงมีการเปิดโอกาสให้ชี้แจงและใช้มติที่
ประชุมของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาดตัดสินยุติปัญหา โดยมุ่งความถูกต้องและประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียน 

สรุปประเด็นส าคัญสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะหลัก ซึ่งมีสมรรถนะ ๕ ด้านด้วยกันคือ 
๑) ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๒) ด้านการบริการที่ดี ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง ๔) ด้าน
การท างานเป็นทีม และ ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ซึ่งบุคลากรทุก
ท่านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ จะต้องมีสมรรถนะหลักทุกท่าน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติงาน ความมุ่งม่ันจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐานนี้อาจเป็น
ผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง  หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนหน่วยงานก าหนดขึ้น อีกทั้งยัง
หมายรวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทาย
ชนิดที่ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน ท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญขององค์กรอันประกอบด้วย การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ กิจกรรม ๕ ส. และน านโยบายดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness)  และประสิทธิคุณ (Efficacy)  

บุคลากรทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานที่
ก าหนด   ใช้กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการของแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ 
สามารถวางแผนปฏิบัติการ และน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนา
งาน และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Internal Performance Agreement) อย่าง
เป็นระบบ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
บริการวิชาการ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงร่วมสืบสานส่งเสริม อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ล าพังฝ่าย
                                                           

  ๘๖สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๓๙ 
 

ใดฝ่ายหนึ่งบริหารจัดการเองไม่ได้บุคลากรต้องมีเป้าหมายในการท างาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการ
วางแผนพัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ให้รับทราบ มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมการท างานด้วยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักใน
ภาระหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้และรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   

ด้านการบริการที่ดี บุคลากรทุกท่านต้องมีความตั้งใจและความพยายามของตนเองในการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นักศึกษา ตลอดจน
บุคลากรของภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรัก ความโอบอ้อมอารี ความเมตตา 
กรุณา ทั้งความคิด ค าพูด และการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอย่าง
เสมอภาค แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
เป็นที่พ่ึงทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจเป็นผู้แสดงออกด้านการแต่งกายที่
ถูกกาลเทศะ ตามวัฒนธรรมองค์กรและวิชาชีพ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นแบบอย่าง
ด้านบุคลิกภาพทั้งภายใน ภายนอก คิดดี มีไหวพริบ สุภาพ อ่อนโยน กิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่
ชื่นชมน่าศรัทธาเลื่อมใสของสังคม 

บุคลากรต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีใจไมตรีต่อผู้รับบริการ การบริการอย่างเป็นมิตร สุภาพ
ด้วยความเต็มใจ ให้บริการต่อผู้รับบริการทั้ง นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่า
เทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ พระสงฆ์เป็นสังคมแนวหน้ามาตลอด ผู้น าคือพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาจากวัดสังคมภายนอกยอมรับให้เกียรติ ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรควรศึกษา
วิชาการสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับวิชาธรรมะ วิชาภาษาบาลีให้แตกฉานแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้บริการวัตถุให้มากนัก ควรบริการธรรมะ อบรมตนให้พร้อมเพ่ือการ
บริการสังคม ควรจัดให้นักเรียนออกบริการผู้อ่ืนบ้าง เช่นเยี่ยมคนแก่ เยี่ยมคนป่วย ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือ
ฝึกฝนให้เป็นผู้ให้บ้าง 

ด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากรทุกท่านจะต้องมีความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสม พัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย มีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือน ามารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะในหน้าที่ที่ได้รับ



    
   ๑๔๐ 
 

มอบหมาย รวมถึงสามารถใช้สื่อ และเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพ     

การพัฒนาตนเองมีความจ าเป็นในแง่การพัฒนางาน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ละ
อาชีพต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษในด้านนั้น ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เจริญก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและสังคมก็จะกลายเป็นคนล้าหลังควรพัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอ โดยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาและที่หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น และควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านศีล จิตใจและปัญญาไปพร้อมกันด้วย  

ด้านการท างานเป็นทีม บุคลากรทุกท่านจะต้องมคีวามตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือโรงเรียน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่หัวหน้าทีม และ
ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม มีความสามารถในการร่วม
ด าเนินการเป็นทีมโดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น า จูงใจหรือสื่อสารให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายอย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์องค์กร ผลักดัน
ภารกิจขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ ร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจในกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

การท างานเป็นทีมจัดเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ท างานด้วยกัน
เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย  การสร้าง
ทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมงาน
กันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
ให้ความร่วมมือกันในการทางาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ตรงตามพระบาลีว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้ 

ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   บุคลากรทุกท่านจะต้องมีความ
ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักการ
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้องมีความสามารถในการท าความเข้าใจและจับประเด็นปัญหา แนวคิด 
ทฤษฎี โดยวิเคราะห์ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ จัดล าดับความเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงแง่มุมต่าง ๆ 
จนเป็นระบบความคิดและแสดงผลของความคิดได้อย่างสร้างสรรค์  



    
   ๑๔๑ 
 

สามารถครองตนและประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรม
องค์กร โดยยึดกฎระเบียบของสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณครู อุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน นักศึกษาและผู้รับบริการ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้าราชการและองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อ่ืนได้ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สามารถส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เห็นคุณค่าและ
เคารพศักดิ์ศรีตนเอง ประพฤติตนบนพื้นฐานความพอเพียง 

มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมทั้งมีคุณธรรมสัมมาปฏิบัติ
และมีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรควรปฏิบัติต่อกัน ตามหลักความดีความชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ไม่ยึดความเป็นผู้มีอ านาจ บุญคุณ เครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์อยู่เหนือความถูกต้อง การบริหาร
โรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย ดังนั้นการตัดสินในเรื่องใดจึงมีการเปิดโอกาส
ให้ชี้แจงและใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาดตัดสินยุติปัญหา โดยมุ่งความถูกต้องและ
ประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียน 
 
ตารางที่ ๔.๑ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก 

ข้อที่ สมรรถนะด้าน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ (คน) ท่านที่ 
๑ ด้านการมุง่ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๑๓ ๑,๒,๔,๕,๘,๑๒,๑๕,๑๖,๑๗, 

๑๙,๒๒,๒๓,๒๕ 
๒ ด้านการบริการที่ดี ๑๐ ๑,๕,๘,๙,๑๒,๑๗,๑๙,๒๒,๒๓,๒๕ 
๓ ด้านการท างานเป็นทีม ๑๑ ๑,๒,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๑๘,๑๙, 

๒๒,๒๓,๒๕ 
๔ ด้านการพัฒนาตนเอง ๑๕ ๑,๒,๔,๕,๘,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๑๖, 

๑๗,๑๘,๒๒,๒๓,๒๕ 
๕ ด้านความยึดมั่นในความถูกต้องชอบ

ธรรมและจริยธรรม 
๑๐ ๒,๙,๑๒,๑๔,๑๕,๑๗,๑๘,๑๙, 

๒๒,๒๕ 
 

 
 
 
 
 



    
   ๑๔๒ 
 

๔.๑.๒. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา สายผู้บริหาร ๕ ด้าน 

๑) ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ พบว่า ผู้บริหารยังไม่มีความเข้าใจในการท างานบาง
เรื่อง และมีส่วนหนึ่งที่เข้าใจในการคิดวิเคราะห์๘๗ ผู้บริหารยังคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบการ
เรียนการสอนสมัยเก่า ไม่ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน๘๘ ผู้บริหารยังขาดแนวคิดหรือ
การตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา บุคลากรและนักเรียน โดยตระหนักถึง
ความก้าวหน้าของการศึกษาและอนาคตของผู้เรียน๘๙ โดยมีเป้าหมายเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน มีสมรรถนะส าคัญด้านการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา การใช้ทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่าง
มีความสุข ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่าง
มีความสุข๙๐ สามารถคิดวางแผนด าเนินการสัมฤทธิ์ผลเป็นอย่างดี เพราะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วย
ตนเอง๙๑ ในการการศึกษาเราต้องมองให้รอบด้านครอบคลุมเปิดรับความรู้อยู่เสมอ น าสถานการณ์มา
วิเคราะห์แล้วสรุปเป็นนโยบายที่ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม๙๒ 

สรุปประเด็นส าคัญด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ผู้บริหารต้องมีวิธีการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน สามารถน าสถานการณ์มาวิเคราะห์แล้ว
สรุปเป็นนโยบายที่ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม 

๒) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ พบว่า ผู้บริหารต้องพยายามสร้างความมั่นใจและความ
เชื่อถือของตนเองต่อบุคลากรในโรงเรียน เพ่ือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการท างานร่วมกันของ
บุคลากรโดยประชุม การพบปะหรือการเอาใจใส่บุคลากร๙๓ เพ่ือให้ผู้เรียนเข้าใจธรรมชาติของอาชีพ 
เทคโนโลยี น าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริง ผู้ เรียนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง วัดประเมินผลการเรียนรู้ที่
หลากหลาย ให้แรงจูงใจด้วยการชมและมีรางวัลเมื่อปลายทาง ออกแบบการเรียนรู้ประกอบตัวชี้วัด

                                                           
๘๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๘๘สัมภาษณ์ พระศรีวชิราภรณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร , 

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  
๘๙สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียน

บาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.    
๙๐สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์ 

กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.    
๙๑สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , ๒๕ 

มีนาคม ๒๕๕๙.  
๙๒สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติการโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๙๓สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียน

บาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.     



    
   ๑๔๓ 
 

ชั้นปีอย่างชัดเจน๙๔ การสื่อสารต้องเป็นแบบสองทาง เช่น เรามอบหมายงานไป ต้องให้ผู้รับ
มอบหมายสะท้อนสื่อสารความเข้าใจในงานนั้นๆ ให้เรารู้ด้วย เพ่ือป้องกันความผิดพลาด ส่วน
แรงจูงใจนั้นพยายามสร้างแรงจูงใจจากความรักในองค์กร มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกันไม่ได้เป็น
ของใครแต่เพียงผู้เดียว๙๕ แต่บุคลากรบางรูปบางคนก็ไม่เข้าใจในการสื่อสารและแรงจูงใจจากผู้บริหาร 
และผู้บริหารบางรูปบางท่านไม่มีกลวิธีในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการ
สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน๙๖ 

สรุปประเด็นส าคัญด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บริหารต้องพยายามสร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อถือของตนเองต่อบุคลากรในโรงเรียนและมีกลวิธีในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับ
บุคลากรในการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน 

๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร พบว่าผู้บริหารต้องตระหนักให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของ
บุคลากร การสร้างความเชื่อมั่นในการท างานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ตลอดเวลาอยู่เสมอในการท างานในสถานศึกษา๙๗ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารสามารถมา
สอน และส่งเสริมให้เข้าร่วมกิจกรรม๙๘ ด้วยคุณธรรม จริยธรรม สร้างสรรค์คุณภาพชีวิต อยู่กันแบบพ่ี
น้อง ลดความขัดแย้งแก้ปัญหาตรงจุด การสื่อสารสัมพันธภาพที่ดีต่อกันใช้หลักคิดก่อนท าตลอด๙๙ จัด
ให้มีการอบรมพัฒนาบุคลากรตามศักยภาพทั้งอบรมภายในโรงเรียนและส่งบุคลากรไปอบรมนอก
สถานที่๑๐๐ เพราะบุคลากรเป็นผู้สอนและเจ้าหน้าที่หลายท่านจบไม่ตรงสายงาน จึงท าให้การพัฒนา
คนพัฒนางานไม่มีประสิทธิภาพ๑๐๑ 

                                                           
๙๔สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์ 

กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
๙๕สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    
๙๖สัมภาษณ์ พระศรีวชิราภรณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร , 

๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๙๗สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียน

บาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙.     
  ๙๘สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , ๒๕ 
มีนาคม ๒๕๕๙.  

๙๙สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจนสิงหาสน์ 
กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     

๑๐๐สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติการโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    

๑๐๑สัมภาษณ์ พระศรีวชิราภรณ์, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ กรุงเทพมหานคร , 
๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  



    
   ๑๔๔ 
 

สรุปประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาบุคลากร ผู้บริหารต้องตระหนักให้เห็นถึงปัญหา ความ
ต้องการของบุคลากรในการพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการท างานของบุคลากรเพ่ือให้เกิด
ประสิทธิภาพในการท างานตลอดเวลาอยู่เสมอในการท างานในสถานศึกษา 

๔) ด้านการมีวิสัยทัศน์ พบว่า ผู้บริหารต้องมีความรู้หรือพัฒนาตนเองในการรับบทบาท
หน้าที่ ต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึง
การศึกษาเป็นส าคัญ๑๐๒ ผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และบรรลุส าเร็จผลตามเป้าหมายที่หลักสูตร
ก าหนด ผู้เรียนที่มีผลการเรียนดีและการเรียนอ่อนได้รับการเอาใจใส่เท่าเทียมกันโดยยึดผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลาง ผู้เรียนเป็นผู้ขับเคลื่อนการเรียนมิใช่ผู้สอนเป็นผู้ขับเคลื่อน๑๐๓ การศึกษาคือการพัฒนาคน
ให้มีความรู้ความสามารถสู่ความเป็นเลิศทั้งด้านวิชาและความประพฤติ รู้โลกต้องรู้ธรรม เข้าใจธรรม
ต้องเข้าใจโลก จึงมุ่งจัดหลักสูตรให้ควบคู่กันไป๑๐๔ 
 สรุปประเด็นส าคัญด้านการมีวิสัยทัศน์ ต้องมีวิสัยทัศน์ทีแ่น่นอนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ 

๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง พบว่า ผู้บริหารบางท่านอาจจะก้าวไม่ทันการ
เปลี่ยนแปลงในระบบการศึกษาของหน่วยงานต้นสังกัด เพราะขาดทัศนะ ขาดการเอาใจใส่๑๐๕ 
ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารหรือแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา๑๐๖ ผู้สอนและผู้เรียนมีแนวคิดร่วมกัน การ
วัดประเมินผลเป็นเครื่องมือในการค้นหลักฐานร่องรอยของการเรียน มีเป้าหมายเป็นข้อมูลในการ
ปรับปรุงพัฒนาการเรียน๑๐๗ ในการเป็นผู้น าต้องมีการตัดสินใจที่ถูกต้อง เด็ดขาด โดยผ่านการรับฟัง

                                                           
๑๐๒สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๐๓สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     

๑๐๔สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    

๑๐๕สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  

๑๐๖สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ,, ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๐๗สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๔๕ 
 

ทุกความคิดเห็น การปรับเปลี่ยนใดๆ ต้องค านึงถึงสถานการณ์และสภาพปัจจัยแวดล้อม ไม่ดื้อดึง
เกินไป๑๐๘ 

สรุปประเด็นส าคัญด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิด
ความก้าวหน้าเพื่อการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารหรือแนวคิดอยู่บนพ้ืนฐานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 

สรุปประเด็นส าคัญสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร ซ่ึงประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ 
ด้าน คือ ๑) ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ๒) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ๓) ด้านการพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร ๔)  ด้านการมีวิสัยทัศน์ และ ๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในการบริหารงานผู้บริหารจ าเป็นต้องคิดไปทุกวันเพ่ือให้
เกิดงานสร้างสรรค์และเหตุที่ต้องคิดนั้นอาจเนื่องมาจากงานที่เพ่ิมขึ้นจาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
ท างานเพ่ือสามารถท าได้ทันตามก าหนดผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้น า
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะทางความรู้ความคิดมีปัญญาและมี
วิสัยทัศน์ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นเกิดได้จากการเรียนรู้และการศึกษาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาการ
อภิปรายร่วมกับคนอ่ืนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคน
อ่ืนการบริหารงานในโรงเรียนย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะกระตุ้นให้คิด
แก้ปัญหาท าให้เราคิดสารพัดวิธีคิดการที่เราน ามาใช้ประโยชน์มีวิธีการคิดหลากหลายวิธีซึ่งจะขอ
น าเสนอ ๔ วิธี ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 

ผู้บริหารจะต้องมแีนวคิดหรือการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร
ในโรงเรียนและนักเรียน โดยตระหนักถึงความก้าวหน้าของการศึกษาและอนาคตของผู้เรียน  ผู้บริหาร
บางท่านยังคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบการเรียนการสอนสมัยเก่า ขาดการประยุกต์เข้ากับการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน 

ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบ 
ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม 
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร สามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านแนวคิด หลักวิชาการ
เพ่ือพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสารทุกสถานการณ์ ยึด
หลักมนุษยสัมพันธ์และถือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ผู้บริหารต้องพยายาม
สร้างความม่ันใจและความเชื่อถือของตนเองต่อบุคลากรในโรงเรียนและมีกลวิธีในการสื่อสารและสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน 

                                                           
๑๐๘สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 

กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    



    
   ๑๔๖ 
 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ผู้บริหารจะต้องมีความตั้งใจจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือ
พัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาว  โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อ่ืนและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไป
ตามหน้าที่ พัฒนาบุคลากรตาม Road Map การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เข้าร่วมกิจกรรมและให้
ความร่วมมือในการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  ให้ความร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพผู้อ่ืนตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้ร่วมงานทุกระดับ ผู้บริหารต้องตระหนักให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของบุคลากรใน
การพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการท างานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ตลอดเวลาอยู่เสมอในการท างานในสถานศึกษา 

ด้านการมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางหรือแนว
ทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด
วิธีการใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนางาน การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการ
พัฒนาองค์กร ผู้บริหารต้องมีความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนางานและ
ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่สังกัด ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไป สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชน ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี  ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ 

ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีการประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็น
โมเดลส าหรับผู้ตาม เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน  ท้าทายในเรื่อง
งานของผู้ตาม กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดี
และการคิดแง่บวก สร้างและสื่อความหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือ
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน แสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได้  

ผู้บริหารจะต้องมีการกระตุ้นทางปัญญาผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่
ดีกว่าเดิม เพ่ือทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ สามารถค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บริหาร
จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า  ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท า
ให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้บริหารจะต้องเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา 



    
   ๑๔๗ 
 

(Advisor) เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม เอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความ
สัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้บริหารจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น 
ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารหรือแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตารางที่ ๔.๒ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สมรรถนะด้านผู้บริหาร 

ข้อที่ สมรรถนะด้าน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ (คน) ท่านที่ 
๑ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ๖ ๓,๖,๘,๙,๑๒,๑๖ 
๒ ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ๔ ๓,๘,๙,๑๒ 
๓ ด้านการพัฒนาบุคลากร ๕ ๓,๘,๙,๑๒,๑๖ 
๔ ด้านการมีวิสัยทัศน์ ๓ ๓,๘,๙ 
๕ ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๔ ๓,๘,๙,๑๒ 

 
๔.๑.๓ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านผู้สอน แบ่งออกเป็น ๖ ด้าน ดังนี้ 
๑) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร พบว่า หลักสูตรและการเรียนรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่

เสมอ ท าให้ผู้สอนที่เคยเรียนและเคยสอนแบบระบบเดิมๆ อาจจะจัดการเรียนการสอนไม่ทัน๑๐๙ 
ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ในวิชาที่สอนโดยพัฒนาอบรม
ความรู้อยู่ตลอดเวลาเพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมีประสิทธิภาพต่อไป๑๑๐ เรียนรู้อย่างถ่องแท้ อธิบาย 
ตีความ น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวัน มีมุมมองที่ถูกต้องมีความเข้าใจผู้อ่ืนและเข้าใจตัวเอง การ
วัดผลประเมินผลต้องมีการเปลี่ยนแปลงหลากหลายวิธี๑๑๑ 
 แนวทางการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ได้ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
๒๕๕๑ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย มีการบูรณาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่น
ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ในการจัดการเรียนรู้มีการจัดโครงสร้างหลักสูตรตามเกณฑ์ของส านักงาน

                                                           
๑๐๙สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๑๑๐สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร ,, ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๑๑สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.      



    
   ๑๔๘ 
 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติก าหนดไว้คือจัดการเรียนรู้ครบตามหลักสูตรทั้ง ๘ กลุ่มสาระและสาระ
เพ่ิมเติม๑๑๒ การบริหารหลักสูตรสถานศึกษามีการปรับให้สอดคล้องกับภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือน าไป
จัดการเรียนรู้ให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนมีสื่อเทคโนโลยีสนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนพร้อม
ทั้งมีการประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอยู่เสมอหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ต้องอิง ๒ ฝ่ายงานระดับสูงของโรงเรียนพระปริยัติธรรม คือส่วนของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ด้าน ๘ กลุ่มสาระการเรียนรู้ และส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ๑๑๓   
 หลักสูตรคือหัวใจส าคัญของการเรียนการสอน คณะกรรมการมหาเถรสมาคม ซึ่งดูแลการ
จัดการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้ก าหนดหลักสูตรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในส่วน
สาระเพ่ิมเติมโดยเฉพาะวิชาภาษาบาลีให้เข้มข้นมากยิ่งขึ้น๑๑๔ การบริหารหลักสูตรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาถือว่าเป็นหลักสูตรพิเศษ มีทั้งแกนกลางและสาระเพ่ิมเติม๑๑๕ หลักสูตร
ที่ใช้เป็นไปตามโครงสร้างของหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนรู้ตามคู่มือของหลักสูตร มีการ
แข่งขันทักษะทางวิชาการในกลุ่มสาระต่างๆเพ่ือให้เกิดการพัฒนาการเรียนการสอนก่อให้เกิด
ประสิทธิภาพต่อผู้เรียน๑๑๖  
 โรงเรียนได้เน้นหนักทั้งส่วนที่เป็นพระปริยัติธรรมและหลักสูตรแกนกลาง ๘ กลุ่มสาระ
การเรียนรู้แบบผสมผสานมีการพัฒนาปรับปรุงทุกปีการศึกษา มีการจัดหน่วยและแผนการเรียนรู้ทุก
กลุ่มสาระในการน าไปจัดการเรียนรู้๑๑๗ การบริหารหลักสูตรโรงเรียนเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและ
ทางธรรมควบคู่กันไป การจัดการเรียนรู้ เน้นให้ศาสนทายาทมีความรักในการเรียนให้มีความ
รับผิดชอบในงาน และมีการวัดผลประเมินผลอยู่เสมอ ปรับสัดส่วนหลักสูตรทั้งวิชา ๘ กลุ่มสาระ 
แผนกธรรม แผนกบาลี และงานแนะแนวให้เหมาะสม จัดคาบให้ครูประจ าสอนเต็มศักยภาพ ให้ครู
พิเศษเฉพาะสาขาที่จ าเป็นที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษ๑๑๘  

                                                           
๑๑๒สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๑๓สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.     
               ๑๑๔สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๕สัมภาษณ์  พระสิทธิ ธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺส โร) ,  ผู้ อ านวยการโรงเรี ยนวชิรมกุฎ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๑๖สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๑๗สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๑๑๘สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๔๙ 
 

 มีการจัดท าหน่วยและแผนการเรียนรู้มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่นและพัฒนา
ปรับปรุงกลุ่มสาระการเรียนรู้แต่ละปีการศึกษา๑๑๙ หลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นการเรียนรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมมีการบริหารจัดการให้ผู้เรียนมี
ความสนใจ พอใจ ขยัน ใส่ใจและคิดพิจารณามากกว่าการเรียนรู้ตามหลักสูตรทั่วไป ๑๒๐ มีการน าไป
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ และเน้นการคิดวิเคราะห์ด้วย ๑๒๑ มีการจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนสอดคล้องกับนโยบายต้นสังกัดมีการวัดผลประเมินผลทั้ง
ระดับชั้นเรียนและระดับสถานศึกษาได้อย่างเหมาะสม๑๒๒ มีการปรับปรุงประเมินผลอยู่เสมอ ปัญหา
คือหลักสูตรก าหนดให้เรียนมากเกินไปแต่ขาดคุณภาพ ควรแก้ไขบางกลุ่มสาระให้น้อยลงและไม่ให้เกิด
การซ้ าซ้อนกัน๑๒๓ หลักสูตรขาดการออกแบบที่ดี ครูบางส่วนขาดความพร้อมในการน าหลักสูตรไป
จัดการเรียนรู้และขาดเทคนิควิธีการสอนที่ดีและการใช้สื่อการสอนในการถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ผู้เรียน๑๒๔ การท้องถิ่นบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ยังขาดการบูรณาการกับภูมิปัญญา๑๒๕ ใน
ส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดสาระการเรียนรู้  (เนื้อหา) 
วัตถุประสงค์ การวัดประเมินผลให้ชัดเจน และเรียนรู้เข้าใจแล้วได้อะไรและจะน าไปประยุกต์ใช้ได้
อย่างไร๑๒๖  

สรุปประเด็นส าคัญด้านการบริหารจัดการหลักสูตร การบริหารหลักสูตรโรงเรียนเน้นวิชา
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป การจัดการเรียนรู้เน้นให้ศาสนทายาทมีความรักในการ
เรียนให้มีความรับผิดชอบในงาน มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น ในส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านัก

                                                           

 ๑๑๙สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๒๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๑สัมภาษณ์ นายวัชราวุฒิ ท าไว, นักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๒สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     
   ๑๒๓สัมภาษณ์ พระรัฐพงษ์  ฐิตว โส, ผู้อ านวยกาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตะวันธรรมาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๔พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๒๖สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๕๐ 
 

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดสาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) วัตถุประสงค์ การวัดประเมินผลให้
ชัดเจน และเรียนรู้เข้าใจแล้วได้อะไรและจะน าไปประยุกต์ใช้ได้จริง 

๒) ด้านการพัฒนาผู้ เรียน พบว่า ผู้สอนต้องมีความรู้ความเข้าใจในการสอนเพ่ือเกิด
ความสามารถแล้วน าไปถ่ายทอดกับนักเรียน เพราะผู้สอนจะต้องมีพ้ืนฐานของความรู้ในการเรียนโดย
น ามาพัฒนาเป็นกระบวนการในการสอนต่อไป ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ใช้กระบวนการศึกษาแบบ
ร่วมมือร่วมใจ การสืบค้นข้อมูล กระบวนการปฏิบัติ และกระบวนการกลุ่มอภิปรายชิ้นงาน 
แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน๑๒๗ ผู้เรียนบางรูปยังไม่สามารถรับการเรียนการสอนให้เท่าทันได้ 
เพราะมีความรู้ภูมิธรรมไม่เท่ากัน การพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่งในการปลูกฝัง
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านจริยธรรมคุณธรรม มีการจัดอบรมด้านการประพฤติส่งเสริมจริยธรรม
คุณธรรมและให้การช่วยเหลือดูแลนักเรียนเป็นรายบุคคล๑๒๘  

นอกจากการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมแล้วมีการเน้นย้ าให้ผู้เรียนมองเห็นผลดีและเป็น
ประโยชน์ต่อตนเองในวันข้างหน้า ได้รับการพัฒนาเป็นไปตามมาตรฐานตัวบ่งชี้เพ่ือเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมผู้เรียนให้ได้ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามโครงสร้างหลักสูตรทั้งด้านความรู้ตามกลุ่ม
สาระต่างๆ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และความเป็นประชาธิปไตยตลอดปีการศึกษา มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่ างๆ 
สร้างความมีระเบียบวินัยในการใช้อุปกรณ์การศึกษาและจัดกิจกรรมเสริมทักษะให้แก่ผู้เรียนที่ยังอ่าน
ไม่ออกเขียนไม่ได้เพ่ือให้เกิดการพัฒนาตนเอง มีการส่งเสริมทั้งด้านการเรียนรู้ และด้านคุณธรรม
จริยธรรม เพ่ือให้ผู้เรียนปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นเหล่ากอของสมณะ และเป็นศาสนทายาทที่
ดี๑๒๙  

มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านจริยธรรมคุณธรรมทั้งในและนอกสถานศึกษาและดูแลเอาใจใส่
ด้านความปลอดภัยแก่ผู้เรียน นอกจากการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้วมีการจัดโครงการปฏิบัติ
ธรรม ตรวจสุขภาพนักเรียน จัดเลือกตั้งประธานนักเรียนเลือกหัวหน้าห้องช่วยส่งเสริมประชาธิปไตย
และมีการตรวจเยี่ยมวัดที่ พักอาศัยของผู้ เรียนด้วยเป็นประจ าทุกปี ๑๓๐ มีการจัดกิจกรรมวัน
ประชาธิปไตยเลือกตั้งประธานนักเรียน กิจกรรมตรวจสุขภาพ และกิจกรรมส่งเสริมคุณลักษณะอันพึง

                                                           
๑๒๗สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน

สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.      
๑๒๘สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 

๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๒๙สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๓๐สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.        



    
   ๑๕๑ 
 

ประสงค์กับกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ๑๓๑ มีการจัดโครงการส่งเสริมทักษะภาษาไทยช่วยเหลือผู้เรียน
ให้มีทักษะการอ่านออกเขียนได้และส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ เพ่ือกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเอง
อย่างมีประสิทธิภาพ๑๓๒ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ มีการติดตามอย่างใกล้ชิดผ่านระบบ
กิจกรรมและการสอน เพ่ือให้ผู้ เรียนรักการเรียน ใฝ่ดี ขยัน ตั้งใจ และรู้จักปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
เนื่องจากผู้เรียนของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนมากเป็นเยาวชนที่ด้อยโอกาส 
หรือมีปัญหาทางครอบครัว จึงต้องน ามาปรับพ้ืนฐานก่อนจะเรียนตามช่วงชั้นโดยมีครูที่ปรึกษา
ใกล้ชิด๑๓๓ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ แต่มีการพัฒนาช้าจึงต้องหาวิธีการพัฒนาไปเรื่อยๆ 
ตามศักยภาพของนักเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรมส่วนใหญ่จะเน้นด้านการประพฤติจริยธรรม
คุณธรรมมากกว่าด้านวิชาการและเรียนอย่างมีความสุขเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคม มีการคัดกรอง
ผู้เรียนที่ยังอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือช่วยเหลือผู้เรียนให้เกิดการพัฒนา
ตนเองอย่างภาคภูมิใจ มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัวและมีความ
ฝักใฝ่ใคร่รู้อย่างสม่ าเสมอ๑๓๔  

ผู้บริหารและครูมีความใส่ใจ เพียรพยายาม แก้ไขปัญหา ใคร่ครวญในจัดการเรียนการสอนให้
สอดคล้องกับผู้เรียนที่มาจากบริบททางสังคมที่แตกต่างทั้งสภาพครอบครัว นิสัยใจคอ การเรียนรู้ มี
การปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ด้วยการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านต่างๆ เพ่ือกระตุ้นการพัฒนา
ผู้เรียนอยู่เสมอ มีการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความเชื่อมั่นศรัทธาต่อตนเองในฐานะที่เป็นศาสนทายาท 
และพัฒนาสมรรถนะด้านวิชาการของผู้เรียนเต็มความสามารถ๑๓๕ 
 สรุปประเด็นส าคัญด้านการพัฒนาผู้เรียน สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแก่ผู้เรียน
และจัดโครงการ/กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ ทักษะชีวิต สุขภาพ
กาย สุขภาพจิต และความเป็นประชาธิปไตย 

๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน พบว่า ชั้นเรียนยังขาดอุปกรณ์ที่ทันสมัย ขาดสื่อการสอน
ที่จะพัฒนาให้ผู้เรียนมีความสนใจในการเรียน อีกทั้งผู้สอนก็ยังขาดวิธีการท าสื่อการเรียนการสอน

                                                           

 ๑๓๑สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๑๓๒สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๓๓สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๓๔สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙.    
 ๑๓๕สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๕๒ 
 

ด้วย๑๓๖ ผู้สอนต้องวางแผน ก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจนให้เป็นระบบในการเรียน โดยตระหนักถึงผู้เรียน
เป็นส าคัญ๑๓๗ เรียนรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ สามารถตีความ อธิบายน าความรู้ไปใช้ในชีวิตจริงได้ มี
มุมมองที่ถูกต้อง เข้าใจผู้อ่ืนและตนเอง การจัดการเรียนการสอนการวัดผลประเมินผลจะต้องมีการ
เปลี่ยนแปลง โดยเป้าหมายการวัดคือสอบได้คะแนนมากๆ เปลี่ยนเป็นการวัดประเมินคือการปรับปรุง
คุณภาพการสอนและการเรียนรู้๑๓๘ การบริหารจัดการในชั้นเรียนมีการจัดห้องเรียนครบทุกกลุ่มสาระ
การเรียนรู้ และเพ่ือสร้างบรรยากาศให้น่าเรียนมีการหมุนเวียนห้องเรียนกันท าให้ผู้เรียนเกิดการตื่นตัว
สนใจต่อการเรียนและมีการปรับปรุงตลอดเวลา๑๓๙ มีการจัดข้อมูลต่างๆ ทั้งกฎระเบียบและสร้าง
บรรยากาศในห้องเรียนเป็นอย่างดี๑๔๐ มีการจัดบรรยากาศเหมาะกับการเรียนการสอน มีการจัด
นิทรรศการตามวาระกิจกรรมต่างๆ และมีโครงการห้องเรียนสะอาดบรรยากาศน่าเรียน ครูและผู้เรียน
ร่วมกันจัดสารสนเทศต่างๆ มีห้องเรียนสายวิทย์และสายศิลป์ และมีการจัดประกวดห้องสะอาด เพ่ือ
สร้างบรรยากาศห้องเรียนให้น่าอยู่น่าเรียนมีความสะอาดอยู่เสมอครูเป็นที่ปรึกษาให้ผู้เรียนจัดบอร์ด
วิชาการ สร้างกฎกติการะเบียบการใช้ห้องเรียนร่วมกัน และสร้างบรรยากาศห้องเรียนเหมาะแก่การ
เรียนรู้อยู่ตลอดเสมอ๑๔๑  

การบริหารจัดการในชั้นเรียนสิ่งส าคัญคือความสัมพันธ์ของครูกับผู้ เรียน มีความเป็น
กัลยาณมิตรเป็นแบบอย่างที่ดี และมีการจัดบรรยากาศห้องเรียนเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมี
ความสุขและความปลอดภัยของผู้เรียนครูและผู้เรียนมีการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ า
ชั้นเรียน/ประจ าวิชา และการก ากับดูแลชั้นเรียนเพ่ือให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงสุด ๑๔๒ มี
การส่งเสริมการจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา เพ่ือให้การบริหาร

                                                           
๑๓๖สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.  
๑๓๗สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๓๘สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
 ๑๓๙สัมภาษณ์ พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร) , ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 

๑๔๐สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๔๑สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.        
 ๑๔๒สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๕๓ 
 

จัดการในชั้นเรียนบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้๑๔๓  ครูและผู้เรียนยังขาดการจัดบรรยากาศการ
เรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา และการก ากับดูแลชั้ น
เรียน๑๔๔  

ครูยังขาดการได้รับความรู้จากการนิเทศโรงเรียนควรด าเนินการนิเทศครูทางด้านวิชาการ,
เทคนิคการสอนและการใช้สื่อการสอนให้แก่ครูให้มากขึ้น๑๔๕ ครูเข้าใจในระบบการบริหารจัดการใน
ชั้นเรียนไม่ดีเท่าท่ีควร และไม่มีความพยายามพัฒนาตนเองจึงเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการในชั้น
เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ๑๔๖ มีการจัดครูก ากับดูแลชั้นเรียน มีการจัดบอร์ดวิชาการ จัดวาระเวร กฎ
กติกาต่างๆภายในห้องเรียน๑๔๗ ไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควรภายใต้กรอบหลักสูตรที่ก าหนดไว้ที่ว่าให้
ความส าคัญกับผู้เรียนส าคัญที่สุดที่เน้นชีวิตเป็นตัวตั้งแทนการเน้นวิชาเป็นตัวตั้ง๑๔๘ ยังขาดการให้
ความร่วมมือที่ดีโดยเฉพาะปัญหาเรื่องความสะอาดซึ่งครูแต่ละท่านจะต้องช่วยกันก ากับดูแลให้
นักเรียนช่วยกันท าความสะอาด๑๔๙ ไม่ได้รับความร่วมมือจากครูและผู้เรียนเท่าที่ควรโดยเฉพาะผู้เรียน
แต่งตัวไม่เรียบร้อยในการเข้าห้องเรียน๑๕๐  

ครูควรแนะน าให้ผู้เรียนห่มผ้าให้เรียบร้อยเพ่ือฝึกให้รู้กฎระเบียบวินัยการใช้ห้องเรียนร่วมกัน 
และมีการบันทึกการเข้าเรียนของผู้เรียนเพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น๑๕๑ โรงเรียนมีนโยบายให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน และสร้างวินัยในชั้นเรียนร่วมกัน ๑๕๒ มีการคัด
แยกผู้เรียนที่มีปัญหาด้านการอ่านการเขียนและจัดให้เรียนเสริมพิเศษภาษาไทย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนซึ่ง

                                                           

 ๑๔๓สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี, 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๔สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๕พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๖สัมภาษณ์ พระรัฐพงษ์  ฐิตว โส, ผู้อ านวยกาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตะวันธรรมาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๔๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๔๘สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๔๙สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๕๐สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๑๕๑สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๕๒สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๕๔ 
 

จะส่งผลต่อการบริหารจัดการในชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพด้วย๑๕๓ ครูจะต้องมีกระบวนการที่ดีในการ
บริหารจัดการในชั้นเรียน และควรปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมแก่ผู้เรียนด้วยการจัดกิจกรรมต่างๆ๑๕๔ 
 สรุปประเด็นส าคัญด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้สอนควรจัดสภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอกทั้งห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู้ เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยสามารถน า
สารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

 ๔) ด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน พบว่า  การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห์ของผู้สอนบางรูปบางคนยังเน้นไปในระบบที่เคยเรียนมา ขาดการพัฒนาให้เท่าทันกับความ
เปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนในสมัยใหม่๑๕๕ ผู้สอนต้องมีแนวคิด การวางแผนเป็นส าคัญ โดยน า
ปัญหาหรืออุปสรรคในการสอนและการเรียนของผู้เรียนน ามาวิเคราะห์ถึงปัญหาแล้วน าไปปรับปรุง
พัฒนาเพ่ือความก้าวหน้าต่อไป๑๕๖ กระบวนการเก็บรวบรวมวิเคราะห์ ตีความ บันทึกข้อมูลที่ได้จาก
การวัดผลการเรียนรู้ต้องยุติธรรมเชื่อถือได้ มีความสมบูรณ์ครอบคลุมเนื้อหาตามหลักสูตาแกนกลาง 
ผู้สอนควรท าการวิจัยในชั้นเรียนด้วย๑๕๗  

โรงเรียนมีการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้เรียนและท าการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ประสิทธิภาพ๑๕๘ มีการแยกแยะผู้เรียน รวบรวม ประมวลหาข้อสรุปอย่างเป็นระบบ และท าวิจัยในชั้น
เรียนเพ่ือหาแนวทางช่วยเหลือผู้เรียนที่มีปัญหาแตกต่างกันตามกรณี ส่งเสริมให้คณะครูเก็บข้อมูล
นักเรียนเป็นรายบุคคลและแยกไปตามกลุ่มสาระเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูลในการวิจัย ๑๕๙ โรงเรียนมี

                                                           

 ๑๕๓สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙.    
 ๑๕๔สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๕๕สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   

๑๕๖สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๕๗สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
 ๑๕๘สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๕๙สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๕๕ 
 

นโยบายให้ครูแยกแยะผู้เรียนเพ่ือจะได้เข้าใจสภาพของผู้เรียนได้ถูกต้องและน าข้อมูลมาท าวิจัยเพ่ือ
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเต็มศักยภาพ๑๖๐  

ครูมีการส ารวจปัญหาเกี่ยวกับผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน รวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มสภาพ
ปัญหาของผู้เรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยและพัฒนาผู้เรียน๑๖๑ โรงเรียนมีนโยบายให้ครูประจ ารายวิชา
บันทึกการมาลาขาดเรียนของผู้เรียน ประมวลหาข้อสรุปอย่างมีระบบและน าไปใช้ในการวิจัยเพ่ือให้
การช่วยเหลือพัฒนาผู้เรียนควบคู่กับการเรียนการสอน๑๖๒ โรงเรียนมีการเก็บข้อมูลรายละเอียดด้าน
ต่างๆ ของผู้เรียนและท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้เรียน และน าประเด็นปัญหาไปท าการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ๑๖๓ โรงเรียนมีการทดสอบผู้เรียน มีการวิเคราะห์ผู้เรียน
เป็นรายบุคคลและติดตามผลเพ่ือหาทางแก้ไข ช่วยเหลือและให้ก าลังใจ๑๖๔ โรงเรียนมีการส่งเสริมให้
ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน คัดแยกผู้เรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ โดยการให้เรียนเสริมพิเศษ
เพ่ือพัฒนาตนเอง๑๖๕  

โรงเรียนมีการส ารวจปัญหาผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือหาแนวทางแก้ไขปัญหาและ
ช่วยเหลือผู้เรียน๑๖๖ โรงเรียนมีการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น วิจัยการไม่เข้าเรียน การไม่ชอบคิด 
และการไม่ชอบท าแบบฝึกหัดของผู้เรียนเป็นต้น แล้วน าผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอน
ให้เหมาะกับสภาพของผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้น๑๖๗ โรงเรียนมีการวิเคราะห์สังเคราะห์ปัญหา
ของผู้เรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน เพ่ือก าหนดทางเลือกการแก้ไขปัญหา และท าการวิจัย ในชั้นเรียนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน๑๖๘ ครูแต่ละรายวิชามีการบันทึกหลังแผนการสอนและน าข้อมูลปัญหาของผู้เรียนจัดท า

                                                           

 ๑๖๐สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.        
 ๑๖๑สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๖๒สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี, 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๖๓สัมภาษณ์ พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร) , ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๔สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙.    
 ๑๖๕สัมภาษณ์ พระรัฐพงษ์  ฐิตว โส, ผู้อ านวยกาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตะวันธรรมาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๖สัมภาษณ์ นายวัชราวุฒิ ท าไว, นักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๖๗สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๑๖๘สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๕๖ 
 

วิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โรงเรียนมีการสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการปรับปรุง
แก้ไขผู้เรียนเป็นรายบุคคล มีการท าวิจัยเกี่ยวกับการอ่านคิดวิเคราะห์ของผู้เรียนเพ่ือแก้ไขปัญหา
ผู้เรียน๑๖๙  

การท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนมีน้อยมากเพราะครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท า
วิจัย จึงท าให้ขาดการวิเคราะห์ สังเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือท าวิจัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือ
ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน แต่ยังไม่ประสบ
ผลส าเร็จเพราะครูขาดความตั้งใจและไม่ได้ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร๑๗๐ ครูไม่ให้ความส าคัญที่จะเข้า
รับการอบรมเกี่ยวกับการท าวิจัยจึงท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยเพ่ือแก้ ไขปัญหาผู้เรียน
อย่างถูกวิธี ครูขาดการบริหารจัดการที่ดีในการเรียนการสอนและขาดการบันทึกข้อมูลหลังแผนการ
สอนเพ่ือการท าวิจัยแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ๑๗๑ ครูมักอ้างมีภาระหน้าที่รับผิดชอบ
มาก จึงท าให้การเอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการท าวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียนไม่ได้ตาม
วัตถุประสงค์๑๗๒ ผู้บริหารที่มีอ านาจในการสั่งการไม่ได้ส่งเสริมให้ครูมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
วิจัยในชั้นเรียน และบุคลากรบางส่วนไม่ได้เห็นความส าคัญของการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้บริหาร
จะต้องตระหนักและให้ความส าคัญในการท าวิจัย มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการท าวิจัยในชั้นเรียน
ให้แก่ครู สนับสนุนให้ครูท าการวิจัยและน าผลการวิจัยไปแก้ไขปัญหาเพ่ือพัฒนาผู้เรียนอย่างเป็นระบบ
และมีประสิทธิภาพ๑๗๓ 
 สรุปประเด็นส าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนควร
ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ระบุ
สภาพปัจจุบันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นใน
ชั้นเรียนเพ่ือน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

๕) ด้านภาวะผู้น าครู พบว่า ผู้สอนต้องตระหนักถึงความเป็นครูอยู่เสมอ โดยตระหนักถึง
ความเป็นผู้น าในการที่จะน าพาหรือชี้ทางให้กับนักเรียนโดยให้นักเรียนเกิดแรงจูงใจในการเห็นถึง
                                                           

 ๑๖๙สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๗๐สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๗๑พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๒สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๓สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๕๗ 
 

ความเป็นผู้น าในการกล้าตัดสินใจและความเป็นต้นแบบตัวอย่าง๑๗๔ วิเคราะห์หลักสูตร วิเคราะห์
ผู้เรียนตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ตรวจสอบความรู้ทักษะความพร้อมของผู้เรียนโดยความเหมาะสม
แล้วน าผลมาประเมิน ซ่อมเสริมเตรียมผู้เรียนให้พร้อมตามท่ีวางแผนไว้๑๗๕  

ผู้บริหารมีความเป็นผู้น า มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และมีความคิดสร้างสรรค์พัฒนางานวิชาการ
อย่างมีประสิทธิภาพที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสถานศึกษาและผู้เรียน๑๗๖ ครูมีภาวะความเป็น
ผู้น าดีมากเพราะครูที่สอนส่วนใหญ่เป็นพระภิกษุมีประสบการณ์ด้านการแสดงธรรม การอบรม
กิจกรรมต่างๆ มีจิตวิทยาในการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียนสูง๑๗๗ ครูมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
ส่วนรวม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนคติที่หลากหลายของผู้อ่ืน มีความรักในวิชาชีพ สืบเสาะ
แสวงหาข้อมูลความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ๑๗๘ ครูมีภาวะผู้น าดีมากทั้งครูประจ าและครูจิตอาสาต่างก็
ทุ่มเทการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเด็กดีเก่งมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมไม่ด้อยไป
กว่าที่อ่ืน  ครูมีภาวะความเป็นผู้น าตามศักยภาพของแต่ละบุคคลมีการเข้าร่วมการอบรมตามสถานที่
ต่างๆ และมีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนอยู่เสมอ๑๗๙  

ครูมีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอมีภาวะความเป็นผู้น าที่ดีถ่ายทอดวิชาการและเป็นที่ปรึกษา
ให้แก่ผู้เรียนเป็นคนดีคนเก่งและเป็นศาสนทายาทที่ดีด้วย๑๘๐ ภาวะความเป็นผู้น าของครูส่วนใหญ่มี
มากเพราะแต่ละท่านต่างก็มีประสบการณ์ทั้งด้านการเป็นผู้น าและการเรียนการสอน แต่จะมีปัญหา
อยู่บ้างในส่วนของครูสอนใหม่ควรพัฒนาตนเองทั้งด้านวิชาการและวิธีการถ่ายทอดความรู้แก่ผู้เรียน
ให้เกิดความสนใจ๑๘๑ ผู้บริหารและครูมีภาวะความเป็นผู้น ามีการด าเนินกิจการงานด้านต่างๆ ของ
โรงเรียนบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาการ

                                                           
๑๗๔สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๗๕สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
 ๑๗๖สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๗๗สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๗๘สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๗๙สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๑๘๐สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๑๘๑สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๕๘ 
 

จัดการเรียนรู้ให้มีคุณภาพ๑๘๒ ครูมีภาวะความเป็นผู้น ามีคุณธรรมปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี เปิด
โอกาสให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็นและยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อ
ภาระหน้าที่ของตนเองและมีการพัฒนาตนอยู่เสมอ๑๘๓  

ครูเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี เอาใจใส่ในการจัดการเรียนการสอนเป็นที่
ปรึกษาและดูแลช่วยเหลือผู้เรียนทั้งด้านการเรียน อาหารการกิน การหลับนอนและความปลอดภัย๑๘๔ 
ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานเป็นแบบอย่างที่ดีส่วนครูก็มีความรู้ความสามารถใน
การถ่ายทอดด้านวิชาการให้แก่ผู้เรียน มีการพัฒนาตนเองเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพ๑๘๕ ครูมีภาวะความเป็นผู้น า มีความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เรียนเป็นอย่างดี มีการจัดเตรียมข้อมูลเนื้อหาสาระและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขกิจกรรมการเรียน
รู้อยู่เสมอ๑๘๖ ครูยังขาดการเป็นผู้น าที่ดีเพราะขาดการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิชาการใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเอง จึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและไม่ได้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นักเรียนบางรูปไม่ตั้งใจเรียน เกเร ท าให้ครูบางท่านหงุดหงิด ไม่
สามารถจะควบคุมอารมณ์ได้ อาจจะใช้ความรุนแรง ภาวะผู้น าครูอาจจะเสียไป๑๘๗  

ครูมีภาวะผู้น าให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพ่ือนครูด้วยกันและผู้เรียนในการท ากิจกรรม
ส่งเสริมการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ พัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
ผู้เรียน๑๘๘ ครูมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี มีบทบาท และมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์กับผู้ อ่ืนโดยมุ่งเน้นไปที่
กิจกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นอย่างดี เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น และยอมรับทัศนะที่หลากหลายของ
ผู้อื่นสืบเสาะหาข้อมูลความรู้ใหม่ๆเพ่ือพัฒนาตนเอง๑๘๙ ครูมีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี ให้ความส าคัญในการพัฒนาปรับปรุงกิจกรรมการเรียนรู้และมุ่งมั่นต่อ

                                                           

 ๑๘๒สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๘๓สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๘๔สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙.    
 ๑๘๕สัมภาษณ์ นายวัชราวุฒิ ท าไว, นักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๘๖สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  

     ๑๘๗สัมภาษณ์ พระศรีวชิราภรณ์ ,  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิ รญาณ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๘๘สัมภาษณ์ พระครูวินัยธรศิลปิน สิปฺปสมฺปนฺโน, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดโกเมศรัตนาราม ปทุมธานี, 
๒๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๑๘๙สัมภาษณ์ พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร) , ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๕๙ 
 

เป้าหมายในการท างานเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมาก ครูมีการพัฒนาตนเองเพ่ิมศักยภาพในกิจกรรมการ
เรียนการสอนเพ่ือมุ่งพัฒนาผู้เรียนมีความผูกพันและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาเป็นอย่างดี๑๙๐  

ครูมีภาระหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบมากทั้งการเรียนการสอน การจัดท าหลักสูตร งานด้าน
ธุรการ แต่ก็มีความขยันเอาใจใส่และใคร่ครวญพิจารณาในการเรียนการสอนอย่างดียิ่ง ๑๙๑ โรงเรียน
ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้รับการอบรม/ส่งไปอบรม/ศึกษาดูงาน พร้อมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนการ
ปฏิบัติงานตามที่รับผิดชอบของครู และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา๑๙๒  
 สรุปประเด็นส าคัญด้านภาวะผู้น าครู ผู้สอนสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและ
การกระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน  ให้ความส าคัญใน
การคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติผู้อื่น วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน 
มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี 

๖) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ พบว่า ผู้สอนต้อง
เอาใจใส่นักเรียนและควรทราบถึงปัญหาของผู้เรียนโดยการวิเคราะห์ความเป็นอยู่ การอาศัย การ
เดินทางของผู้เรียน แล้วน าปัญหามาปรับปรุงหาทางแก้ไขเพ่ือให้เกิดผลที่ดีในอนาคต ๑๙๓ บ้าน วัด 
ชุมชนและครูผู้บริหารในองค์กรช่วยกันระดมความคิด ปรึกษากันว่าจะร่วมมือกันพัฒนาอย่างไร ด้าน
ใด ควรท าบ่อยๆ เพ่ือกระตุ้นสมองให้เกิดความคิดดีๆ๑๙๔  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาถือว่าได้เปรียบในการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เพราะได้รับความร่วมมือกับชุมชนในการจัดกิจกรรม
ต่างๆเป็นอย่างดี๑๙๕ ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ทั้งในนามคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้มาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้แก่ผู้เรียนและโรงเรียนได้ร่วมกับชุมชนจัดท า
กิจกรรมต่างๆ อยู่เสมอ ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนถือว่าดีมากให้การสนับสนุนหลายๆ 

                                                           

 ๑๙๐สัมภาษณ์ พระรัฐพงษ์  ฐิตว โส, ผู้อ านวยกาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตะวันธรรมาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๑สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๑๙๒สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 

๑๙๓สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๑๙๔สัมภาษณ์ พระครูกาญจนกิจจารักษ์, รักษาการผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกาญจน
สิงหาสน์ กรุงเทพมหานคร,  ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.     
 ๑๙๕สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติ ธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๖๐ 
 

ด้านเช่นการถวายภัตตาหารและมอบทุนการศึกษาอุปกรณ์การศึกษาเป็นต้น ๑๙๖ โรงเรียนมี
ความสัมพันธ์และได้รับความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ด้วยดีตลอดมา โรงเรียนได้รับ
ความร่วมมือในการจัดการเรียนรู้จากศูนย์ฝึกอาชีพและชุมชนต่างๆ เช่นการฝึกอบรมวิชาชีพและการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิชาการความรู้ต่างๆ เป็นอย่างดี๑๙๗   

ชุมชนให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเป็นอย่างดีในการสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ทั้งใน
นามคณะกรรมการสถานศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ๑๙๘ โรงเรียนกับชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันเสมอมา และได้รับการสนับสนุนจากชุมชนเป็นอย่างดีไม่ว่าจะเป็นด้านกิจกรรมทางศาสนา หรือ
การถวายความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่นแก่ผู้เรียน และการจัดตั้งกองทุนเพ่ือการศึกษา๑๙๙ โรงเรียน
กับชุมชนมีการประสานสัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้
ร่วมกัน๒๐๐ การท าความเข้าใจกับชุมชนในลักษณะแบบรู้เขารู้เราถือว่าเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนและ
ชุมชนอย่างมาก เพราะเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข และท าให้การจัดการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โรงเรียนได้สร้างความสัมพันธ์ และความร่วมมื อที่ดีกับชุมชน มีการ
ประสานให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ สร้างเครือข่ายระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และ
องค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนรู้๒๐๑  

โรงเรียนมีการติดต่อประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนอยู่เสมอ เพ่ือเปิดโอกาส
ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มีการประสานความร่วมมือระหว่างผู้น าชุมชน 
ครอบครัว กรรมการสถานศึกษาอยู่เสมอ เพ่ือให้รับทราบการพัฒนาร่วมกัน๒๐๒ โรงเรียนกับชุมชนมี
การประสานความร่วมมือและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยการร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางโรงเรียน
และชุมชนจัดขึ้นตลอดปีการศึกษา๒๐๓ โรงเรียนและชุมชนที่ผ่านมาต่างก็พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและแต่ใน

                                                           

 ๑๙๖สัมภาษณ์ พระสุนทรา วรสาโร, ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดเสน่หา นครปฐม, ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙. 
 ๑๙๗สัมภาษณ์ พระมหาธงชัย  จิรสีโล, ผู้อ านวยการโรงเรียนพุทธศาสตร์วิทยาวัดสุทธาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙.     

๑๙๘สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี , 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  
 ๑๙๙สัมภาษณ์ พระครูวิริยานุวัตร (ถนอมศิลป์ ญาณสาคโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัด
ผ่องพลอยวิริยาราม กรุงเทพมหานคร, ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙.    
 ๒๐๐สัมภาษณ์ พระสมนึก ฐิตาจาโร, รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙.   
 ๒๐๑สัมภาษณ์ พระราชธีรคุณ (บุญเรียน ปุญญวิชโย), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๒สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.   
 ๒๐๓สัมภาษณ์ นายวัชราวุฒิ ท าไว, นักวิชาการกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 
๑ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 



    
   ๑๖๑ 
 

ปัจจุบันชุมชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพราะมองว่าเป็นเรื่องของพระที่จะต้อง
ด าเนินการกันเอง๒๐๔  

โรงเรียนตั้งอยู่ในเมืองแหล่งหน่วยงานราชการเป็นส่วนใหญ่ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับ
ชุมชนจะมีศักยภาพมากในการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือในการจัดการเรียนรู้ ๒๐๕ ความสัมพันธ์
ของโรงเรียนกับชุมชนเมื่อก่อนมีมากแต่ทุกวันนี้ลดน้อยลงอาจขึ้นอยู่กับบารมีของเจ้าอาวาสแต่ละ
ช่วงเวลา มีเพียงตัวแทนของชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้ในนามคณะกรรมการ
สถานศึกษาเท่านั้น๒๐๖ ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนมีน้อยมากควรเพ่ิมกิจกรรมเพ่ือสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น๒๐๗ โรงเรียนควรสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร
อ่ืนๆ เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนมีประสิทธิภาพทางการศึกษาด้วยความรัก ความ
เพียรการเอาใจใส่อย่างต่อเนื่อง๒๐๘ โรงเรียนควรเปิดโอกาสให้ตัวแทนชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดท าหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองผู้เรียนด้วยความมุ่งมั่นและตรวจสอบ
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดการพัฒนางานอย่างจริงจัง๒๐๙  

โรงเรียนควรเผยแพร่กิจกรรมและเชิญชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมทั้งในด้านวิชาการและการให้
ความอุปถัมภ์ให้มากขึ้นและแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียนให้ผู้ปกครองได้รับทราบอย่างทั่วถึง๒๑๐ 
โรงเรียนควรมีการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายในการบริหารจัดการศึกษา เพ่ือให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร การท ากิจกรรมร่วมกัน และการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันซึ่งจะส่งผลให้เกิดการบริหารจัด
การศึกษาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน๒๑๑ 

                                                           

 ๒๐๔สัมภาษณ์ พระมหาสุเมธ สุจิตฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๒๖ มกราคม ๒๕๕๙.     
 ๒๐๕สัมภาษณ์ พระสิทธิธรรมมงคล (ประพันธ์  ปภสฺสโร) , ผู้อ านวยการโรงเรียนวชิรมกุฎ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๖สัมภาษณ์ พระรัฐพงษ์  ฐิตว โส, ผู้อ านวยกาโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดเวตะวันธรรมาวาส 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๗สัมภาษณ์ พระมหาวิจิตร กลฺยาณจิตฺโต, ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๑ กรุงเทพมหานคร, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๘สัมภาษณ์ พระอุดรคณารักษ์ (บัณฑิต ปภสฺสโร) (วินัย ธมฺมานนฺโท), ผู้อ านวยการโรงเรียนบาลี
สาธิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๐๙พระมหามนตรี วิสุทฺธิมนฺโต, รองผู้อ านวยการฝ่ายปกครองโรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,. ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙. 
 
 ๒๑๐สัมภาษณ์ พระครูสังฆวิชัย (วันชนะ อาภาธโร), ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาสวัสดิ์ 
นครปฐม, ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙. 
 ๒๑๑สัมภาษณ์ พระทอง ฐิตปญฺโญ, รองผู้อ านวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙.     
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สรุปประเด็นส าคัญด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้  
ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม  

สรุปประเด็นส าคัญสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๖ ด้าน 
คือ ๑) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ๒) ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
๔) ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ๕) ด้านภาวะผู้น าครู และ ๖) ด้าน
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้สอนจะต้องพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม
เหมาะสมกบัสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรู้ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการ
น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
และเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง สามารถประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/
พัฒนาจัดท าฐานข้อมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการ
สอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

ผู้สอนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การจดัการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ผู้สอนสามารถออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม วัด
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และประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

การบริหารหลักสูตรโรงเรียนเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป การจัดการ
เรียนรู้เน้นให้ศาสนทายาทมีความรักในการเรียนให้มีความรับผิดชอบในงาน มีการสอดแทรกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดสาระการเรียนรู้ 
(เนื้อหา) วัตถุประสงค์ การวัดประเมินผลให้ชัดเจน และเรียนรู้ เข้าใจแล้วได้อะไรและจะน าไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริง 

 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การท างาน การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิต
สาธารณะ ทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ
เป็นไทย ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายบุคคล สามารถน าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
อย่างทั่วถึง ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม ดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง ทันการณ ์ 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ผู้สอนจะต้องสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดย
การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน ประเมินการกากับดูแลชั้นเรียน และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องส ารวจปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพ
ปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
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ผู้สอนจะต้องรวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีและ
วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน ผู้สอนจะต้องจัดท าแผนการวิจัย และ
ด าเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

ด้านภาวะผู้น าครู ผู้สอนจะต้องพิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญใน
ความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน สามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ
กระท าของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ เป้าหมายในการทางานร่วมกัน 

ผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์กับผู้อ่ืนโดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะการฟัง การพูด 
และการตั้งค าถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงาน ผู้สอนจะต้องสืบเสาะแสวงหาข้อมูลความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายใน
การสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 

ผู้สอนจะต้องให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมี
วิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน  ริเริ่มการปฏิบัติที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒานวัตกรรม พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้
ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้  สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ
เพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการ
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

ผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเอง
ตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อ
ผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้านรวมไปถึงผลการวิจัย หรือ
องค์ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ผู้สอนสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพัน
และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ให้ความส าคัญในการคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติ
ผู้อ่ืน วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี 



    
   ๑๖๕ 
 

ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องก าหนด
แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน สามารถประสานให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ผู้สอนจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้สอนจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
 
ตารางที่ ๔.๓ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สมรรถนะด้านผู้สอน 

ข้อที่ สมรรถนะด้าน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ 
(คน) 

ท่านที่ 

๑ ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ๑๗ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๒,๑๓,๑๔,๑๖, 
๑๘,๑๙,๒๐,๒๔ 

๒ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๑๔ ๑,๓,๕,๖,๗,๘,๙,๑๑,๑๒,๑๓,๑๖,๑๘, 
๒๐,๒๒ 

๓ ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ๒๐ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,๒๐,๒๒ 

๔ ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

๑๘ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓, 
๑๔,๑๖,๑๘,๒๐,๒๒,๒๔ 

๕ ด้านภาวะผู้น าครู ๑๙ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๕,๑๖,๑๘,๑๙,๒๒,๒๔ 

๖ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับผู้น าชุมชนเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียน 

๑๙ ๑,๓,๔,๕,๖,๗,๘,๙,๑๐,๑๑,๑๒,๑๓,๑๔, 
๑๖,๑๗,๑๘,๑๙,๒๐,๒๒,๒๔ 

 

 

 



    
   ๑๖๖ 
 

๔.๑.๔ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ด้านเจ้าหน้าที่ แบ่งออกเป็น ๓ ด้าน ดังนี้ 

๑) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน พบว่า เจ้าหน้าที่ไม่เข้าใจงาน หรือขาดความรับผิดชอบในการ
ท างาน ไม่ยืดหยุ่นผ่อนปรนในการท างานส่วนตัวและงานส่วนรวม๒๑๒ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 
การให้โอกาสการตัดสินใจย่อมเป็นสิ่งส าคัญในการท างาน เพ่ือให้งานของโรงเรียนออกมามี
ประสิทธิภาพโดยการเล็งเห็นถึงปัญหาอุปสรรค ว่างานบางอย่างควรจะด าเนินการแบบใด ไปใน
ทิศทางใด๒๑๓ พยายามจัดงานให้เหมาะกับบุคลากร ส่งเข้าอบรม ประชุมบ่อยๆ ๒๑๔ ปัญหาคือ
เจ้าหน้าที่มีน้อยเนื่องจากส่วนมากเป็นพุทธอาสา๒๑๕  

สรุปประเด็นส าคัญด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เจ้าหน้าที่จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่
ยากล าบากหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้ สามารถยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน 
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ได้ 

๒) ด้านความถูกต้องของงาน พบว่า เจ้าหน้าที่บางคนขาดทักษะหรือไม่ช านาญในงาน
นั้นๆ๒๑๖ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จะให้เกิดความส าเร็จจะต้องมีขั้นตอนหรือกระบวนการที่
แน่นอน ในการท างานจะออกมาได้ดีและถูกต้องนั้น การดูแล การมอบหมายงานให้นั้นจะต้องมอบ
ความไว้วางใจและการพัฒนาในงานนั้นๆ ด้วยเช่นกัน๒๑๗ เจ้าหน้าที่ได้รับภาระงานตามความสามารถ
และความถนัด มีการประเมินการท างานเป็นระยะ อบรมพัฒนาตามโอกาส๒๑๘ 

                                                           
๒๑๒สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๒๑๓สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๒๑๔สัมภาษณ์ พระครูปลัดไกรยะ  วิโรจนธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดศรีบุญเรือง 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.  

๒๑๕สัมภาษณ์ พระมหาสมพงษ์ กนฺตธมฺโม, ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพระราหุล ปทุมธานี, 
๒๕ มีนาคม ๒๕๕๙.  

๒๑๖สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 
กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   

๒๑๗สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๒๑๘สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    



    
   ๑๖๗ 
 

สรุปประเด็นส าคัญด้านความถูกต้องของงาน เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิด
ขึ้นกับตนเองหรือโรงเรียนจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน ให้ความเห็นและชี้แนะผู้อ่ืนให้
ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างานที่วางไว้เพื่อความถูกต้องของงาน 

๓) ด้านการคิดวิเคราะห์ พบว่า เจ้าหน้าที่บางคนขาดการคิดวิเคราะห์ มักใช้แรงกายหรือ
ก าลังกายมากกว่าการคิดวิเคราะห์๒๑๙ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ การคิดหรือการเสนอความคิด
แนวทาง รวมทั้งปัญหาอุปสรรคเป็นสิ่งส าคัญ เพราะการท างานย่อมมองเห็นถึงปัญหาพร้อมทั้งน า
ปัญหาข้อเสนอไปปรับปรุงพัฒนาเพ่ือให้เกิดผลดีต่อไป๒๒๐ ต้องเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้แสดงความ
คิดเห็น เพราะเขาเป็นฝ่ายปฏิบัติการ เพื่อสะท้อนความคิดขึ้นมาให้ผู้บริหารน าข้อมูลมาพัฒนาบริหาร
ในทิศทางท่ีถูกต้อง๒๒๑ เจ้าหน้าที่ยังขาดความเข้าใจและความช านาญในการปฏิบัติงาน เพราะไม่ได้จบ
มาโดยตรง แต่ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาให้ดีขึ้นได้๒๒๒ 

สรุปประเด็นส าคัญด้านการคิดวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถวางแผนงานโดยแตก
ประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้  รวมทั้งสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา 
อุปสรรค และวางแนวทางป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

สรุปประเด็นส าคัญสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๓ 
ด้าน คือ ๑) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๒) ด้านความถูกต้องของงาน ๓) ด้านการคิดวิเคราะห์  
 ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็น
ที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับตัว
เข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
 เจ้าหน้าที่สามารถยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน ยอมรับและเข้าใจความเห็นของ
ผู้อื่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  สามารถ

                                                           
๒๑๙สัมภาษณ์ พระศรี วชิราภรณ์ ,  ผู้ อ านวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 

กรุงเทพมหานคร, ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙.   
๒๒๐สัมภาษณ์ พระวิมลรัตนาภรณ์ (บุญมา พลญาโณ), รองผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา 

โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร , ๑๕ กุมภาพันธ์ 
๒๕๕๙.     

๒๒๑สัมภาษณ์ พระกานต์ชนะ สนฺติกาโร, รักษาผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดธรรมมงคล 
กรุงเทพมหานคร, ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙.    

๒๒๒สัมภาษณ์ นายโอวาท สุ ธาวา , นักวิชาการโรงเรี ยนพระปริยัติธรรมพรหมวชิรญาณ 
กรุงเทพมหานคร, ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๖๘ 
 

ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน 
เป็นการเฉพาะกาล เพ่ือให้รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 
 ด้านความถูกต้องของงาน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของ
กระบวนงาน มีความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพ่ือความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อ่ืน ตามอ านาจหน้าที่ก าหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของ
ตนเองและผู้อ่ืน ตามอ านาจหน้าที่ บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน 
เพ่ือความถูกต้องของงาน ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป 
และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือความถูกต้องของงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกต้องตาม
ขั้นตอน และเพ่ิมคุณภาพของข้อมูล 
 ด้านการคิดวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ต้องท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา 
แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ  สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณีต่างๆ ได้ สามารถแยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้ โดยไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญ วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้  สามารถ
วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้  สามารถ
เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได้ 

สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนใน
รายละเอียด และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้ สามารถวางแผน
งานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า  สามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพ่ือหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือกแต่ละทาง วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้ง
เสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้  



    
   ๑๖๙ 
 

ตารางที่ ๔.๔ ความถี่ของผู้ให้ข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ 

ข้อที่ สมรรถนะด้าน 
ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 

ความถี่ (คน) ท่านที่ 
๑ ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๔ ๓,๖,๑๒,๑๖ 
๒ ด้านความถูกต้องของงาน ๓ ๓,๙,๑๒ 
๓ ด้านการคิดวิเคราะห์ ๔ ๓,๙,๑๒,๒๕ 

 
 ๔.๑.๕ ผลการวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) 
 จากการส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๖๖ รูป/คน ของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ เพ่ือหาข้อมูลตอนที่ ๑ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ ๒ ความคิดเห็นที่มีต่อการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑ และตอนที่ ๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ เครื่องมือที่ใช้ คือแบบสอบถามสถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล คือ 
ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยก าหนดระดับนัยส าคัญที่ .๐๕ มีผลการ
วิเคราะห์ ดังนี้ 

๑) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการท างาน ต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๕ แสดงจ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
          (n = ๑๖๖) 

สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
   บรรพชิต 
   คฤหัสถ์ชาย 
   คฤหัสถ์หญิง 

 
๙๐ 
๔๒ 
๓๔ 

 
๕๔.๒ 
๒๕.๓ 
๒๐.๕ 

อาย ุ
   ระหว่าง ๒๐ – ๒๕ ปี 
   ระหว่าง ๒๖ – ๓๐ ปี 
   ระหว่าง ๓๑ – ๓๕ ปี 
   ระหว่าง ๓๖ – ๔๐ ปี 
   อายุ ๔๑ ปีขึ้นไป 

 
๓๓ 
๓๕ 
๑๖ 
๑๔ 
๖๗ 

 
๑๙.๙ 
๒๑.๑ 
๙.๖ 
๘.๔ 

๔๐.๔ 
ระดับการศึกษา 
   ต่ ากว่าปริญญาตรี 
   ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 
   สูงกว่าปริญญาตรี 

 
๑๑ 

๑๐๔ 
๕๑ 

 
๖.๖ 

๖๒.๗ 
๓๐.๗ 

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน 
   ๑ – ๕     ปี 
   ๖ – ๑๐   ปี 
   ๑๑ – ๑๕ ปี 
   ๑๖ ปีขึ้นไป 

 
๖๗ 
๔๑ 
๑๑ 
๔๗ 

 
๔๐.๔ 
๒๔.๗ 
๖.๖ 

๒๘.๓ 
ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
   ผู้บริหาร 
   ครู – อาจารย์ 
   เจ้าหน้าที ่

 
๒๑ 

๑๓๕ 
๑๐ 

 
๑๒.๗ 
๘๑.๓ 
๖.๐ 

รายได้ต่อเดือน 
   ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท 
   ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท 
   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท 
   ๒๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป 

 
๗๓ 
๔๗ 
๑๗ 
๒๙ 

 
๔๔.๐ 
๒๘.๓ 
๑๐.๒ 
๑๗.๕ 

 
 จากตารางที่ ๔.๕ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศบรรพชิตมากกว่าเพศคฤหัสถ์
ชายและคฤหัสถ์หญิง โดยมีเพศบรรพชิตจ านวนร้อยละ ๕๔.๒ เพศคฤหัสถ์ชายจ านวนร้อยละ ๒๕.๓ 
และเพศคฤหัสถ์หญิงจ านวนร้อยละ ๒๐.๕ มีอายุมากกว่า ๔๑ ปีขึ้นไป ร้อยละ ๔๐.๔ รองลงมามีอายุ



    
   ๑๗๑ 
 

ระหว่าง ๒๖ -  ๓๐ ปีจ านวนร้อยละ ๒๑.๑ อายุระหว่าง ๒๐ – ๒๕ ปีจ านวนร้อยละ ๑๙.๙ อายุ
ระหว่าง ๓๑ – ๓๕ ปีจ านวนร้อยละ ๙.๔ และอายุระหว่าง ๓๖ – ๔๐ ปีจ านวนร้อยละ ๘.๔ มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวนร้อยละ ๖๒.๗ รองลงมาคือระดับสูงกว่าปริญญาตรีจ านวนร้อยละ 
๓๐.๗ และระดับต่ ากว่าปริญญาตรีจ านวนร้อยละ ๖.๖ มีระยะเวลาปฏิบัติงานส่วนใหญ่ ๑ – ๕ ปี
จ านวนร้อยละ ๔๐.๔ รองลงมามีระยะเวลาปฏิบัติงานมากกว่า ๑๕ ปีจ านวนร้อยละ ๒๘.๓ มี
ระยะเวลาปฏิบัติงาน ๖ – ๑๐ ปีจ านวนร้อยละ ๒๔.๗ และมีระยะเวลาปฏิบัติงาน ๑๑ – ๑๕ ปี
จ านวนร้อยละ ๖.๖ มีต าแหน่งในการปฏิบัติงานส่วนใหญ่เป็นครู - อาจารย์จ านวนร้อยละ ๘๑.๗ 
รองลงมามีต าแหน่งในการปฏิบัติงานเป็นผู้บริหารจ านวนร้อยละ ๑๒.๗ และมีต าแหน่งในการ
ปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่จ านวนร้อยละ ๖.๐ มีรายได้ต่อเดือนส่วนใหญ่ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท จ านวน
ร้อยละ ๔๔.๐ รองลงมามีรายได้ต่อเดือน ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐ บาท จ านวนร้อยละ ๒๘.๓ มีรายได้
ต่อเดือน มากกว่า ๒๐,๐๐๐ บาท จ านวนร้อยละ ๑๗.๕ และมีรายได้ต่อเดือน ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ 
บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๒  

 
ตารางท่ี ๔.๖  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา     
                    กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะหลัก 

ที ่ สมรรถนะด้านหลัก 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๓.๓๙ ๐.๙๒ มาก 
๒ การบริการที่ดี ๓.๙๔ ๐.๙๓ มาก 
๓ การพัฒนาตนเอง ๓.๗๔ ๐.๙๔ มาก 
๔ การท างานเป็นทีม ๓.๙๑ ๐.๙๕ มาก 
๕ การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ๔.๐๗ ๐.๙๗ มาก 
 รวม ๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 

  
จากตารางที่ ๔.๖ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านหลักในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๔, S.D. = ๐.๙๔ 
เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมที่กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่ามีมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือด้านการบริการที่ดี การท างานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง 
และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๒ 
 

ตารางท่ี ๔.๗ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
    กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 

 

ที ่ สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีความพึงพอใจและพยายามท าหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง ๔.๐๕ ๐.๙๒ มาก 
๒ ท่านท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือ

เป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ 
๓.๘๒ ๐.๘๙ มาก 

๓ ท่านปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากข้ึน 
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

๓.๙๒ ๐.๘๙ มาก 

๔ ท่านบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรให้ได้
ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของงานที่วางแผนไว้ 

๓.๙๔ ๐.๙๘ มาก 

 รวม ๓.๓๙ ๐.๙๒ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๗ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   = ๓.๓๙, S.D. = ๐.๙๒ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงานที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนประปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ
ด้านมีความพึงพอใจและพยายามท าหน้าที่ให้ดีและถูกต้อง รองลงมา คือด้านการบริหารจัดการและ
ทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของงานที่วางแผนไว้ และด้านการ
ปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่วนที่น้อยที่สุด คือ
ด้านท่านบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของงานที่
วางแผนไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๓ 
 

ตารางท่ี ๔.๘  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการการบริการที่ดี 

ที ่ สมรรถนะด้านการบริการที่ดี 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ ด้ายความ

เต็มใจ และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
๔.๐๐ ๐.๙๔ มาก 

๒ ท่านช่วยแก้ปัญหา หรือให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง 
ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ 

๓.๘๘ ๐.๙๓ มาก 

๓ ท่านให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลัง
ให้บริการอยู่ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

๓.๙๒ ๐.๙๑ มาก 

๔ ท่านให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 
เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น 

๓.๙๔ ๐.๙๒ มาก 

 รวม ๓.๙๔ ๐.๙๓ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๘ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการบริการที่ดีในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๙๔,  
S.D. = ๐.๙๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการบริการที่ดีที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้น
มากที่สุด ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ ด้วย
ความเต็มใจ และให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง รองลงมา คือด้านให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่
ผู้รับบริการ เพ่ือตอบสนองความจ าเป็น และด้านให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการ
อยู่ ที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ ส่วนทีน่้อยที่สุด คือด้านช่วยแก้ปัญหา หรือให้แนวทางแก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัวหรือปัดภาระ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๙  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง 

 

ที ่ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเอง 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านพยามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ เพ่ือการ

พัฒนางานในอาชีพของตน 
๓.๙๐ ๐.๙๖ มาก 

๒ ท่านสามารถน าวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 

๓ ท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะ
สหวิชาการและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้
อย่างกว้างขวาง 

๓.๗๓ ๐.๙๒ มาก 

๔ ท่านสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและวิทยาการ
ใหม่ 

๓.๗๕ ๐.๙๒ มาก 

 รวม ๓.๘๔ ๐.๙๔ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๙ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน    = ๓.๘๔, 
S.D. = ๐.๙๔ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการพัฒนาตนเองที่กลุ่มตัวอย่างมองว่า
เกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านพยามศึกษาค้นคว้าหาความรู้
ใหม่ เพื่อการพัฒนางานในอาชีพของตน รองลงมาคือด้านสามารถน าวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยี
ใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้  และด้านสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ 
อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนางานและวิทยาการใหม่ ส่วนที่น้อยที่สุด คือด้านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ในเรื่องที่มีลักษณะสหวิชาการและสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๕ 
 

ตารางที่ ๔.๑๐ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 

ที ่ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีม 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ๓.๙๘ ๐.๙๙ มาก 
๒ ท่านให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือน

ร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม 
๓.๙๐ ๐.๙๙ มาก 

๓ ท่านมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่ม
บุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและในทุกสถานที่ 

๓.๘๑ ๐.๘๙ มาก 

๔ ท่านปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ภายในทีมงานได้อย่างเหมาะสม 

๓.๙๕ ๐.๙๓ มาก 

 รวม ๓.๙๑ ๐.๙๕ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๐ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๙๑, 
S.D. = ๐.๙๕ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการท างานเป็นทีมที่กลุ่มตัวอย่างมองว่า
เกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านมีความพึงพอใจในการท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืน รองลงมาคือด้านปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมงานได้อย่าง
เหมาะสม และด้านให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานในโอกาสที่เหมาะสม ส่วนที่
น้อยที่สุด คือด้านมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษาและในทุกสถานที่ 

 
ตารางที่ ๔.๑๑ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
 

ที ่
สมรรถนะด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและ

จริยธรรม 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของอาชีพ 
๔.๐๖ ๐.๙๕ มาก 

๒ ท่านเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

๔.๐๔ ๐.๙๗ มาก 

๓ ท่านซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงเวลา รักษาค าพูด ๔.๐๙ ๐.๙๘ มาก 
๔ ท่านได้ยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่

โดยมุ่งผลประโยชน์ต่อโรงเรียน 
๔.๐๘ ๐.๙๗ มาก 

 รวม ๔.๐๗ ๐.๙๗ มาก 
 



    
   ๑๗๖ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๑ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมในภาพรวมอยู่
ในระดับมากทุกด้าน    = ๔.๐๗, S.D. = ๐.๙๗ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะด้านการยึดมั่น
ในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมที่กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา คือด้านซื่อสัตย์ต่อตนเอง ตรงเวลา รักษาค าพูด รองลงมาคือด้านยืนหยัดเพ่ือความ
ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ต่อโรงเรียน และด้านยึดมั่นในอุดมการณ์ของ
วิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของอาชีพ ส่วนที่น้อยที่สุด คือด้านเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน  
 
ตารางท่ี ๔.๑๒  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านผู้บริหาร 

ที ่ สมรรถนะด้านผู้บริหาร 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ๓.๗๔ ๑.๐๑ มาก 
๒ การสื่อสารและการจูงใจ ๓.๗๕ ๑.๐๑ มาก 
๓ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ๓.๗๕ ๑.๐๑ มาก 
๔ การมีวิสัยทัศน์ ๓.๗๑ ๑.๐๐ มาก 
๕ ภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ๓.๗๙ ๑.๐๔ มาก 
 รวม ๓.๗๕ ๑.๐๑ มาก 

  
จากตารางที่ ๑.๑๒ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๗๕, S.D. = ๑.๐๑ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่กลุ่มตัวอย่างมอง
ว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
รองลงมาคือด้านการสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การคิดวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ และการมีวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๓  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 

ที ่ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา

ความต้องการของสถานศึกษา 
๓.๗๔ ๐.๘๗ มาก 

๒ ผู้บริหารมีวิธีการเสนอทางเลือกแนวทางป้องกัน
แก้ไขท่ีเหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพ
บริบทของสถานศึกษา 

๓.๗๑ ๑.๐๐ มาก 

๓ ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการ
แก้ปัญหาหรือพัฒนางานและหาวิธีการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 

๓.๗๘ ๑.๑๗ มาก 

๔ ผู้บริหารสามารถวางแผนงาน ก าหนดกิจกรรม 
คาดการณ์ ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกัน
แก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสีย
ไว้ให้ 

๓.๗๒ ๑.๐๐ มาก 

 รวม ๓.๗๔ ๑.๐๑ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๑๓ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน    = ๓.๗๔, S.D. = ๑.๐๑ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ของผู้บริหารที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา คือด้านผู้บริหารมีการวิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานและหาวิธีการ
แก้ปัญหาอย่างต่อเนื่อง รองลงมา คือด้านผู้บริหารสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความ
ต้องการของสถานศึกษา และด้านผู้บริหารสามารถวางแผนงาน ก าหนดกิจกรรม คาดการณ์ ปัญหา 
อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้  ส่วนที่น้อยที่สุด 
คือด้านผู้บริหารมีวิธีการเสนอทางเลือกแนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพ
บริบทของสถานศึกษา 

 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๗๘ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๔  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ 

 

ที ่ สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารมีความสามารถในการพูดในโอกาส

ต่างๆ 
๓.๘๔ ๐.๙๘ มาก 

๒ ผู้บริหารมีความสามารถในการเขียนในโอกาส
ต่างๆ 

๓.๗๓ ๐.๙๖ มาก 

๓ ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยี
อย่างเหมาะสม 

๓.๗๓ ๐.๙๖ มาก 

๔ ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้
ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตามเพ่ือบรรลุ
จุดมุ่งหมายการสื่อสาร 

๓.๖๘ ๐.๙๙ มาก 

 รวม ๓.๗๕ ๑.๐๑ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๔ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการสื่อสารและการจูงใจของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   = ๓.๗๕, S.D. = ๑.๐๑ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจของ
ผู้บริหารที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้าน
ผู้บริหารมีความสามารถในการพูดในโอกาสต่างๆ รองลงมาคือด้านผู้บริหารมีความสามารถในการ
เขียนในโอกาสต่างๆ และด้านผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่วนที่
น้อยที่สุดคือด้านผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตามเพ่ือ
บรรลุจุดมุ่งหมายการสื่อสาร 

 
ตารางที่ ๔.๑๕ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร 

ที ่ สมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากร 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหา

แก่บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
๓.๗๐ ๑.๐๐ มาก 

๒ ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร ๓.๗๔ ๑.๐๒ มาก 
๓ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสร้าง

เครือข่ายการพัฒนาบุคลากร 
๓.๗๑ ๑.๐๒ มาก 

๔ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้
พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ 

๓.๘๖ ๑.๐๘ มาก 

 รวม ๓.๗๕ ๑.๐๓ มาก 



    
   ๑๗๙ 
 

จากตารางที่ ๔.๑๕ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
   = ๓.๗๕, S.D. = ๑.๐๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการพัฒนาบุคลากรของผู้บริหาร
ที่เกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านผู้บริหารมีการสนับสนุนให้
โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ รองลงมาคือด้านผู้บริหารมีส่วนร่วมในการพัฒนา
บุคลากร และด้านผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ส่วนที่น้อย
ที่สุดคือด้านผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาแก่บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่าง
เหมาะสม 

 
ตารางที่ ๔.๑๖ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์ 
 

ที ่ สมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารรู้ เข้าใจ ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนอง

ต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างไร 
๓.๗๑ ๑.๐๓ 

มาก 

๒ ผู้บริหารอธิบายให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
การท างานของโรงเรียนได้ 

๓.๗๗ ๑.๐๖ มาก 

๓ ผู้บริหารริเริ่มและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อ
การน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

๓.๖๓ ๐.๙๖ มาก 

๔ ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ระดับประเทศ 

๓.๗๑ ๐.๙๘ มาก 

 รวม ๓.๗๑ ๑.๐๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๖ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์ของผู้บริหารในการปฏิบัติงานในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน    = ๓.๗๑, S.D. = ๑.๐๐ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะด้านการมี
วิสัยทัศน์ของผู้บริหารที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา คือด้านผู้บริหารอธิบายให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการท างานของโรงเรียนได้  
รองลงมาคือด้านผู้บริหารรู้ เข้าใจ ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียน
อย่างไร และด้านผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา 
ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระดับประเทศ ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านผู้บริหารริเริ่มและก าหนดนโยบาย
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

 
 
 



    
   ๑๘๐ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๗  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 

ที ่ สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ผู้บริหารมีความค านึงถึงความแตกต่างระหว่าง

บุคคล 
๓.๘๑ ๐.๙๘ มาก 

๒ ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นทางปัญญาแก่บุคลากร ๓.๗๔ ๑.๐๗ มาก 
๓ ผู้บริหารประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นผู้น า ๓.๘๓ ๑.๐๕ มาก 
๔ ผู้บริหารน าทีมงานก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน ๓.๗๘ ๑.๐๕ มาก 
 รวม ๓.๗๙ ๑.๐๔ มาก 

จากตารางที่ ๑.๑๗ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน    = ๓.๗๙, S.D. = ๑.๐๔ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง
ของผู้บริหารที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ
ด้านผู้บริหารน าทีมงานก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน รองลงมาคือด้านผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นทาง
ปัญญาแก่บุคลากร และด้านผู้บริหารประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นผู้น า ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้าน
ผู้บริหารมีความค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล  
 
ตารางที่ ๔.๑๘ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านผู้สอน 

ที ่ สมรรถนะด้านผู้สอน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ การบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 
๒ การพัฒนาผู้เรียน ๓.๘๘ ๐.๙๓ มาก 
๓ การบริหารจัดการชั้นเรียน ๑.๙๓ ๐.๘๔ น้อย 
๔ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และพัฒนาผู้เรียน ๒.๓๘ ๐.๘๓ ปานกลาง 
๕ ภาวะผู้น าครู ๓.๘๑ ๐.๙๐ มาก 
๖ การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน ๒.๐๐ ๐.๘๓ น้อย 
 รวม ๒.๙๖ ๐.๙๒ ปานกลาง 

จากตารางที่ ๔.๑๘ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    = ๒.๙๖, S.D. = ๐.๙๒ เมื่อ
พิจารณารายด้าน พบว่าการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก    = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๓ รองลงมาคือ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๙ และด้านภาวะผู้น าครู    = 
๓.๘๑, S.D. = ๐.๙๐ ตามล าดับ ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง    = ๒.๓๘, S.D. = ๐.๘๓ และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
อยู่ในระดับน้อย    = ๒.๐๐, S.D. = ๐.๘๓  



    
   ๑๘๑ 
 

ตารางท่ี ๔.๑๙  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ 

 

ที ่
สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและ

การเรียนรู ้
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสามารถใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่าง

หลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

๓.๗๙ ๐.๘๗ มาก 

๒ ท่านได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริม
คุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของ
ผู้เรียน 

๓.๘๔ ๐.๘๖ มาก 

๓ ท่านได้ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี
หลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

๓.๗๗ ๐.๙๔ มาก 

๔ ท่านได้น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการ
พัฒนาจัดการเรียนรู้ 

๓.๘๒ ๐.๘๔ มาก 

 รวม ๓.๘๑ ๐.๘๘ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๑๙ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๘๘ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการหลักสูตรและการเรียนรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา คือด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และ
สมรรถนะของผู้เรียน รองลงมาคือด้านน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้  
และด้านสามารถใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาและ
กิจกรรมการเรียนรู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๘๒ 
 

ตารางที่ ๔.๒๐ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน 

ที ่ สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอน

แก่ผู้เรียน 
๔.๐๑ ๐.๙๕ มาก 

๒ ท่านได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการ
ดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การท างาน 
การอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง 

๓.๘๘ ๐.๙๘ มาก 

๓ ท่านได้น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนา
ผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็น
รายบุคคล 

๓.๗๒ ๐.๙๔ มาก 

๔ ท่านได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้อง
เหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม 

๓.๘๙ ๐.๘๔ มาก 

 รวม ๓.๘๘ ๐.๙๓ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๐ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่  ๑ สมรรถนะด้านการพัฒนาผู้ เรียนในภาพรวมอยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
   = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการพัฒนาผู้เรียนที่กลุ่มตัวอย่าง
มองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการสอดแทรกคุณธรรม 
จริยธรรมในการสอนแก่ผู้เรียน รองลงมาคือด้านการส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับ
ค่านิยมที่ดีงาม และด้านการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ 
การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่วนที่น้อยท่ีสุดคือด้านการน าข้อมูล
นักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



    
   ๑๘๓ 
 

ตารางที่ ๔.๒๑ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 

 

ที ่ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท้ัง

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
๒.๐๑ ๐.๗๑ น้อย 

๒ ท่านได้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียน 

๑.๙๑ ๐.๖๙ น้อย 

๓ ท่านได้ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อม
ใช้และปลอดภัย 

๑.๘๘ ๐.๗๔ น้อย 

๔ ท่านสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

๑.๙๒ ๐.๘๐ น้อย 

 รวม ๑.๙๓ ๐.๘๔ น้อย 
 
จากตารางที่ ๔.๒๑ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน 
   = ๑.๘๓, S.D. = ๐.๘๔ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการบริการจัดการชั้นเรียนที่
กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านท่าน
สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทั้งห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้  รองลงมาคือด้านท่าน
สามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ และด้านท่านได้ส่งเสริมการมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านท่านได้ตรวจสอบสิ่ง
อ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๘๔ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๒  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 

ที ่
สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการ

วิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านได้ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นใน

ชั้นเรียนเพื่อวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
๒.๓๘ ๐.๘๒ น้อย 

๒ ท่านสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนด
ทางเลือกในการแก้ปัญหา ระบุสภาพปัจจุบัน 

๒.๒๕ ๐.๘๓ น้อย 

๓ ท่านมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
ความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในชั้นเรียน 

๒.๔๘ ๐.๘๓ น้อย 

๔ ท่านมีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ใน
กรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึง
กัน 

๒.๔๓ ๐.๕๓ น้อย 

 รวม ๒.๓๘ ๐.๘๓ น้อย 
 
จากตารางที่ ๔.๒๒ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน    = ๒.๓๘, S.D. = ๐.๘๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะ
ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
ความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน รองลงมาคือด้านการน าผลการวิจัยไป
ประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน และด้านการส ารวจปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน  ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ระบุสภาพปัจจุบัน  
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๘๕ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๓  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านภาวะผู้น าครู 

 

ที ่ สมรรถนะด้านภาวะผู้น าครู 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิด

และการกระท าของผู้อื่นให้มีความผูกพันและ
มุ่งม่ันต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

๓.๗๑ ๐.๘๖ มาก 

๒ ท่านเห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในการคิดเห็น
หรือผลงานและให้เกียรติผู้อื่น 

๓.๙๕ ๐.๘๗ มาก 

๓ ท่านให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็น
ปัจจุบันโดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ 
เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน 

๓.๗๙ ๐.๙๒ มาก 

๔ ท่านได้ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลง
และการพัฒนานวัตกรรม 

๓.๗๗ ๐.๙๕ มาก 

 รวม ๓.๘๑ ๐.๙๐ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๓ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านภาวะผู้น าครูในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๙๐ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้น าครูที่กลุ่มตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดใน
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการเห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในการคิดเห็นหรือ
ผลงานและให้เกียรติผู้อ่ืน รองลงมาคือด้านให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีการ
วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน และด้านการริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านการกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิด
และการกระท าของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๘๖ 
 

ตารางที่ ๔.๒๔ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการ
เรียนรู้ 

ที ่
สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความ

ร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนใน

การติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
๑.๙๙ ๐.๘๒ น้อย 

๒ ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่เก่ียวข้องเข้าร่วมวาง
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน 

๑.๙๘ ๐.๗๓ น้อย 

๓ ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์
ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามา
มีส่วนร่วม 

๒.๑๐ ๐.๗๓ น้อย 

๔ ท่านมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
สถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผล
การจัดการ 

๑.๙๕ ๐.๗๖ น้อย 

 รวม ๒.๐๐ ๐.๘๓ น้อย 
 

จากตารางที่ ๔.๒๔ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับน้อยทุกด้าน    = ๒.๐๐, S.D. = ๐.๘๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะ
ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ที่กลุ่มตัวอย่างมองว่า
เกิดข้ึนมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม รองลงมาคือด้านการมีปฏิสัมพันธ์
ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้  และด้านการเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านการเปิด
โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    
   ๑๘๗ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๕  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ 

ที ่ สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๓.๘๕ ๐.๘๖ มาก 
๒ ความถูกต้องของงาน ๓.๙๘ ๐.๘๓ มาก 
๓ การคิดวิเคราะห์ ๓.๗๐ ๐.๙๔ มาก 
 รวม ๓.๘๔ ๐.๘๖ มาก 

 
จากตารางที่ ๔.๒๕ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๔, S.D. = 
๐.๘๖ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านความถูกต้องของงานอยู่ในระดับมาก ด้านความ
ยืดหยุ่นผ่อนปรน และด้านการคิดวิเคราะห์ ตามล าดับ 
    
ตารางที่ ๔.๒๖ แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน 

ที ่ สมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่

ยากล าบากหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน
ได้ 

๓.๘๑ ๐.๗๙ มาก 

๒ ท่านสามารถยอมรับและเข้าใจความเห็นของ
ผู้อื่น 

๓.๙๓ ๐.๘๖ มาก 

๓ ท่านมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงาน
และวัตถุประสงค์ของโรงเรียน 

๓.๘๓ ๐.๘๗ มาก 

๔ ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้า
กับสถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิม
ไว้ได้ 

๓.๘๔ ๐.๙๑ มาก 

 รวม ๓.๘๕ ๐.๘๖ มาก 
 

จากตารางที่ ๔.๒๖ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรนในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๕, 
S.D. = ๐.๘๖ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการยืดหยุ่นผ่อนปรนของเจ้าหน้าที่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านสามารถยอมรับ
และเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน รองลงมาคือด้านการสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับ



    
   ๑๘๘ 
 

สถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ได้  และด้านการมีวิจารณญาณในการปรับใช้
กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน  ส่วนที่
น้อยที่สุดคือด้านการสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่ยากล าบากหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการ
ปฏิบัติงานได ้

 
ตารางท่ี ๔.๒๗  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านความถูกต้องของงาน 

ที ่ สมรรถนะด้านความถูกต้องของงาน 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านมีความตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาด 

เรียบร้อย 
๔.๐๗ ๐.๘๑ มาก 

๒ ท่านตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดข้ึนกับตนเอง
หรือโรงเรียนจากความผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของตน 

๔.๐๕ ๐.๘๓ มาก 

๓ ท่านได้ให้ความเห็นและชี้แนะผู้อื่นให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานที่วางไว้เพ่ือความถูกต้องของ
งาน 

๓.๙๘ ๐.๘๐ มาก 

๔ ท่านสามารถระบุข้อบกพร่อง หรือข้อมูลที่ขาด
หายไป และก ากับดูแลข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้
ผลลัพธ์หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนด 

๓.๘๓ ๐.๘๖ มาก 

 รวม ๓.๙๘ ๐.๘๓ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๗ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านความถูกต้องของงานในภาพรวมอยู่ในระดับมาก    = ๓.๙๘, 
S.D. = ๐.๘๓ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านความถูกต้องของงานที่กลุ่มตัวอย่างมองว่า
เกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการมีความตั้งใจท างานให้
ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย รองลงมาคือด้านการตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือโรงเรียน
จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน และด้านการให้ความเห็นและชี้แนะผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตาม
ขั้นตอนการท างานที่วางไว้เพ่ือความถูกต้องของงาน ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านสามารถระบุข้อบกพร่อง 
หรือข้อมลูที่ขาดหายไป และก ากับดูแลข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์
ที่ก าหนด 
 
 
 



    
   ๑๘๙ 
 

ตารางท่ี ๔.๒๘  แสดงระดับความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ 

ที ่ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ 
ระดับความคิดเห็น 

   S.D. แปลผล 
๑ ท่านสามารถวางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหา

ออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 
๓.๖๓ ๐.๘๐ มาก 

๒ ท่านสามารถก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๖๙ ๐.๙๒ มาก 

๓ ท่านสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และ
วางแนวทางป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือ
สถานการณ์ต่างๆ ได้ 

๓.๗๑ ๐.๙๔ มาก 

๔ ท่านสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสม
ในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็น
ส่วนๆ ได ้

๓.๗๗ ๐.๘๙ มาก 

 รวม ๓.๗๐ ๐.๘๙ มาก 
 
จากตารางที่ ๔.๒๘ พบว่า ความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๗๐, 
S.D. = ๐.๘๙ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์ของเจ้าหน้าที่ที่กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านสามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ ได้  รองลงมาคือ
ด้านสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้ และด้านสามารถก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนที่น้อยที่สุดคือด้านสามารถวางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็น
ส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 
 

สรุปวิเคราะห์เชิงปริมาณ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ผู้วิจัยไดใ้ช้ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้แบบสอบถาม แบ่งสมรรถนะออกเป็น ๓ ด้าน 
ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะด้านผู้บริหาร ๒) สมรรถนะด้านผู้สอน และ ๓) สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ 
ซึ่งจากการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมทางด้านสังคมศาสตร์ ที่วิเคราะห์แล้วได้ผลการวิเคราะห์ออกมา
น้อยคือสมรรถนะด้านผู้สอน ประกอบด้วย ๑) สมรรถนะด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน คือ การจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทั้งห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ การส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน การตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อม
ใช้และปลอดภัย และ การน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ มีน้อย ๒) 
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สมรรถนะด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน คือ การส ารวจปัญหาเกี่ยวกับ
นักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน การวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ระบุสภาพปัจจุบัน  การ
วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน และ 
การน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน มีน้อย และ 
๓) สมรรถนะด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้  คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ การเปิดโอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน การได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้
ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม และการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ มีน้อย   
 

๔.๒ ทฤษฎีและหลักธรรมในการพฒันาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑  

๔.๒.๑ ทฤษฎีภูเขาน้ าแข็ง คุณลักษณะของบุคคลนั้นเปรียบเสมือนภูเขาน้ าแข็งที่ลอยอยู่ใน
น้ า โดยมีส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนน้อยลอยอยู่เหนือน้ าซึ่งสามารถสังเกตและวัดได้ง่าย ได้แก่ ความรู้สาขา
ต่างๆ ที่ได้เรียนมา (Knowledge) และส่วนของทักษะ ได้แก่ ความเชี่ยวชาญ ความช านาญพิเศษด้าน
ต่างๆ (skill) ส าหรับส่วนของภูเขาน้ าแข็งที่จมอยู่ใต้น้ าซึ่งเป็นส่วนที่มีปริมาณมากกว่านั้น เป็นส่วนที่
ไม่อาจสังเกตได้ชัดเจนและวัดได้ยากกว่า และเป็นส่วนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคลมากกว่า 
ได้แก่ บทบาทที่แสดงออกต่อสังคม (social role) ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (self image) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) แรงจูงใจ (motive) ส่วนที่อยู่เหนือน้ าแข็งเป็นส่วนที่มีความสัมพันธ์กับ
เชาว์ปัญญาของบุคคล ซึ่งการที่บุคคลมีความฉลาดสามารถเรียนรู้องค์ความรู้ต่างๆ และทักษะได้นั้น 
ยังไม่เพียงพอที่จะท าให้มีผลการปฏิบัติงานที่โดดเด่น จึงจ าเป็นต้องมีแรงผลักดันเบื้องลึก คุณลักษณะ
ส่วนบุคคล ภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเองและบทบาทที่แสดงออกต่อสังคมอย่างเหมาะสมด้วย 
จึงจะท าให้บุคคลกลายเป็นผู้ที่มีผลงานโดดเด่นได้ 
  สมรรถนะ หรือ ขีดความสามารถ สามารถแบ่งได้ตามวัตถุประสงค์ของการน าไปใช้งานได้ ๒ 
กลุ่ม ได้แก่ สมรรถนะตามแนว British approach ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ประกาศนียบัตรรับรอง
วิทยฐานะของพนักงานหรือบุคลากร โดยจะก าหนดจากมาตรฐานการปฏิบัติงานที่สามารถยอมรับได้
ของงานและวิชาชีพนั้น สมรรถนะในแนวคิดจึงเป็นการก าหนดเฉพาะงานและเป็นไปตามวิชาชีพ ส่วน
สมรรถนะตามแนว American approach จะมีวัตถุประสงค์เพ่ือการพัฒนาบุลากร ก าหนดจาก
พฤติกรรมของผู้ที่มีผลการปฏิบัติงานดี ซึ่งการพัฒนาบุคลากรนี้จะต้องเป็นไปตามแนวทางที่องค์การ
ต้องการจะเป็น สมรรถนะตามแนวคิดนี้จึงไม่สามารถลอกเลียนแบบกันได้ เพราะแต่ละองค์การย่อมมี
ความต้องการบุคลากรที่มลีักษณะแตกต่างกัน 
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  นอกจาก สเปนเซอร์ และ สเปนเซอร์(Spencer and Spencer) ได้ขยายความหมายของ
สมรรถนะว่าเป็นคุณลักษณะที่ส าคัญของแต่ละบุคคล (underlying characteristic) ซึ่งมี
ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลจากความมีประสิทธิผลของเกณฑ์ที่ใช้ (criterion reference) และ/หรือการ
ปฎิบัติงานที่ได้ผลงานสูงกว่ามาตรฐาน (superior performance) 
 ๑) แรงจูงใจ (motive) เป็นสิ่งที่บุคคลคิดหรือต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งจะเป็นแรงขับในการ
ก าหนดทิศทางหรือการเลือกของบุคลากรเพ่ือแสดงออกถึงพฤติกรรม หรือการตอบสนองต่อเป้าหมาย
หรือการถอยออกไปจากสิ่งต่างๆ เหล่านั้น 
  ๒) คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) เป็นคุณลักษณะทางกายภาพของบุคคลรวมถึงการ
ตอบสนองของบุคคลต่อข้อมูลหรือสถานการณ์ที่เผชิญ 
  ๓) แนวคิดของตนเอง (self concept) เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทัศนคติ (attitude ) ค่านิยม 
(value) และภาพลักษณ์ของบุคคลที่มีต่อตนเอง (self image) ซึ่งจะเป็นแรงจูงใจที่ท าให้เกิด
พฤติกรรมและท าให้สามารถท านายพฤติกรรมของบุคคลที่มีต่อสถานการณ์ต่างๆ ในช่วงระยะสั้นๆ ได้ 
  ๔) ความรู้ (knowledge) เป็นขอบเขตของข้อมูลหรือเนื้อหาเฉพาะด้านที่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง
ครอบครองอยู่ 
  ๕) ทักษะ (skill) เป็นความสามารถในการปฏิบัติงานทั้งที่เกี่ยวข้องกับกายภาพ การใช้
ความคิด และจิตใจของบุคคลในระดับที่สามารถคิด วิเคราะห์ ใช้ความรู้ก าหนดเหตุผลหรือการ
วางแผนในการจัดการ และในขณะเดียวกันก็ตระหนักถึงความซับซ้อนของข้อมูลได้ 
  คุณลักษณะของสมรรถนะทั้ง ๕ คุณลักษณะนี้ สามารถน ามาจัดกลุ่มภายใต้เกณฑ์ของ
พฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตเห็นได้ง่ายจ านวน ๒ คุณลักษณะ ดังนี้ 
  ๑) สมรรถนะที่สังเกตได้หรือเห็นได้ (visible) ได้แก่ ความรู้ (knowledge) ทักษะ (skill) ซึ่ง
เป็นสมรรถนะที่พัฒนาได้โดยง่าย 
  ๒) สมรรถนะที่อยู่ลึกลงไปหรือซ่อนอยู่ภายในตัวบุคคล (hidden) ได้แก่ แรงจูงใจ (motive) 
คุณลักษณะส่วนบุคคล (trait) ซึ่งเป็นสมรรถนะที่ยากต่อการวัดและพัฒนา 

๔.๒.๒ หลักอิทธิบาท ๔ เป็นหนทางแห่งความส าเร็จที่ผู้บริหารต้องน ามาพัฒนาองค์กรทั้ง
ด้านวิชาการ บุคลากร งบประมาณ กิจการนักเรียน และบริหารทั่วไป ครูต้องมีฉันทะ พอใจที่จะสอน 
มีความเพียรในการท างาน เอาใจใส่สนใจท างานให้มีประสิทธิภาพ และนักเรียนต้องมีอิทธิบาท ๔ ใน
การเรียนถึงจะส าเร็จ การพัฒนาบุคลการตามหลักอิทธิบาท ๔ คือ ๑) ฉันทะ ต้องพอใจก่อน เพราะ
บุคลากรส่วนใหญ่ได้มาจากพุทธอาสา ไม่ได้คัดเลือกเหมือนที่อ่ืน ให้เขาลองท างานก่อน ๒) วิริยะ เมื่อ
ท างานแล้วถ้าไม่เป็นหรือฝึกได้ก็ต้องพยายามที่จะสอนจะฝึก จนกว่าจะท าเป็น ท าได้ ไม่ใช่ท าไม่ได้ก็
ไล่ออก ท าไม่เป็นก็ไล่ออก ๓) จิตตะ ต้องหมั่นเอาใจใส่ติดตามผลงาน ดูการพัฒนางาน ๔) วิมังสา 
ใคร่ครวญไตร่ตรองการท างานว่าดีหรือไม่ พัฒนาไหม สมควรให้ท าหรือให้ออก ถ้าฝึกแล้วไม่ได้ผลดีก็
ใช้การพิจารณาไตร่ตรอง การน าหลักอิทธิบาท ๔ มาใช้ในด้านการบริการ ความจริงก็คล้ายกับงาน
ด้านอื่นๆ  เช่น ด้านการเรียนการสอน กล่าวคือผู้ให้บริการต้องเชื่อมั่นในหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งจะท าให้
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งานบริการบรรลุเป้าหมายแน่นอน โดยอาศัยหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เป็นนโยบายหลักในการท างานทุก
ประเภท 
 การพัฒนาตนเองในด้านต่างๆ ได้แก่ การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้
ความเชี่ยวชาญในงานของตนเองและการมีความคิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้ได้ดีนั้นต้องใช้
หลักอิทธิบาท ๔ เป็นแนวทางเพ่ือการพัฒนาตนเองตามขั้นตอน ๑ – ๔ จึงจะประสบผลส าเร็จจริงแท้
แน่นอน ซึ่งเหมาะที่รณรงค์เป็นนโยบายการพัฒนาบุคลการด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ของโรงเรียน ฉันทะ 
ร่วมกันประชุมสร้างข้อตกลงร่วมกันก่อนก าหนดเป็นแผนงานต่างๆ วิริยะ น านโยบายและแผนสู่การ
ปฏิบัติจริง ปฏิบัติตามแผนงาน รวบรวมข้อมูล พลิกแพลงปรับปรุงแก้ไขปัญหา ต้องลงมือท าทุกภาค
ส่วน จิตตะ ใส่ใจในสิ่งที่ท า ในที่นี้คือการท างานต้องใส่ใจท า ท าด้วยจิตใจของครู ไม่ท าแบบสักแต่ว่า
ท าพอเสร็จๆ ต้องกระตุ้นบุคลากรให้มีใจร่วมกัน ต้องให้ใจบุคลากรจึงจะน าไปสู่ความส าเร็จ วิมังสา 
คือ ต้องวางระบบตรวจสอบการท างาน และตรวจสอบพัฒนาการของผู้เรียนโดยต้องมีอิสระในการ
ตรวจสอบดูแล ไม่มีภาระงานอื่นแทรกแซง และต้องเข้าใจเนื้องานที่ตรวจสอบ  

 การท างานเป็นทีมก็ไม่ต่างกันมากนักกับการท างานส่วนตัวในแนวของอิทธิบาท ๔ เพียงแต่
การท างานเป็นทีมต้องมีหลักการว่าด้วยมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีจึงต้องอาศัยหลักธรรมอ่ืนๆ มาสนับสนุน 
เช่น สังคหวัตถุ ๔ และพรหมวิหาร ๔ ส่วนการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นเทคนิคการบริหารงานบน
พ้ืนฐานอิทธิบาท ๔ 
 ภายใต้หลักอิทธิบาท ๔ ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ของประสิทธิภาพของงานเป็นหลัก (ครองงาน) แต่
ด้านความถูกต้องตามคุณธรรมจริยธรรมนั้น คิดว่าต้องมีบูรณาการหลักธรรมอ่ืนๆ ด้วย เช่น ศีล ๕ หิริ
โอตัปปะ (ครองตน) และหลักธรรมที่ครองคน คือพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ แล้วน าหลักธรรม
เหล่านี้ไปบูรณาการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรร่วมกัน คิดว่าน่าจะมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากกว่าใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ เพียงอย่างเดียว การท างานจะส าเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้นั้น 
บุคลากรทุกส่วนจะต้องมีหลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสาต่อหน้าที่การงาน
ที่ได้รับมอบหมายและพัฒนาปรับปรุงแก้ไขส่วนที่ไม่ถูกต้องอยู่เสมอและทุกท่านจะต้องมีจุดเป้าหมาย
เดียวกัน การบริการที่ดีถือเป็นหลักส าคัญที่บุคลากรที่รับผิดชอบงานด้านต่างๆ จะต้องปฏิบัติด้วยการ
ยึดหลักธรรมอิทธิบาท ๔ เพราะการบริการที่ดีถือว่าเป็นภาพสะท้อนถึงความส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพของโรงเรียนด้วย การพัฒนาตนเองถือเป็นสิ่งส าคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิ ดชอบ 
เพราะจะท าให้การท างานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

บุคลากรทุกท่านจะมองเห็นความส าคัญในการพัฒนาตนเองโดยยึดหลักอิทธิบาท ๔ ที่จะ
น าไปสู่ความส าเร็จ การท างานเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพน าไปสู่ความส าเร็จได้ทุกท่านในทีมงานจะต้อง
มีจุดมุ่งหมายเดียวกันมีหลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประจ าใจและมีความสามัคคีต่อกัน การจะพัฒนา
สมรรถนะบุคลากรในโรงเรียนให้มีการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมนั้น ผู้บริหาร
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จะต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี มีภาวะผู้น า มีความประพฤติที่ดี บุคลากรจะพัฒนาตนเองตามโดย
อัตโนมัติ ตามรูปแบบที่ดีของผู้บริหาร 

 
๔.๓ น าเสนอรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 

ผลการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion)  
 การสนทนากลุ่มเฉพาะเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑” จากผู้สนทนาจ านวน ๘ รูป/คน โดยตั้งประเด็นไว้ ๓ ประเด็น
ตามวัตถุประสงค์การวิจัย คือ 
 ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 
 ๒. ความสอดคล้องของทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 
 ๓. ความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ 
 แต่ละประเด็นล้วนเป็นที่น่าสนใจ ซึ่งผู้ร่วมสนทนากลุ่มได้แสดงความคิดเห็นและให้
ข้อเสนอแนะเป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยได้สรุปประมวลข้อคิดเห็นดังกล่าวไว้ดังนี้ 
 ๑. สภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มที่ ๑ ในการพัฒนาบุคลากรเราไม่มีโครงการที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน ในแต่ละปีไม่มี
โครงการ มีหน้าที่สอนวิชาอะไรก็สอนไป โครงการในเรื่องใหม่ๆ ศาสตร์ใหม่ๆ เราไม่ได้พัฒนา ที่เป็น
เช่นนี้ก็เพราะ ๑.ขาดเรื่องงบประมาณ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ๒. ส่วนงานที่ก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน ๓. เราไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนว่า เราจะพัฒนา
บุคลากรในสรรถนะที่พูดถึงให้ท่านมีความรู้โดยอาศัยหลักธรรม มันยังท าไม่ได้เพราะว่าขาด
องค์ประกอบหลายๆ อย่าง อย่างที่พูดมาแล้ว เพราะว่าโรงเรียนไม่มีแผน บุคลากรก็มีไม่เพียงพอ 
มีจ ากัดมาก การที่จะขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างที่พูดถึง มันยังไปไม่ถึง แนวทางในการวิจัยที่จะ
บรรลุผลเหล่านี้มันจะต้อง มีงบประมาณ มีแผนพัฒนาเสริมสรรถนะให้ชัดเจน ท าให้มีคุณภาพอย่างไร 
ผู้บริหารขาดความกระตือรือร้น๒๒๓  
  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นพระเถระผู้ใหญ่ เป็นเจ้าอาวาส  
เราจะไปพัฒนาสมรรถนะท่านได้อย่างไร ซึ่งท่านก็มีภาระหน้าที่ด้านพระพุทธศาสนามากแล้ว ในขณะ

                                                           
๒๒๓การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, พระครูปริยัติรัตนาภรณ์, ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
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นี้ทางคณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ก ากับดูแลในเรื่องนโยบาย
พัฒนาบุคลากร ไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในแต่ละปีส านักงานพุทธศาสนา ก็จะจัด
อบรมบุคลากร ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องยอมรับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ไม่ได้เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนงบประมาณ บุคลากรไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่เป็น
เอกชน จัดการเหมือนโรงเรียนการกุศล โดยขอพระเป็นผู้สนับสนุน หรือเป็นผู้ด าเนินการ เรื่องการ
สร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่รัฐบาลก็อุดหนุนตามรายหัวของนักเรียน ซึ่ง
ขณะนี้ได้ก าหนดอัตราส่วนครู ๑ รูป/คน ต่อนักเรียน ๒๐ รูป และสภาพความเป็นจริงของเราตอนนี้มี
นักเรียนอยู่ สี่หมื่นแปดพันกว่าๆ จากเดิมห้าหมื่นกว่า ลดลงทุกๆปี พอลดลงมันก็เป็นปัญหาเรื่อง
งบประมาณ แต่ถามว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนมากไหม รัฐบาลให้สองหมืนห้าพันต่อรูป ต่อปี ให้เยอะ
แล้วนะครับ มีค่าพาหนะ ผ้าไตร ฟรีหมด แต่ทีนี้เราจะท าอย่างไรถึงจะให้นักเรียนคงที่หรือเพ่ิมขึ้น แต่
การบริหารโรงเรียนบางทีอาจจะบริหารงบประมาณก็จะมีปัญหาเรื่องเงิน๒๒๔ ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนไม่มีสถานะที่มั่นคงในอาชีพ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องสมอง
ไหล ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็จะอยู่กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
เพียงชั่วคราว เมื่อบุคลากรผู้นั้นสมัครสอบในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลได้แล้วเขาก็
ลาออก๒๒๕ ในขณะเดียวกันผู้บริหารท างานแบบงานวัดไม่เป็นระบบท าท างานช้าไม่กระตือรือร้น ขาด
การเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ทั้งผู้บริหารทั้งผู้สอนที่เป็นพระภิกษุจะเอาธุระทางคณะ
สงฆ์เป็นส่วนมาก จึงท าให้ผู้สอนที่เป็นคฤหัสถ์ล าบาก๒๒๖ จ านวนนักเรียนลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องมาจากเด็กเยาวชนบรรพชาน้อยลง ด้านผู้สอน ค่าครองชีพไม่แน่นอน ต้องไปหางานข้างนอกท า
ด้วย ต้องไปหาสอบที่อ่ืนด้วย ครูที่สอนเต็มที่ไม่มี จุดด้อยของพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ
ผู้บริหาร ไม่ได้จบด้านการบริหารมาโดยตรง๒๒๗  
 ๒. ความสอดคล้องของทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ทฤษฎีพัฒนาสรรถนะหลัก ๕ ประการ การ
บริการที่ดี การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม การยึดมันในคุณธรรมฺ เป็นหลักที่มองดูแล้ว ก็เป็น
แนวทางหนึ่ งที่จะน าไปสู่การพัฒนา แต่จะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนที่สนับสนุนอย่างมาก เช่น 
พระราชบัญญัติโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถ้าจะยกสถานะโรงเรียนพระปริยัติธรรม
                                                           

๒๒๔การสนทนาเฉพาะกลุ่ม , ดร.บุญเลิศ โสภา, ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.   

๒๒๕การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.   

๒๒๖การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอน
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.   

๒๒๗การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, นายประวัติ โสนิราช, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๙๕ 
 

เป็นโรงเรียนที่ถูกต้องตามกฎหมายทั้งทางคณะสงฆ์และทางราชการ  ประเด็นที่เราพูดถึงมันอาจท าได้
เพราะว่า เรามีงบประมาณสนับสนุน เรามีผู้ก ากับดูแลที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาโรงเรียนได้เกณฑ์ แล้วครู 
บาอาจารย์ก็จะมีสรรถนะตามที่เราต้องการ๒๒๘ ส าหรับหลักพุทธธรรมอาจจะต้องเพ่ิม เรื่องคติ ๔ 
เรื่องสังคหวัตถ๔ุ เพราะจบจากมหาลัยสงฆ์ต้องมีหลักธรรมที่เก่ียวกับการบริหาร การท างาน๒๒๙ 
 ๓. ความสอดคล้องของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ เรื่องของสมรรถนะที่ท่านเขียนมา มีของผู้บริหาร ประจ าสายงาน และ
ของเจ้าหน้าที่ แต่ที่ท่านท าออกมากมันรวมทุกอย่างหรือเปล่า ต้องไปดูกลุ่มตัวอย่าง ผลที่ออกมามัน
ครอบคลุมทุกกลุ่มหรือเปล่า ต้องอธิบายให้ได้ แล้วก็เอาหลักพุทธธรรมอิทธิบาท ๔ เข้าไปท่านต้อง
ตอบให้ได้ต้องเตรียมค าตอบไว้๒๓๐ ขอบเขตของงานวิจัย เนื้อหาท่านเรียบเรียงมาครอบคลุมอยู่แล้ว 
เนื้อหาท่านได้เตรียมมาดีแล้ว เนื้อหาเหล่านี้จะไปปรากฏอยู่ในที่ ๓ ที่หลัก คือ ๑.ค านิยามศัพท์ ต้อง
ไปนิยามศัพท์ให้ชัดว่าสมรรถนะของผู้บริหารอย่างไร รูปแบบ การพัฒนา สายงานต้องเป็นข้อย่อย ๒.
กรอบแนวคิด สภาพทั่วไป รูปแบบต้องปรับปรุงใหม่   ต้องเรียบเรียงตามกระบวนการ ชัดเจน๒๓๑ 
โมเดล ที่เขียนยังไม่สมบูรณ์ ยังไม่ประเด็นหลักที่ส าคัญซึ่งเป็นตัวแปรก็คือหลักธรรม ดังนั้นชื่อโมเดล 
น่าจะเป็นโมเดลที่ผสมผสานสมรรถนะเข้ากับหลักธรรม เกิดการรวมกันพัฒนามาเป็นโมเดลเรา
โดยเฉพาะ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แล้วก็แน่นอนว่าการท างานไม่ได้
ต้องการเป้าหมายแค่ ๑๕ โรงเรียน อาจจะน าไปต่อยอดโรงเรียนพระปริยัติทั่วประเทศ๒๓๒ 
 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 
ผู้บริหารต้องท างานอย่างจริงจัง๒๓๓ ผู้บริหารต้องตระหนักถึงจ านวนของนักเรียนที่ลดลงว่าจะ

                                                           
๒๒๘การสนทนาเฉพาะกลุ่ม , ดร.บุญเลิศ โสภา, ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงา น

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.    
๒๒๙การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอน

สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.    
๒๓๐การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์, ๒๙ 

ตุลาคม ๒๕๕๙.     
๒๓๑การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.    
๒๓๒การสนทนาเฉพาะกลุ่ม , ดร.ชนันภร์  อารีกุล, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.    
๒๓๓การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, พระครูปริยัติรัตนาภรณ์, ผู้อ านวยการส านักหอสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.   



    
   ๑๙๖ 
 

แก้ปัญหาอย่างไร จะใช้กลยุทธ์ใดที่จะท าให้จ านวนนักเรียนเพิ่มข้ึนหรือคงที่๒๓๔ ในด้านของทฤษฎีและ
หลักพุทธธรรมเห็นควรที่จะเพ่ิมหลักพุทธธรรมเข้ามาอีก เช่น อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น๒๓๕ ควรจะ
บูรณาการหลักพุทธธรรมกับทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลาให้ดูชัดเจนมากกว่านี้๒๓๖ และในด้าน
ของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ร่ว ม
สนทนากลุ่มเฉพาะได้เสนอความคิดไว้หลากหลาย เช่น รูปแบบยังไม่ครอบคลุมทุกสมรรถนะ๒๓๗ ปรับ
ทฤษฎี กรอบแนวคิดและองค์ความรู้ใหม่ให้เข้ากัน๒๓๘ สมรรถนะหลักท่ีน าเสนอไว้ยังไม่รวมถึงสายงาน 
เพราะว่าเราก าลังพูดถึงบุคลากรซึ่งครอบคลุมถึงผู้บริหาร ครูสอน และเจ้าหน้าที่ ที่กล่าวไว้ในกรอบ
เนื้อหาแล้ว จะศึกษาด้านผู้บริหารด้วย ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ด้วย พอมาเห็นรูปแบบก็เห็นว่าสมรรถนะ
นั้นหลายไป เหลือแค่สมรรถนะหลัก ๕ เท่านั้น แนวทางปฏิบัติ ในรูปแบบ จะมีค าว่า จัดโครงการ
ฝึกอบรม ซึ่งที่จริงแล้วแนวทางปฏิบัติเราคงไม่ใช้แนวทางปฏิบัติแบบฝึกฝนอย่ างเดียวที่จะเป็น
แนวทางปฏิบัติในการพัฒนาสมรรถนะได้ วิธีการที่เราจะน าเสนอได้ดีกว่านี้ อาจจะเป็นการพูดถึง
แนวทางปฏิบัติแบบกว้างๆ การหาความจ าเป็นก่อนไหม ก่อนที่จะเราจะไปพัฒนาบุคลากรได้เรารู้หรือ
ยังว่า เขาจ าเป็นต้องพัฒนาด้านไหม อาจจะพูดถึงกว้างๆ หาความจ าเป็น และวางแผนการพัฒนา 
ด าเนินการตามแผน และติดตามผลว่ากระบวนการเป็นอย่างไร หรือแม้แต่ถ้าอยากจะพูดถึงเทคนิคใน
การพัฒนาสมรรถนะ มันก็ท าได้หลายอย่าง การนิเทศ ศึกษาดูงานเป็นต้น๒๓๙ 

 สรุปประเด็นส าคัญการสนทนากลุ่มเฉพาะ สภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนา
บุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ในการพัฒนาบุคลากรเราไม่มีโครงการ
ที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน ในแต่ละปีไม่มีโครงการ มีหน้าที่สอนวิชาอะไรก็สอนไป โครงการในเรื่อง
ใหม่ๆ ศาสตร์ใหม่ๆ เราไม่ได้พัฒนา ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดเรื่องงบประมาณ ไม่มีงบประมาณ
สนับสนุน ส่วนงานที่ก ากับดูแลของมหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน เราไม่มีแผนพัฒนาบุคลากร
ในโรงเรียนว่า เราจะพัฒนาบุคลากรในสรรถนะที่พูดถึงให้ท่านมีความรู้โดยอาศัยหลักพุทธธรรมนั้นยัง
ท าไม่ได้เพราะว่าขาดองค์ประกอบหลายๆ อย่าง ตามที่พูดมาแล้วว่าโรงเรียนไม่มีแผนยุทธศาสตร์ ไม่มี
                                                           

๒๓๔การสนทนาเฉพาะกลุ่ม , ดร.บุญเลิศ โสภา, ผู้อ านวยการกองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.     

๒๓๕การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, รศ.ดร.สมชัย ศรีนอก, ผู้อ านวยการหลักสูตรพุทธศาสตรมหาบัณฑิต การสอน
สังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.     

๒๓๖การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, พระครูโสภณพุทธิศาสตร์, คณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.    

๒๓๗การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, ดร.ฉัตรชัย ธรรมครบุรี, ผู้อ านวยการโรงเรียนวิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์, ๒๙ 
ตุลาคม ๒๕๕๙.      

๒๓๘การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, ดร.รัฐพล เย็นใจมา, อาจารย์ประจ าคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.     

๒๓๙การสนทนาเฉพาะกลุ่ม, ดร.ชนันภรณ์ อารีกุล, อาจารย์ประจ าโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร,, ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๙.     



    
   ๑๙๗ 
 

แผนปฏิบัติการบุคลากรก็มีไม่เพียงพอ มีจ านวนจ ากัดมาก การที่จะขับเคลื่อนโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษาไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างที่พูดถึงนั้นยังไปไม่ถึง แนวทางในการวิจัยที่จะบรรลุผลเหล่านี้
มันจะต้องใช้งบประมาณ มีแผนพัฒนาเสริมสรรถนะให้ชัดเจน ผู้บริหารจะต้องมคีวามกระตือรือร้น  
  ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ส่วนมากเป็นพระเถระชั้นผู้ใหญ่ เป็นถึง
ระดับเจ้าอาวาส ซึ่งท่านก็มีภาระหน้าที่ด้านพระพุทธศาสนามากแล้ว การที่จะไปพัฒนาสมรรถนะของ
ท่านก็คงจะท าได้ยากในขณะที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้
ก ากับดูแลในเรื่องนโยบายพัฒนาบุคลากร ไม่ใช่แค่พัฒนาทักษะอย่างเดียว เพราะฉะนั้นในแต่ละปี
ส านักงานพุทธศาสนา ก็จะจัดอบรมบุคลากร ผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งต้องยอมรับว่าโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ไม่ได้เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนงบประมาณ บุคลากรไม่ได้
เป็นข้าราชการ ไม่เป็นเอกชน จัดการเหมือนโรงเรียนการกุศล โดยขอพระเป็นผู้สนับสนุน หรือเป็น
ผู้ด าเนินการ เรื่องการสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ แต่รัฐบาลก็อุดหนุนตามรายหัว
ของนักเรียน ซึ่งขณะนี้ได้ก าหนดอัตราส่วนครู ๑ รูป/คน ต่อนักเรียน ๒๐ รูป และสภาพความเป็นจริง
ของเราตอนนี้มีนักเรียนอยู่ สี่หมื่นแปดพันกว่าๆ จากเดิมห้าหมื่นกว่า ลดลงทุกๆปี พอลดลงมันก็เป็น
ปัญหาเรื่องงบประมาณ แต่ถามว่ารัฐบาลให้การสนับสนุนมากไหม รัฐบาลให้สองหมืนห้าพันต่อรูป ต่อ
ปี ให้เยอะแล้วนะครับ มีค่าพาหนะ ผ้าไตร ฟรีหมด แต่ทีนี้เราจะท าอย่างไรถึงจะให้นักเรียนคงที่หรือ
เพ่ิมข้ึน แต่การบริหารโรงเรียนบางทีอาจจะบริหารงบประมาณก็จะมีปัญหาเรื่องเงิน  

ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไม่มีสถานะท่ีมั่นคงในอาชีพ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องสมองไหล ซึ่งบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถก็จะอยู่กับโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาเพียงชั่วคราว เมื่อบุคลากรผู้นั้นสมัครสอบในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียน
รัฐบาลได้แล้วเขาก็ลาออก ในขณะเดียวกันผู้บริหารท างานแบบงานวัดไม่เป็นระบบท าท างานช้าไม่
กระตือรือร้น ขาดการเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ทั้งผู้บริหารทั้งผู้สอนที่เป็นพระภิกษุ
จะเอาธุระทางคณะสงฆ์เป็นส่วนมาก จึงท าให้ผู้สอนที่เป็นคฤหัสถ์ล าบาก จ านวนนักเรียนลดลงมาก
อย่างเห็นได้ชัด เนื่องมาจากเด็กเยาวชนบรรพชาน้อยลง ด้านผู้สอน ค่าครองชีพไม่แน่นอน ต้องไปหา
งานข้างนอกท าด้วย ต้องไปหาสอบที่อ่ืนด้วย ครูที่สอนเต็มที่ไม่มี จุดด้อยของพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา คือผู้บริหาร ไม่ได้จบด้านการบริหารมาโดยตรง  
 ความสอดคล้องของทฤษฎีและหลักพุทธธรรมในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ทฤษฎีพัฒนาสรรถนะหลัก ๕ ประการ การบริการที่ดี 
การพัฒนาตนเอง การท างานเป็นทีม การยึดมันในคุณธรรมฺ เป็นหลักที่มองดูแล้ว ก็เป็นแนวทางหนึ่ง
ที่จะน าไปสู่การพัฒนา แต่จะต้องมีองค์ประกอบอ่ืนที่สนับสนุนอย่างมาก เช่น พระราชบัญญัติ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถ้าจะยกสถานะโรงเรียนพระปริยัติธรรมเป็นโรงเรียนที่
ถูกต้องตามกฎหมายทั้งทางคณะสงฆ์และทางราชการ  ประเด็นที่เราพูดถึงมันอาจท าได้เพราะว่า เรา



    
   ๑๙๘ 
 

มีงบประมาณสนับสนุน เรามีผู้ก ากับดูแลที่ชัดเจน มีแผนพัฒนาโรงเรียนได้เกณฑ์ แล้วครู บาอาจารย์
ก็จะมีสรรถนะตามที่ เราต้องการ  ส าหรับหลักพุทธธรรมอาจจะต้องเพ่ิม เรื่องคติ ๔  
เรื่องสังคหวัตถ ุ๔ เพราะจบจากมหาลัยสงฆ์ต้องมีหลักธรรมที่เก่ียวกับการบริหาร การท างาน 
 สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ควรมีงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ โรงเรียนต้องมีแผนการพัฒนาที่ชัดเจน 
ผู้บริหารต้องท างานอย่างจริงจัง ผู้บริหารต้องตระหนักถึงจ านวนของนักเรียนที่ลดลงว่าจะแก้ปัญหา
อย่างไร จะใช้กลยุทธ์ใดที่จะท าให้จ านวนนักเรียนเพ่ิมขึ้นหรือคงที่ ในด้านของทฤษฎีและหลักพุทธ
ธรรมเห็นควรที่จะเพ่ิมหลักพุทธธรรมเข้ามาอีก เช่น อปริหานิยธรรม ๗ เป็นต้น ควรจะบูรณาการหลัก
พุทธธรรมกับทฤษฎีการพัฒนาสมรรถนะบุคลาให้ดูชัดเจนมากกว่านี้ และในด้านของรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผู้ร่วมสนทนากลุ่มเฉพาะได้
เสนอความคิดไว้หลากหลาย เช่น รูปแบบยังไม่ครอบคลุมทุกสมรรถนะ ปรับทฤษฎี กรอบแนวคิดและ
องค์ความรู้ใหม่ให้เข้ากัน สมรรถนะหลักที่น าเสนอไว้ยังไม่รวมถึงสายงาน เพราะว่าเราก าลังพูดถึง
บุคลากรซึ่งครอบคลุมถึงผู้บริหาร ครูสอน และเจ้าหน้าที่ ที่กล่าวไว้ในกรอบเนื้อหาแล้ว จะศึกษาด้าน
ผู้บริหารด้วย ผู้สอน และเจ้าหน้าที่ด้วย พอมาเห็นรูปแบบก็เห็นว่าสมรรถนะนั้นหลายไป เหลือแค่
สมรรถนะหลัก ๕ เท่านั้น แนวทางปฏิบัติ ในรูปแบบ จะมีค าว่า จัดโครงการฝึกอบรม ซึ่งที่จริงแล้ว
แนวทางปฏิบัติเราคงไม่ใช้แนวทางปฏิบัติแบบฝึกฝนอย่างเดียวที่จะเป็นแนวทางปฏิบัติในการพัฒนา
สมรรถนะได้ วิธีการที่เราจะน าเสนอได้ดีกว่านี้ อาจจะเป็นการพูดถึงแนวทางปฏิบัติแบบกว้างๆ การ
หาความจ าเป็นก่อนไหม ก่อนที่จะเราจะไปพัฒนาบุคลากรได้เรารู้หรือยังว่า เขาจ าเป็นต้องพัฒนาด้าน
ไหม อาจจะพูดถึงกว้างๆ หาความจ าเป็น และวางแผนการพัฒนา ด าเนินการตามแผน และติดตามผล
ว่ากระบวนการเป็นอย่างไร หรือแม้แต่ถ้าอยากจะพูดถึงเทคนิคในการพัฒนาสมรรถนะ มันก็ท าได้
หลายอย่าง การนิเทศ ศึกษาดูงานเป็นต้น 

๔.๔ สรุปองค์ความรู้จากการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ของการสัมภาษณ์เชิงลึก การส ารวจและการสนทนากลุ่มเฉพาะ เกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีแนวทางในการปฏิบัติ
ตามสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกท่านจะต้องมีร่วมกัน ตามหลักอิทธิบาท ๔ ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอเป็น
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ดังนี้ 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

สมรรถนะหลักของบุคลากร 

การมุ่งผลสมัฤทธิ์
ในการปฏิบัติงาน 

การบริการท่ีดี การพัฒนา
ตนเอง 

การท างานเป็น
ทีม 

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

๑. บุคลากร
จะต้องมีความ
พึงพอใจและ
พยายามท า
หน้าที่ให้ดีและ
ถูกต้อง 
๒. บุคลากร
จะต้องบริหาร
จัดการและ
ทุ่มเทเวลา
ตลอดจน
ทรัพยากรให้ให้
ประโยชน์สูงสุด
ต่อภารกิจของ
งานที่วางแผน
ไว้ 
๓. บุคลากร
จะต้องปรับปรุง
วิธีการท างาน
ให้ดีขึ้น เร็วขึ้น 
มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
มากขึ้น 

๑. บุคลากร
จะต้องให้การ
บริการที่เป็น
มิตร สุภาพ 
ด้วยความเต็ม
ใจและให้ข้อมูล
ข่าวสารที่
ถูกต้อง 
๒. บุคลากร
จะต้องให้
ค าแนะน าที่
เป็นประโยชน์
แก่ผู้รับบริการ
เพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็น 
๓. บุคลากร
จะต้องให้ข้อมูล
ข่าวสารที่
เกี่ยวข้องกับ
งานที่ก าลัง
ให้บริการอยู่ 

๑. บุคลากร
จะต้องพยายาม
ศึกษาค้นคว้าหา
ความรู้ใหม่เพื่อ
พัฒนางานใน
อาชีพของตน 
๒. บุคลากร
จะต้องสามารถ
น าวชิาการ 
ความรู้ และ
เทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาประยุกต์ใน
การปฏิบัติหนา้ที่
ได ้
๓. บุคลากร
จะต้องสนบัสนุน
การจัดสรร
ทรัพยากร 
เครื่องมือ
อุปกรณ์ที่เอื้อต่อ
การพัฒนางาน
และวิทยาการ
ใหม่ๆ 

๑. บุคลากร
จะต้องมีความ
พึงพอใจในการ
ท างานร่วมกับ
ผู้อื่น 
๒. บุคลากร
จะต้องสามารถ
ปรับเปลี่ยน/รับ
ฟังความคิดเห็น
และ
ประสบการณ์
ภายในทีมได้
อย่างเหมาะสม 
๓. บุคลากร
ต้องให้เกียรติ 
ยกย่องชมเชย
ให้ก าลังใจแก่
เพ่ือนร่วมงาน
ในโอกาสที่
เหมาะสม 

๑. บุคลากร
จะต้องมีความ
ซื่อสัตย์ต่อ
ตนเอง ตรงต่อ
เวลา รักษา
ค าพูด 
๒. บุคลากร
จะต้องยืนหยัด
เพ่ือความ
ถูกต้อง กล้า
ตัดสินใจ 
ปฏิบัติหน้าที่
โดยมุ่ง
ผลประโยชน์
ต่อโรงเรียน 
๓. บุคลากร
จะต้องยึดมั่น
ในอุดมการณ์
ของวิชาชีพ 
ปกป้องเกียรติ
และศักดิ์ศรี
ของอาชีพ 
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แผนภาพที่ ๔.๑ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                    แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะหลัก 
 
 
 

 
สมรรถนะของหลักอิทธิบาท  

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ความตั้งใจ, ใจมุ่ง, 
ความสมคัรใจ, 
ความประสงค์, 
ความกระตือรือร้น, 
ความขยันขันแข็ง, 
ความมีใจจดจ่อ,  
คือความมุ่งมาด
ปรารถนา,  
ความทะเยอทะยาน, 

ความใฝ่ฝัน 

พลัง, ก าลัง, 
เรี่ยวแรง, ความ
สามารถ,
น้ าพักน้ าแรง,  
ความพยายาม,  
การออกแรง,  
การฝ่าฟัน,ความ
ขยันหมั่นเพียร, 
ความบากบั่น,  
ความอตุสาหะ 

ความคิด, 
วิจารณญาณ, 
ความเอาใจใส่, 
การอุทิศ,  
ความมุ่งม่ัน 

การตรวจสอบ, 
การส ารวจ, 
งานคน้คว้า, 
งานวิจยั,  
การพินิจพิเคราะห์,  
การชี้แจงเหตุผล, 
ความเป็นเหตุเป็น
ผล,  
การพิสูจน ์

 

๑. บุคลากรจะต้องมี
เป้าหมายการท างาน
ให้ชัดเจน เน้น
ประสิทธิภาพ 
๒. บุคลากรจะต้อง
ท างานได้ตามหน้าที่ 
และมีการวางแผน
ยุทธศาสตร์ 

๑. บุคลากรจะต้อง
ให้บริการด้วยความ
เต็มใจ ฉับไวรวดเร็ว 
๒. บุคลากรจะต้อง
ให้บริการอยา่งเท่า
เทียมกัน 

๑. บุคลากรจะต้อง
พัฒนากาย ศีล จิต 
ปัญญาไปพร้อมๆ 
กัน 
๒. บุคลากรจะต้อง
เป็นพหุสุต 

๑. บุคลากรจะต้องมี
เป้าหมายเดียวกัน มี
ความมุ่งมั่นสามัคคี 
๒. บุคลากรจะต้อง
เปิดใจให้กว้าง ไม่
นินทากันลับหลัง 

๑. บุคลากรจะต้องมี
รัก ความเคารพให้
อาชีพและสถาบัน
ของตนเอง 
๒. บุคลากรจะต้อง
อปริหานิยธรรมต่อ
กัน 

การมุ่งผลสมัฤทธ์ิ
ในการปฏิบัติงาน 

การบริการที่ดี การพัฒนา
ตนเอง 

การท างานเป็น
ทีม 

การยึดมั่นในความ
ถูกต้องชอบธรรม
และจริยธรรม 

การบูรณาการสมรรถนะหลักเข้ากับหลักอิทธิบาทเพื่อการพัฒนา 
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รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

 สมรรถนะผู้บริหาร 

การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห ์

การสื่อสารและ
การจูงใจ 

การพัฒนา
บุคลากร 

การมีวิสัยทัศน์ ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 

๑. ผู้บริหาร
จะต้องมีการ
วิเคราะห์
ตรวจสอบการ
แก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานและหา
วิธีการแก้ปัญหา
อย่างต่อเนื่อง 
๒. ผู้บริหารต้อง
สามารถวิเคราะห์
สภาพปัจจุบนั 
ปัญหาความ
ต้องการของ
สถานศึกษา 
๓. ผู้บริหาร
จะต้องสามารถ
วางแผนงาน 
ก าหนดกิจกรรม
คาดการณ์ปัญหา
อุปสรรคแนว
ทางการองกัน
แก้ไข 

๑. ผู้บริหาร
จะต้องมี
ความสามารถ
ในการพูดใน
โอกาสต่างๆ 
๒. ผู้บริหาร
จะต้องมี
ความสามารถ
เขียนในโอกาส
ต่างๆ 
๓. ผู้บริหาร
จะต้องมี
ความสามารถ
สื่อสารผ่าน
เทคโนโลยีได้
อย่างเหมาะสม 
 

๑. ผู้บริหาร
จะต้อง
สนับสนุนให้
โอกาสบุคลากร
ได้พัฒนา
ตนเองใน
รูปแบบต่างๆ 
๒. ผู้บริหาร
จะต้องมีส่วน
ร่วมในการ
พัฒนาบุคลากร 
๓. ผู้บริหาร
จะต้องปฏิบัติ
ตนเป็น
แบบอย่างและ
สร้างเครือข่าย
พัฒนาบุคลากร 

๑. ผู้บริหาร
สามารถอธิบาย
ให้ให้ผู้อ่ืนรู้และ
เข้าใจเป้าหมาย
การท างานของ
โรงเรียนได้ 
๒. ผู้บริหารรู้ 
เข้าใจว่างานที่ท า
อยู่นั้นเกี่ยวข้อง
หรือตอบสนอง
ต่อวิสัยทัศน์ของ
โรงเรียนอย่างไร 
๓. ผู้บริหาร
สามารถก าหนด
วิสัยทัศน์
เป้าหมายและ
ทิศทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของ
สถานศึกษาให้
สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์
ระดับประเทศ 

๑. ผู้บริหาร
จะต้อง
ประพฤติตนให้
เหมาะสมกับ
เป็นผู้น า 
๒. ผู้บริหาร
จะต้องค านึงถึง
ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 
๓. ผู้บริหาร
จะต้องสามารถ
น าทีมงานก้าว
ไปสู่พันธกิจ
ของโรงเรียน 



    
   ๒๐๒ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๒ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                    แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะผู้บริหาร 
 

 
สมรรถนะของหลักอิทธิบาท  

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ความตั้งใจ, ใจมุ่ง, 
ความสมคัรใจ, 
ความประสงค์, 
ความกระตือรือร้น, 
ความขยันขันแข็ง, 
ความมีใจจดจ่อ,  
คือความมุ่งมาด
ปรารถนา,  
ความทะเยอทะยาน, 

ความใฝ่ฝัน 

พลัง, ก าลัง, 
เรี่ยวแรง, ความ
สามารถ,
น้ าพักน้ าแรง,  
ความพยายาม,  
การออกแรง,  
การฝ่าฟัน,ความ
ขยันหมั่นเพียร, 
ความบากบั่น,  
ความอตุสาหะ 

ความคิด, 
วิจารณญาณ, 
ความเอาใจใส่, 
การอุทิศ,  
ความมุ่งม่ัน 

การตรวจสอบ, 
การส ารวจ, 
งานคน้คว้า, 
งานวิจยั,  
การพินิจพิเคราะห์,  
การชี้แจงเหตุผล, 
ความเป็นเหตุเป็น
ผล,  
การพิสูจน ์

 

๑. ผู้บริหารต้องมี
วิธีการวิเคราะห์
สังเคราะห์และประยุกต์
ให้เข้ากับการเรียนการ
สอนในปัจจุบัน 
๒. สามารถน า
สถานการณ์ที่วิเคราะห์
แล้วมาสรุปเป็นนโยบาย
ที่ชัดเจนง่ายต่อการ
ปฏิบัต ิ

๑. ผู้บริหารต้อง
สร้างความมั่นใจและ
ความเชื่อถือของ
ตนเองต่อบุคลากร 
๒. ผู้บริหารต้องมี
ความสามารถโน้ม
น้าวผู้อื่นให้เห็นดว้ย
และคล้อยตาม
เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ 

๑. ผู้บริหารต้อง
ตระหนักถึงปัญหา
ความต้องการในการ
พัฒนาตนเองของ
บุคลากร 
๒. จัดโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาบุคลากร
รวมถึงส่งบุคลากรไป
อบรมนอกสถานที ่

๑. ผู้บริหารจะต้องมี
วิสัยทัศน์ท่ีแน่นอน
เพื่อจะพัฒนา
โรงเรียนอย่างจริงจัง 
๒. ผู้บริหารจะต้อง
ก าหนดนโยบาย
ใหม่ๆ เพื่อ
ตอบสนองต่อการน า
วิสัยทัศน์ไปสู่
ความส าเร็จ 

๑. ผู้บริหารจะต้อง
กล้าตัดสินใจเพื่อให้
เกิดความก้าวหนา้
และการ
เปลี่ยนแปลง 
๒. ผู้บริหารจะต้อง
สามารถน าทีมงาน
ก้าวไปสู่พันธกิจของ
โรงเรียนได้ 

การบูรณาการสมรรถนะผู้บริหารเข้ากับหลักอิทธิบาทเพื่อการพัฒนา 

การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห ์

การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห ์

การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห ์

การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห ์

การคิดวิเคราะห์
สังเคราะห ์



    
   ๒๐๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

 
สมรรถนะผู้สอน 

การบริหาร
จัดการหลักสูตร
และการเรียนรู ้

๑. ผู้สอน
จะต้องจัด
กิจกรรมเรียนรู้
ที่ปลูกฝัง/
ส่งเสริม
คุณลักษณะที่
พึงประสงค์
และสมรรถนะ
ของผู้เรียน 
๒. ผู้สอน
สามารถน าผล
การประเมิน
การเรียนรู้มา
ใช้ในการ
พัฒนาจัดการ
เรียนรู ้
๓. ผู้สอน
สามารถใช้
รูปแบบ/
เทคนิควิธีการ
สอนอย่าง
หลากหลาย
เพื่อให้ผู้เรียน
พัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ 

การพัฒนาผู้เรียน 

๑. ผู้สอน
จะต้อง
สอดแทรก
คุณธรรม
จริยธรรมในการ
สอนแก่ผู้เรียน 
๒. ผู้สอน
จะต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนปฏิบัติ
ตนถูกต้อง
เหมาะสมกับ
ค่านิยมที่ดีงาม 
๓. ผู้สอน
จะต้องจัด
กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาผู้เรียน
ด้านการดูแล
ตนเอง มีทักษะ
ในการเรียนรู้ 
การท างานการ
อยู่ร่วมกันใน
สังคมและรู้เท่า
ทันการ
เปลี่ยนแปลง 

การบริหาร
จัดการชั้นเรียน 

๑. ผู้สอน
จะต้องสามารถ
จัด
สภาพแวดล้อม
ทั้งภายในและ
ภายนอก
ห้องเรียนที่เอื้อ
ต่อการเรียนรู ้
๒. ผู้สอน
จะต้องสามารถ
น าสารสนเทศ
ไปใช้ในการ
พัฒนาผู้เรียน
ได้อย่างเต็ม
ศักยภาพ 
๓. ผู้สอน
จะต้องส่งเสริม
การมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับ
นักเรียนและ
ผู้เรียนกับ
ผู้เรียน 

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการ
วิจัยเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
๑. ผู้สอน
จะต้องมีการ
วิเคราะห์จุดเด่น 
จุดด้อย 
อุปสรรคและ
ความส าเร็จของ
การวิจยัเพื่อ
แก้ปัญหาที่
เกิดขึ้นในชั้น
เรียน 
ผู้สอนจะต้องน า
ผลการวิจยัไป
ประยุกต์ใช้ใน
กรณีศึกษาอื่นๆ 
ที่มีบริบทของ
ปัญหา
คล้ายคลึงกัน 
๓. ผู้สอน
จะต้องส ารวจ
ปัญหาที่เกิดขึ้น
ในชั้นเรียนเพื่อ
วางแผนการ
วิจัยเพือ่พัฒนา
ผู้เรียน 

ภาวะผู้น าคร ู

๑. ผู้สอนต้อง
เห็นคุณค่า ให้
ความส าคัญใน
ความคิดเห็น
หรือผลงาน
และให้เกียรติ
ผู้อื่น 
๒. ผู้สอน
จะต้องให้
ความสนใจต่อ
สถานการณ์
ต่างๆ  โดยมี
การวางแผน
อย่างมี
วิสัยทัศน์ 
๓. ผู้สอน
จะต้อง  ริเริ่ม
การปฏิบัติ
หน้าท่ีไปสู่การ
เปลี่ยนแปลง
และการ
พัฒนา
นวัตกรรม 

ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนา

ผู้เรียน 
๑. ผู้สอน
จะต้องจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ที่ให้
ปราชญ์
ชาวบ้านเขา้มา
มีส่วนร่วม 
๒. ผู้สอน
จะต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ที่ดี
กับผู้ปกครอง
และชุมชนใน
การ
ติดต่อสื่อสาร
เพื่อการจัดการ
เรียนรู ้
๓. ผู้สอน
จะต้องเปิด
โอกาสให้ผู้ที่
เกี่ยวขอ้งเข้า
ร่วมวาง
แผนการจัด
กิจกรรมการ
เรียนรู้ใน
ระดับชั้นเรียน 



    
   ๒๐๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๓ การแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                    แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะผู้สอน 

 

๑. ควรเน้น
วิชาความรู้
ทางโลกทาง
ธรรมควบคู่กัน
ไป 
๒. สอดแทรก
การเรียนรู้ภูมิ
ปัญญา
ชาวบ้าน 

๑. ผู้สอน
จะต้องพัฒนา
ผู้เรียนด้าน
ทักษะชีวิต 
สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต 
๒. ผู้สอน
จะต้องหล่อ
หลอมนักเรียน
ให้เป็นศาสนา
ทายาทที่ด ี

๑. ผู้สอนจะต้อง
ก าชับให้
นักเรียน
เคร่งครัดใน
ระเบียบวินัยเมื่อ
อยู่ในห้องเรียน
ให้มาก 
๒. ผู้สอนจะต้อง
ตรวจสอบสิ่ง
อ านวยความ
สะดวกใน
ห้องเรียนให้
พร้อมและ
ปลอดภัย 

๑. ผู้สอน
จะต้องมีความรู้ 
มีทกัษะในเรื่อง
การท าวิจัยให้
มาก 
๒. ผู้สอน
จะต้อง
วิเคราะห์หา
สาเหตุของ
ปัญหาในชั้น
เรียนเพือ่
ก าหนด
ทางเลอืกในการ
แก้ปัญหา 

๑. ผู้สอนสมารถจูง
ใจปรับเปลี่ยน
ความคิดและการ
กระท าของผูอ้ื่นให้
มีความผกูพันและ
มุ่งมั่นตอ่เป้าหมาย
ในกาท างาน
ร่วมกัน 
๒. ผู้สอนต้อง
ความสามารถใน
การควบคุม
อารมณ์ได้เป็น
อย่างด ี

๑. ผู้สอนจะตอ้ง
จัดกิจกรรม
ทางด้านศาสนา
และให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วม 

๒. ผู้สอนจะต้อง
เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย
ของสถานศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วม
ในการจัดการ
เรียนรู ้

การบริหาร
จัดการหลักสูตร
และการเรียนรู ้

การพัฒนา
ผู้เรยีน 

การบริหาร
จัดการชั้น

เรียน 

การวิเคราะห์
สังเคราะห์และการ
วิจัยเพื่อพัฒนา 

ภาวะผู้น า
ครู 

ความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับ
ชุมชนเพื่อพัฒนา 

 
สมรรถนะของหลักอิทธิบาท  

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ความตั้งใจ, ใจมุ่ง, 
ความสมคัรใจ, 
ความประสงค์, 
ความกระตือรือร้น, 
ความขยันขันแข็ง, 
ความมีใจจดจ่อ,  
คือความมุ่งมาด
ปรารถนา,  
ความทะเยอทะยาน, 

ความใฝ่ฝัน 

พลัง, ก าลัง, 
เรี่ยวแรง, ความ
สามารถ,
น้ าพักน้ าแรง,  
ความพยายาม,  
การออกแรง,  
การฝ่าฟัน,ความ
ขยันหมั่นเพียร, 
ความบากบั่น,  
ความอตุสาหะ 

ความคิด, 
วิจารณญาณ, 
ความเอาใจใส่, 
การอุทิศ,  
ความมุ่งม่ัน 

การตรวจสอบ, 
การส ารวจ, 
งานคน้คว้า, 
งานวิจยั,  
การพินิจพิเคราะห์,  
การชี้แจงเหตุผล, 
ความเป็นเหตุเป็น
ผล,  
การพิสูจน ์

การบูรณาการสมรรถนะผู้สอนเข้ากับหลักอิทธิบาทเพื่อการพัฒนา 



    
   ๒๐๕ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

สมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความถูกต้องของงาน การคิดวิเคราะห์ 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้อง
สามารถยอมรับและ
เข้าใจความเห็นของ
ผู้อื่น 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้อง
สามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เข้า
กับสถานการณ์หรือ
บุคคลแต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้ได้ 
๓. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
วิจารณญาณในการ
ปรับใช้กฎระเบียบให้
เหมาะสมกับ
สถานการณ์ เพ่ือ
ผลส าเร็จของงานและ
วัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความตั้งใจท างานให้
ถูกต้อง สะอาดเรียบร้อย 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้อง
ตระหนักถึงผลเสียที่อาจ
เกิดข้ึนกับตนเองหรือ
โรงเรียนจากความ
ผิดพลาดในการ
ปฏิบัติงานของตน 
๓. เจ้าหน้าที่สามารถให้
ความเห็นและชี้แนะผู้อื่น
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการ
ท างานที่วางไว้เพ่ือความ
ถูกต้องของงาน 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความสามารถใช้เทคนิค
การวิเคราะห์ที่เหมาะสมใน
การแยกแยะประเด็น
ปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ 
ได้ 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความสามารถคาดการณ์ถึง
ปัญหา อุปสรรค และวาง
แนวทางป้องการแก้ไขใน
กิจกรรมหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้ 
๓. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความสามารถก าหนด
กิจกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่มี
ผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 



    
   ๒๐๖ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผนภาพที่ ๔.๔ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
                    แผนกสามัญศึกษา ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความมับผิดชอบต่อ
หน้าที่ของตนเอง 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้อง
ปรับตัวเข้ากับสภาพ
งานที่ยากล าบาก
หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อ
การปฏิบัติงานได้ 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้อง
สามารถระบุข้อบกพร่อง
หรือข้อมูลที่ขาดหายไป
และก ากับดูแลข้อมูล
เพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลลัพธ์
หรือผลงานที่มีคุณภาพ
ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความรู้ มีทักษะเกี่ยวกับ
งานที่ตนเองรับผิดชอบ 

๑. เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความสามารถวางแผนงาน
โดยแตกประเด็นปัญหา
ออกเป็นส่วนๆ หรือเป็น
กิจกรรมต่างๆ ได้ 
๒. เจ้าหน้าที่จะต้อง
สามารถแยกแยะงาน
ส าคัญก่อน-หลังได้เป็น
อย่างดี 

ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ความถูกต้องของงาน การคิดวิเคราะห์ 

 
สมรรถนะของหลักอิทธิบาท  

ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา 

ความตั้งใจ, ใจมุ่ง, 
ความสมคัรใจ, 
ความประสงค์, 
ความกระตือรือร้น, 
ความขยันขันแข็ง, 
ความมีใจจดจ่อ,  
คือความมุ่งมาด
ปรารถนา,  
ความทะเยอทะยาน, 

ความใฝ่ฝัน 

พลัง, ก าลัง, 
เรี่ยวแรง, ความ
สามารถ,
น้ าพักน้ าแรง,  
ความพยายาม,  
การออกแรง,  
การฝ่าฟัน,ความ
ขยันหมั่นเพียร, 
ความบากบั่น,  
ความอตุสาหะ 

ความคิด, 
วิจารณญาณ, 
ความเอาใจใส่, 
การอุทิศ,  
ความมุ่งม่ัน 

การตรวจสอบ, 
การส ารวจ, 
งานคน้คว้า, 
งานวิจยั,  
การพินิจพิเคราะห์,  
การชี้แจงเหตุผล, 
ความเป็นเหตุเป็น
ผล,  
การพิสูจน ์

การบูรณาการสมรรถนะเจ้าหน้าที่เข้ากับหลักอิทธิบาทเพื่อการพัฒนา 



    
   ๒๐๗ 
 

 
จากภาพที่ ๔.๑ สามารถอธิบายได้ว่า รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระ

ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ประกอบไปด้วยหลักอิทธิบาท ๔ ที่เป็นองค์ประกอบหลัก
จะต้องมีอยู่ในทุกสมรรถนะ ทั้ง ๑๙ ด้าน ซึ่งแบ่งออกเป็นสมรรถนะหลัก ๕ ด้าน สมรรถนะผู้บริหาร 
๕ ด้าน สมรรถนะผู้สอน ๕ ด้าน และสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ๓ ด้าน ซึ่งมีดังนี้ 

๑. สมรรถนะหลัก ๕ ด้าน ประกอบด้วย  
  ๑) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน คือการที่บุคลากรทุกท่านในโรงเรียนจะต้องมี

หลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์และกระตุ้นตัวเองให้เกิดความต้องการท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย วิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์กรด้วยแรงจูงใจ/เจตคติ (Motive/Attitude) ที่เป็น
แรงจูงใจหรือแรงขับภายในซึ่งท าให้บุคคลแสดงพฤติกรรมที่มุ่งไปสู่เป้าหมายหรือมุ่งสู่ความส าเร็จ ใน
ด้านของฉันทะ บุคลากรจะต้องมีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็ง (zeal) มีความพยามที่จะท า
หน้าที่ให้ดีและถูกต้องที่สุด ในด้านวิริยะ บุคลากรจะต้องมีความพยายาม (effort) มีความ
ขยันหมั่นเพียร ความบากบั่น ความอุตสาหะ (perseverance) ที่จะท างานให้ได้ตามเป้าหมายที่
ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือเป้าหมายของงานที่รับผิดชอบ ในด้านจิตตะ บุคลากรจะต้องสามารถ
บริหารจัดการเวลาและทรัพยากร อุทิศตน (dedication) ที่จะท างานเพ่ือให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อ
ภารกิจที่วางไว้ และในด้านวิมังสา บุคลากรจะต้องมีการพินิพิเคราะห์ (examination) มีการ
ตรวจสอบ (investigation) มีการปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากขึ้น มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น  

บุคลากรทุกท่านทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่รวมไปถึงนักเรียนด้วย จะต้องร่วมมือกันพัฒนา
องค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ล าพังฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบริหารจัดการเองไม่ได้บุคลากรต้องมีเป้าหมายในการ
ท างาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการวางแผนพัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายของ
องค์กร มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ให้รับทราบ มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมการท างานด้วยหลักอิทธิ
บาท ๔ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักในภาระหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้และ
รับผิดชอบงานที่ตนเองท าอย่างเต็มที่เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   

  ๒) ด้านการการบริการที่ดี บุคลากรทุกท่านจะต้องมีหลักอิทธิบาท ๔  เพ่ือส่งเสริม
ให้บุคลากรมีเจตคติ ค่านิยมที่จะท างานด้านการบริการ และให้บริการได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม ใน
ด้านฉันทะ บุคลากรจะต้องมีความตั้งใจ ความสมัครใจ (will) ที่จะให้การบริการที่เป็นมิตร สุภาพ 
ด้วยความเต็มใจและให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ในด้านวิริยะ บุคลากรจะต้องมีก าลังความสามารถ 
(energy) มีความพยายาม (effort) ที่จะช่วยแก้ปัญหาหรือให้แนวทางการแก้ปัญหาแก่ผู้ขอรับการ
บริการอย่างรวดเร็วไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว ในด้านจิตตะ บุคลากรจะต้องมีความคิด มีวิจารณญาณ 
(thoughtfulness) ที่จะให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานที่ก าลังบริการอยู่ เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ 
และในด้านวิมังสา บุคลากรจะต้องมีการพินิจพิเคราะห์ (examination) การชี้แจงเหตุผล 
(reasoning) ในการให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการเพ่ือตอบสนองความจ าเป็น 



    
   ๒๐๘ 
 

บุคลากรต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีใจไมตรีต่อผู้รับบริการ การบริการอย่างเป็นมิตร สุภาพ
ด้วยความเต็มใจ ให้บริการต่อผู้รับบริการทั้ง นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่า
เทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ พระสงฆ์เป็นสังคมแนวหน้ามาตลอด ผู้น าคือพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาจากวัดสังคมภายนอกยอมรับให้เกียรติ ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรควรศึกษา
วิชาการสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับวิชาธรรมะ วิชาภาษาบาลีให้แตกฉานแล้วช่วยกันเผยแผ่หลั กธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้บริการวัตถุให้มากนัก ควรบริการธรรมะ อบรมตนให้พร้อมเพ่ือการ
บริการสังคม ควรจัดให้นักเรียนออกบริการผู้อ่ืนบ้าง เช่นเยี่ยมคนแก่ เยี่ยมคนป่วย ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือ
ฝึกฝนให้เป็นผู้ให้บ้าง 

  ๓) ด้านการพัฒนาจนเอง บุคลากรทุกท่านจะต้องมีหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือส่งเสริมให้
ตนเองได้พัฒนาความรู้ (Knowledge) คือความรู้ในเรื่องเฉพาะที่ต้องรู้ เป็นความรู้ที่เป็นสาระส าคัญ 
และพัฒนาทักษะ (Skill) คือสิ่งที่ต้องการให้ท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ทักษะการถ่ายทอดความรู้ 
เป็นต้น ทักษะที่เกิดขึ้นได้นั้นมาจากพ้ืนฐานทางความรู้และสามารถปฏิบัติได้อย่างคล่องแคล่ว ในด้าน
ฉันทะ บุคลากรจะต้องมีความกระตือรือร้น ความขยันขันแข็ง ความมีใจจดจ่อ (zeal) มีความมุ่งมาด
ปรารถนา (aspiration) มีความพยายามที่จะศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนางานในอาชีพ
ของตน ในด้านวิริยะ บุคลากรจะต้องมีก าลังความสามารถ (energy) มีความอุตสาหะ 
(perseverance) ที่จะน าวิชาการ ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ ใน
ด้านจิตตะ บุคลากรจะต้องมีความคิดวิจารณญาณ (thoughtfulness) ในการสนับสนุนการจัด
ทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่เอ้ือต่อการพัฒนางาน และในด้านวิมังสา บุคลากรจะต้องมีการพินิจ
พิเคราะห์ (examination) มีการค้นคว้า การวิจัย (investigation) มีความรู้ความสามารถที่เป็นสห
วิชาการ และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้อย่างกว้างขวาง  

การพัฒนาตนเองมีความจ าเป็นในแง่การพัฒนางาน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ละ
อาชีพต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษในด้านนั้น ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เจริญก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและสังคมก็จะกลายเป็นคนล้าหลังควรพัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอ โดยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาและที่หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกจัดข้ึน และควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านศีล จิตใจและปัญญาไปพร้อมกันด้วย  

  ๔) ด้านการท างานเป็นทีม บุคลากรทุกท่านจะต้องมีหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือหล่อ
หลอมให้บุคลกรมีค่านิยม เจตคติ และทักษะในการท างานเป็นทีม ร่วมแรงร่วมใจ วิเคราะห์แก้ไข
ปัญหาร่วมกัน ปรับปรุงความสัมพันธ์ต่างๆ ลดปัญหาข้อขัดแย้ง ในด้านฉันทะ บุคลากรจะต้องมีความ
สมัครใจ (will) ความมุ่งมาดปรารถนา (aspiration) มีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน ใน



    
   ๒๐๙ 
 

ด้านวิริยะ บุคลากรจะต้องมีความพยายาม (effort) มีความอุตสาหะ (perseverance) มีทักษะในการ
ท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและนอกสถานที่ อีกทั้งยังต้องท างาน
ร่วมกับทีมอย่างจริงจัง ลงทุนลงแรงให้เต็มก าลังความสามารถ (energy) ในด้านจิตตะ บุคลากร
จะต้องมีวิจารณญาณ (thoughtfulness) ในการย่องชมเชยให้เกียรติให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานใน
โอกาสที่เหมาะสม ในด้านวิมังสา บุคลากรจะต้องมีการพินิจพิเคราะห์ (examination) มีความเป็น
เหตุเป็นผล (reasoning) ที่จะสามารถปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์ภายในทีมได้ 
ท าให้การท างานบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสุข 

บุคคลที่ท างานด้วยกันเพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของ
แต่ละบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไป
ด้วย การสร้างทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ คน
ขึ้นไป ร่วมงานกันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการ
พ่ึงพาอาศัยกันให้ความร่วมมือกันในการทางาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องมีความสามัคคีเป็นน้ า
หนึ่งใจเดียวกัน ตรงตามพระบาลีว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้ 

  ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม บุคลากรทุกท่านจะต้องมี
หลักอิทธิบา ๔ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกในการท างานและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง 
ส่งเสริมให้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือให้สามารถร่วมงานกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในด้านฉันทะ 
บุคลากรจะต้องมีความทะเยอะทะยาน (aspiration) มีความมุ่งมั่น (will) ที่จะยืนหยัดเพ่ือความ
ถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลประโยชน์ต่อโรงเรียน ในด้านจิตตะ บุคลากรจะต้องมี
ความเสียสละและอุทิศตน (dedication) เพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็นสมาชิกที่ดีของโรงเรียน มี
ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและหน้าที่ ตรงต่อเวลาและรักษาค าพูด และในด้านวิมังสา บุคลากรจะต้องมี
เหตุผล (reasoning) ในการมีความยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและศักดิ์ศรีของ
อาชีพ 

การยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผู้บริหาร ครู 
เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมทั้งมีคุณธรรมสัมมาปฏิบัติและมีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรควรปฏิบัติต่อ
กัน ตามหลักความดีความชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ไม่ยึดความเป็นผู้มีอ านาจ บุญคุณ เครือญาติ
หรือระบบอุปถัมภ์อยู่เหนือความถูกต้อง การบริหารโรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลัก
ประชาธิปไตย ดังนั้นการตัดสินในเรื่องใดจึงมีการเปิดโอกาสให้ชี้แจงและใช้มติที่ประชุมของ
คณะกรรมการเป็นการชี้ขาดตัดสินยุติปัญหา โดยมุ่งความถูกต้องและประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียน     

สรุปประเด็นส าคัญของสมรรถนะหลัก ที่บุคลากรทุกรูป/คนจะต้องมีร่วมกัน ๕ ด้าน คือ ๑) 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องปรับปรุงวิธีการ
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ท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานที่
รับผิดชอบ และที่ส าคัญคือต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ๒) ด้านการบริการที่ดี เช่น 
บุคลากรต้องให้การบริการด้วยรอยยิ้ม มีไมตรีต่อผู้รับบริการ ให้แนวทางแก้ปัญหาหรือช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยงหรือปัดภาระ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังท าอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ ด้วยความเต็มใจอย่างเท่า
เทียมกัน ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง เช่น บุคลากรควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ศีล จิตใจและปัญญาไป
พร้อมๆ กัน พยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนางานในอาชีพของตน สามารถน าความรู้ที่
เป็นสหวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ในงานที่ท าได้ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ๔) ด้านการท างานเป็นทีม เช่น 
บุคลากรควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานและมีเป้าหมายเดียวกัน มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่ งใจ
เดียวกัน มีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ภายในทีมงานอย่างเหมาะสม ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
เช่น ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ตรงเวลาและรักษาค าพูด ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพและศักดิ์
ของอาชีพ ไม่มีระบบอุปถัมภ์ และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของโรงเรียน  

๒. สมรรถนะผู้บริหาร ๕ ด้าน ประกอบด้วย  
  ๑) ด้านการคิดวิเคราะห์ ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน 

ปัญหา ความต้องการของงานหรือของสถานศึกษา วิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนา
งานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ( investigation) ผู้บริหารมีวิธีการเสนอทางเลือกหรือ
แนวทางป้องกันแก้ไขที่เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพบริบทของสถานศึกษา  สามารถวางแผน 
ก าหนดกิจกรรม คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะทางเลือกและ
ข้อดีข้อเสียไว้ให้ (thoughtfulness) ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์
แบบการเรียนการสอนประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน  

ผู้บริหารจะต้องมีแนวคิดหรือการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
บุคลากรและนักเรียน โดยตระหนักถึงความก้าวหน้าของการศึกษาและอนาคตของผู้เรียน  โดยมี
เป้าหมายเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีสมรรถนะส าคัญด้านการสื่อสาร การคิดแก้ปัญหา 
การใช้ทักษะชีวิตอยู่ร่วมกับสังคมอย่างมีความสุข ตลอดจนคุณลักษณะอันพึงประสงค์และบ าเพ็ญ
ประโยชน์ต่อสังคมไทยและสังคมโลกอย่างมีความสุข  สามารถคิดวางแผนด าเนินการสัมฤทธิ์ผลเป็น
อย่างดี เพราะเป็นผู้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง  ในการการศึกษาเราต้องมองให้รอบด้านครอบคลุม
เปิดรับความรู้อยู่เสมอ น าสถานการณ์มาวิเคราะห์แล้วสรุปเป็นนโยบายที่ชัดเจนง่ายต่อการปฏิบัติตาม  
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  ๒) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บริหารมีความสามารถพูดในโอกาสต่างๆ 
ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถเขียนในโอกาสต่างๆ ความสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม ความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย
ของการสื่อสาร (active thought) ผู้บริหารจะต้องพยายามสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือของ
ตนเองต่อบุคลากรในโรงเรียนและมีกลวิธีในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากรในการ
สร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน 

  ๓) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บริหารจะต้องมีความตั้งใจ มุ่งมั่นให้
ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาแก่บุคลากรหรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม (will) ผู้บริหารมี
ความมุ่งมาดปรารถนาในการที่จะพัฒนาบุคลากร (aspiration) ผู้บริหารมีการอุทิศ เพ่ือที่จะปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างและสร้างเครือข่ายพัฒนาบุคลากรและการสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนา
ตนเองในรูปแบบต่างๆ (dedication) ผู้บริหารจะต้องตระหนักให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของ
บุคลากรในการพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการท างานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพใน
การท างานตลอดเวลาอยู่เสมอในการท างานในสถานศึกษา 

  ๔) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ผู้บริหารจะต้องรู้ต้อง เข้าใจ ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือ
ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างไร (active thought) ผู้บริหารจะต้องอธิบายให้ผู้อ่ืนรู้และ
เข้าใจวิสัยทัศน์ และเป้าหมายการท างานของโรงเรียนได้  (reasoning) ผู้บริหารจะต้องริเริ่มและ
ก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ  (aspiration) ผู้บริหาร
จะต้องก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ระดับประเทศ (thoughtfulness) และจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน
ให้มีความก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ  

  ๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีการพินิจพิเคราะห์ค านึงถึง
ความแตกต่างระหว่างบุคคล (examination) ผู้บริหารจะต้องวิจารณญาณ มีวิธีการกระตุ้นทาง
ปัญญาแก่บุคลากร (thoughtfulness) ผู้บริหารจะต้องอุทิศตนเพ่ือประพฤติเหมาะสมกับเป็นผู้น า  
และเพ่ือน าทีมงานก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน (dedication) และผู้บริหารจะต้องกล้าตัดสินใจ
เพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารหรือแนวคิดอยู่บน
พ้ืนฐานของผู้บริหารสถานศึกษา 

สรุปประเด็นส าคัญสมรรถนะด้านผู้บริหาร ประกอบด้วย ๑) ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น 
ผู้บริหารต้องมีวิธีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน น าสถานการที่
วิเคราะห์แล้วมาสรุปเป็นนโยบายที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการของ
สถานศึกษา และวิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านการสื่อสาร
และการจูงใจ เช่น ผู้บริหารต้องสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือของตนเองต่อบุคลากร มีกลวิธีใน
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การสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ผู้บริหารต้องมีความสามารถในกาการโน้มน้าวให้ผู้อ่ืน
เห็นด้วยและคล้อตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย และผู้บริหารต้องสามารถพูดและเขียนได้ในโอกาสต่างๆ 
๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ผู้บริหารต้องตระหนักถึงปัญหาความต้องการของบุคลากรในการ
พัฒนาตนเอง ให้การสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ ผู้บริหารควรมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการสร้างเครือข่ายการ
พัฒนาบุคลากร ๔) ด้านการมีวิสัยทัศน์ เช่น ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือพัฒนาโรงเรียน
อย่างแท้จริง ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ก าหนดนโยบาย
ใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์สู่ความส าเร็จ และผู้บริหารรู้และเข้าใจว่างานที่ท าอยู่นั้น
เกี่ยวข้องหรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างไร ๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง เช่น 
ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารสามารถน าทีมงาน
ก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน ผู้บริหารประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นผู้น า และผู้บริหารค านึงถึงความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

๓. สมรรถนะผู้สอน ๖ ด้าน ประกอบด้วย  
  ๑) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนจะต้ องมี

ความสามารถในการใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตาม
ศักยภาพ (energy) ผู้สอนจะต้องมีความกระตือรือร้น มีความขยันขันแข็งในการจัดกิจกรรมเรียนรู้ที่
ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน (zeal) ผู้สอนจะต้องสามารถใช้
สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและเหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ (active 
thought) ผู้สอนจะต้องสามารถน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ 
(testing) ผู้สอนจะต้องเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป การจัดการเรียนรู้เน้น
ให้ศาสนทายาทมีความรักในการเรียนให้มีความรับผิดชอบในงาน มีการสอดแทรกภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ในส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดสาระการเรียนรู้ (เนื้อหา) 
วัตถุประสงค์ การวัดประเมินผลให้ชัดเจน และเรียนรู้เข้าใจแล้วได้อะไรและจะน าไปประยุกต์ใช้ได้
จริง 

  ๒) ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแก่
ผู้เรียน  และจะต้องจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การ
ท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง (thoughtfulness) ผู้สอนจะต้องมี
ความมุ่งมาดปรารถนาที่จะน าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล  และจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม 
(aspiration) ผู้สอนจะต้องสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแก่ผู้เรียนและจัดโครงการ/
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กิจกรรมในลักษณะส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิตสาธารณะ ทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต 
และความเป็นประชาธิปไตย 

  ๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ผู้สอนต้องมีความคิดสร้างสรรค์ในการจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทั้งห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้  (thoughtfulness) ผู้สอนจะต้อง
ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน (dedication) ผู้สอนจะต้อง
ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัย ( investigation)  ผู้สอนตจะ
ต้องสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ (effort) ผู้สอนควรจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกทั้งห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดี
ระหว่างครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้
และปลอดภัยสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ 

  ๔) ด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องมีการ
ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่ เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเ พ่ือพัฒนาผู้ เรียน 
(investigation) ผู้สอนสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือ
ก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ระบุสภาพปัจจุบัน และสามารถวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค
และความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียน (examination) ผู้สอนจะต้องสามารถ
น าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน ( investigation) 
ผู้สอนควรส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา 
ระบุสภาพปัจจุบันวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพื่อน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึง
กัน 

  ๕) ด้านภาวะผู้น าครูผู้สอนจะต้องสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ
กระท าของผู้ อ่ืนให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน เห็นคุณค่า ให้
ความส าคัญในการคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติผู้อ่ืน (active thought) ผู้สอนจะต้องให้ความ
สนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมีการวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียน ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนานวัตกรรม (dedication) ผู้สอน
จะต้องมีความสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพันและ
มุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ให้ความส าคัญในการคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติผู้อ่ืน 
วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี 
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  ๖) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้
ผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เปิด
โอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน (aspiration)  
ผู้สอนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการ
จัดการ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 
(dedication) ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการ
เรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน จัด
กิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

สรุปประเด็นส าคัญสมรรถนะด้านผู้สอน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ เช่น ควรเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป สอดแทรกการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน และน าผลการประเมินการ
เรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ได้ ๒) ด้านการพัฒนาผู้เรียน เช่น สอดแทรกคุณธรรมจริยธรรม
ในการสอนแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การ
ท างาน การอยู่ร่วมกับสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้อง
เหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม ๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น สามารถจัดสภาพแวดล้อมภายใน
และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัย และสามารถ
น าสาระสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ๔) ด้านการวิเคราะห์สังเคราะห์และ
วิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น ส ารวจปัญหาเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์
สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและความส าเร็จของการ
วิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกันได้ ๕) ด้านภาวะผู้น าครู 
เช่น กระตุ้น จูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความมุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน 
ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติผู้อ่ืน สนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน
โดยวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๖) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการเรียนรู้ เช่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพ่ือการ
จัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ปราชญ์
ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ  

๔. สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ ๓ ด้านประกอบด้วย  
  ๑) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่

ยากล าบากหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้ (perseverance) สามารถยอมรับและเข้าใจ
ความเห็นของผู้อื่น มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จ



    
   ๒๑๕ 
 

ของงานและวัตถุประสงค์ของโรงเรียน (thoughtfulness) เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถปรับเปลี่ยน
วิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ได้ ( reasoning) เจ้าหน้าที่
จะต้องปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่ยากล าบากหรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้ สามารถยอมรับ
และเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับสถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคง
เป้าหมายเดิมไว้ได้ 

  ๒) ด้านความถูกต้องของงาน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาด 
เรียบร้อย (aspiration) เจ้าหน้าที่จะต้องตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือโรงเรียนจาก
ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน (examination) เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถให้ความเห็นและ
ชี้แนะผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามขั้นตอนการท างานที่วางไว้เพ่ือความถูกต้องของงาน (reasoning) เจ้าหน้าที่
จะต้องสามารถระบุข้อบกพร่อง หรือข้อมูลที่ขาดหายไป และก ากับดูแลข้อมูลเพ่ิมเติมเพ่ือให้ผลลัพธ์
หรือผลงานที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด (examination) เจ้าหน้าที่ต้องตระหนักถึงผลเสียที่อาจ
เกิดข้ึนกับตนเองหรือโรงเรียนจากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน ให้ความเห็นและชี้แนะผู้อ่ืน
ให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการท างานที่วางไว้เพื่อความถูกต้องของงาน 

  ๓) ด้านการคิดวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถวางแผนงานโดยแตก
ประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้  สามารถก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการ
ด าเนินงานต่างๆ ที่มีผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ(examination) เจ้าหน้าที่จะต้องมี
ความสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือสถานการณ์
ต่างๆ ได้ (active thought) เจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมใน
การแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ ได้ (thoughtfulness) เจ้าหน้าที่จะต้องสามารถ
วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ รวมทั้งสามารถ
คาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

สรุปประเดน็ส าคัญสมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ประกอบด้วย ๑) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เช่น 
จา้หน้าที่ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่ล าบากได้ ยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับ
ใช้กฎ ระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เข้ากับสถานการณ์ ๒) 
ด้านความถูกต้องของงาน เช่น ตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย ตระหนักถึงผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตนเอง ท างานตามขั้นตอนที่ว่างไว้อย่างถูกต้อง และระบุข้อบกพร่อง
เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๓) ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น สามารถวางแผนงานโดย
แตกประเด็นออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ถึง
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการป้องกันได้ และแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ได้ 

 
 



บทท่ี ๕ 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ๑) ศึกษาสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะ
บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ๒) ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและหลักธรรมใน
การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และ ๓) เพ่ือน าเสนอ
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มีประชากรที่ใช้
ในการวิจัยเป็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ จ านวน ๓๐๒ รูป/
คน ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน ๑๖๖ รูป/คน จากการเปิดตารางของ Krejcie and Morgan ผู้ให้ข้อมูล
ด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยเลือกแบบเจาะจง ได้แก่ผู้บริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ จ านวน ๒๕ รูป/คน ผู้ให้ข้อมูลด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ จากผู้เชี่ยวชาญและ
ผู้ทรงคุณวุฒิในการน าเสนอข้อมูล จ านวน ๘ รูป/คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed 
Methods Research) ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key Informants) ที่เป็นผู้บริหาร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) โดยท าการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey Research) จากแบบสอบถาม 
(Questionnaire) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป โดยการหาค่าความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (  ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) โดยการน าเสนอ
ผลการสรุปการวิจัยและอภิปรายผลแบบพรรณาวิเคราะห์ต่อไป ก่อนที่จะน าเสนอต่อเวทีสนทนากลุ่ม
ย่อย (Focus Group Discussion) เพ่ือพัฒนารูปแบบให้มีความสมบูรณ์ขึ้น และน าเสนอต่อดุษฎี
พิจารณ์ (Public Hearing) เพ่ือหาข้อสรุปในผลงานวิจัย จากผลการศึกษาสามารถสรุปได้ดังนี้  
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล ท าให้ผู้วิจัยสามารถตอบค าถามการวิจัยได้ตาม
วัตถปุระสงค์ของการวิจัยได้ดังต่อไปนี้ 
 ๕.๑.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะหลัก 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะหลัก ซึ่งมีสมรรถนะ ๕ ด้านด้วยกันคือ ๑) ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๒) ด้านการบริการที่ดี ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง ๔) ด้านการท างานเป็น
ทีม และ ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม ซึ่งบุคลากรทุกท่านไม่ว่าจะเป็น
ผู้บริหาร อาจารย์ ครู เจ้าหน้าที่ จะต้องมีสมรรถนะหลักทุกท่าน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่  โดยมาตรฐานนี้อาจเป็นผลการ
ปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง  หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ที่ส่วนหน่วยงานก าหนดขึ้น อีกทั้งยังหมาย



๒๑๗ 
 

รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายชนิดที่
ไม่เคยมีผู้ใดสามารถกระท าได้มาก่อน ท าความเข้าใจและให้ความร่วมมือในการด าเนินงานตาม
นโยบายส าคัญขององค์กรอันประกอบด้วย การควบคุมภายใน การประกันคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ 
การจัดองค์กรแห่งการเรียนรู้ การจัดการความรู้ กิจกรรม ๕ ส. และน านโยบายดังกล่าวสู่การ
ปฏิบัติงานที่รับผิดชอบของตนเองให้ได้ตามมาตรฐานทั้งด้านประสิทธิภาพ (Efficiency) ประสิทธิผล 
(Effectiveness)  และประสิทธิคุณ (Efficacy)  

บุคลากรทุกท่านจะต้องปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามกรอบของแผนงานที่
ก าหนด   ใช้กระบวนการ ขั้นตอนและวิธีการของแผนเป็นเครื่องมือส าคัญในการบริหารจัดการ 
สามารถวางแผนปฏิบัติการ และน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ วางแผนพัฒนา
งาน และพัฒนาตนให้สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (Internal Performance Agreement) อย่าง
เป็นระบบ พัฒนาตนเองให้มีความสามารถตามมาตรฐานสากลด้านการจัดการเรียนการสอน  การวิจัย 
บริการวิชาการ การใช้ภาษา เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงร่วมสืบสานส่งเสริม  อนุรักษ์ 
ศิลปวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมท้องถิ่น จะต้องร่วมมือกันพัฒนาองค์กรให้เจริญรุ่งเรือง ล าพังฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งบริหารจัดการเองไม่ได้บุคลากรต้องมีเป้าหมายในการท างาน มีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจน มีการ
วางแผนพัฒนางานและพัฒนาคนให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร มีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์
ให้รับทราบ มีการรณรงค์ปลูกฝังค่านิยมการท างานด้วยหลักอิทธิบาท ๔ เพ่ือให้บุคลากรตระหนักใน
ภาระหน้าที่ที่ต้องท าให้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายที่ตั้งไว้และรับผิดชอบงานที่ตนเองท าอย่างเต็มที่
เพ่ือให้ได้ผลงานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด   

ด้านการบริการที่ดี บุคลากรทุกท่านต้องมีความตั้งใจและความพยายามของตนเองในการ
ให้บริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน นักศึกษา ตลอดจน
บุคลากรของภาครัฐอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง มีพฤติกรรมแสดงออกถึงความรัก ความโอบอ้อมอารี ความเมตตา 
กรณุา ทั้งความคิด ค าพูด และการปฏิบัติต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนผู้ร่วมงานอย่าง
เสมอภาค แสดงวุฒิภาวะทางอารมณ์โดยสามารถจัดการและควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม รวมถึง
เป็นที่พ่ึงทางอารมณ์ต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ มีความสามารถในการขจัดความขัดแย้งได้อย่างเหมาะสม 
และสามารถติดต่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ด้วยรอยยิ้มอย่างจริงใจเป็นผู้แสดงออกด้านการแต่งกายที่
ถูกกาลเทศะ ตามวัฒนธรรมองค์กรและวิชาชีพ โดยค านึงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย เป็นแบบอย่าง
ด้านบุคลิกภาพทั้งภายใน ภายนอก คิดดี มีไหวพริบ สุภาพ อ่อนโยน กิริยามารยาทเรียบร้อย เป็นที่
ชื่นชมน่าศรัทธาเลื่อมใสของสังคม 

บุคลากรต้องให้บริการด้วยรอยยิ้ม มีใจไมตรีต่อผู้รับบริการ การบริการอย่างเป็นมิตร สุภาพ
ด้วยความเต็มใจ ให้บริการต่อผู้รับบริการทั้ง นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อราชการทุกคนให้เท่า
เทียมกันไม่แบ่งชนชั้นวรรณะ พระสงฆ์เป็นสังคมแนวหน้ามาตลอด ผู้น าคือพระสงฆ์ วัดเป็นศูนย์กลาง
การศึกษา ผู้ที่จบการศึกษาจากวัดสังคมภายนอกยอมรับให้เกียรติ ฉะนั้นพระภิกษุสามเณรควรศึกษา
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วิชาการสมัยใหม่บูรณาการเข้ากับวิชาธรรมะ วิชาภาษาบาลีให้แตกฉานแล้วช่วยกันเผยแผ่หลักธรรม
ค าสอนของพระพุทธเจ้า อย่าได้บริการวัตถุให้มากนัก ควรบริการธรรมะ อบรมตนให้พร้อมเพ่ือการ
บริการสังคม ควรจัดให้นักเรียนออกบริการผู้อ่ืนบ้าง เช่นเยี่ยมคนแก่ เยี่ยมคนป่วย ผู้ด้อยโอกาสเพ่ือ
ฝึกฝนให้เป็นผู้ให้บ้าง 

ด้านการพัฒนาตนเอง บุคลากรทุกท่านจะต้องมีความขวนขวาย สนใจใฝ่รู้ เพ่ือสั่งสม พัฒนา
ศักยภาพ ความรู้ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย  ด้วยการศึกษา ค้นคว้าหา
ความรู้ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งรู้จักพัฒนา ปรับปรุง ประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและ
เทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์  มีความรู้ความเข้าใจสามารถน าศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมไทยและสังคมโลก  สามารถใช้
เทคโนโลยี สารสนเทศ มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานอย่างหลากหลาย มีความสามารถในการ
ค้นคว้าหาความรู้ เพ่ือน ามารวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นผลงานทางวิชาการ ตลอดจนสร้างองค์
ความรู้ใหม่ด้วยกระบวนการวิจัยจนเป็นที่ยอมรับ  มีความรู้ความเข้าใจทักษะในหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย รวมถึงสามารถใช้สื่อ และเทคนิคต่าง ๆ ในการปฏิบัติงานของตนเองเพ่ือให้งานมี
ประสิทธิภาพ     

การพัฒนาตนเองมีความจ าเป็นในแง่การพัฒนางาน พัฒนาความก้าวหน้าในวิชาชีพ แต่ละ
อาชีพต้องอาศัยความช านาญเป็นพิเศษในด้านนั้น ๆ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีทางที่เปิดกว้างให้บุคคลที่
ปฏิบัติงานในวิชาชีพได้เจริญก้าวหน้าไปในหน้าที่การงานที่ตนปฏิบัติอยู่ การพัฒนาตนเองจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญท่ีคนเราจะขาดเสียไม่ได้ เพราะหากไม่ศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม ไม่พยายามที่จะพัฒนาตนเองให้
ทันกับความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการและสังคมก็จะกลายเป็นคนล้าหลังควรพัฒนาตนเอง
สม่ าเสมอ โดยเข้าร่วมโครงการ กิจกรรม ที่สถานศึกษาและที่หน่วยงานต้นสังกัดรวมทั้งหน่วยงาน
ภายนอกจัดขึ้น และควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ด้านศีล จิตใจและปัญญาไปพร้อมกันด้วย  

ด้านการท างานเป็นทีม บุคลากรทุกท่านจะต้องมคีวามตั้งใจที่จะท างานร่วมกับผู้อ่ืน เป็นส่วน
หนึ่งในทีมงาน หน่วยงาน หรือโรงเรียน โดยผู้ปฏิบัติมีฐานะเป็นสมาชิกในทีม มิใช่หัวหน้าทีม และ
ความสามารถในการสร้างและด ารงรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม มีความสามารถในการร่วม
ด าเนินการเป็นทีมโดยแสดงออกถึงความเป็นผู้น า จูงใจหรือสื่อสารให้องค์กรเกิดการขับเคลื่อนสู่
เป้าหมายอย่างราบรื่นและเต็มประสิทธิภาพ กล้าแสดงความคิดเห็นที่สร้างสรรค์องค์กร ผลักดัน
ภารกิจขององค์กรให้ประสบความส าเร็จ ร่วมพิทักษ์ผลประโยชน์ขององค์กร ให้ความร่วมมือ ร่วมแรง 
ร่วมใจในกิจกรรมขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  

การท างานเป็นทีมจัดเป็นกระบวนการขั้นพ้ืนฐานในการพัฒนากลุ่มบุคคลที่ท างานด้วยกัน
เพ่ือให้เขาเหล่านั้นได้เรียนรู้ว่าจะท าอย่างไรจึงจะบรรลุเป้าหมายของแต่ละบุคคลได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลพร้อมทั้งสามารถบรรลุเป้าหมายขององค์กรไปด้วย การสร้าง
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ทีมงานนั้นจะต้องมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ สมาชิกในทีมจะต้องมีจ านวนตั้งแต่ ๒ คนขึ้นไป ร่วมงาน
กันโดยมีเป้าหมายเดียวกัน มีส่วนร่วมในการวางแผนร่วมกัน มีการติดต่อสื่อสาร มีการพ่ึงพาอาศัยกัน
ให้ความร่วมมือกันในการทางาน และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องมีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน 
ตรงตามพระบาลีว่า สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะน าสุขมาให้ 

ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม   บุคลากรทุกท่านจะต้องมีความ
ประพฤติปฏิบัติถูกต้องเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักการ
แนวทางในวิชาชีพของตนโดยมุ่งประโยชน์ของโรงเรียนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ทั้งนี้เพ่ือธ ารงรักษา
ศักดิ์ศรีแห่งอาชีพ อีกทั้งเพ่ือเป็นก าลังส าคัญในการสนับสนุนผลักดันให้ภารกิจหลักภาครัฐบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ และต้องมีความสามารถในการท าความเข้าใจและจับประเด็นปัญหา แนวคิด 
ทฤษฎี โดยวิเคราะห์ประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ จัดล าดับความเป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงแง่มุมต่าง ๆ 
จนเป็นระบบความคิดและแสดงผลของความคิดได้อย่างสร้างสรรค์  

สามารถครองตนและประพฤติปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทยและวัฒนธรรม
องค์กร โดยยึดกฎระเบียบของสังคม จรรยาบรรณวิชาชีพ จรรยาบรรณครู อุทิศตนเพ่ือประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนมีความเป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน นักศึกษาและผู้รับบริการ 
ปฏิบัติตนตามระเบียบข้าราชการและองค์กรด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
ผู้อ่ืนได้ มีความภูมิใจในวัฒนธรรมไทย สามารถส่งเสริมและพัฒนาเอกลักษณ์ไทย เห็นคุณค่าและ
เคารพศักดิ์ศรีตนเอง ประพฤติตนบนพื้นฐานความพอเพียง 

มีความซื่อสัตย์สุจริตทั้งผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่และนักเรียน รวมทั้งมีคุณธรรมสัมมาปฏิบัติ
และมีความรู้คู่คุณธรรม บุคลากรควรปฏิบัติต่อกัน ตามหลักความดีความชอบ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ไม่ยึดความเป็นผู้มีอ านาจ บุญคุณ เครือญาติหรือระบบอุปถัมภ์อยู่เหนือความถูกต้อง การบริหาร
โรงเรียนยึดหลักการมีส่วนร่วมและหลักประชาธิปไตย ดังนั้นการตัดสินในเรื่องใดจึงมีการเปิดโอกาส
ให้ชี้แจงและใช้มติที่ประชุมของคณะกรรมการเป็นการชี้ขาดตัดสินยุติปัญหา โดยมุ่งความถูกต้องและ
ประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียน 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านหลักในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๔, S.D. = 
๐.๙๔ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าสมรรถนะด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรมที่
กลุ่มตัวอย่างมองว่ามีมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านการยึดมั่นใน
ความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม รองลงมาคือด้านการบริการที่ดี การท างานเป็นทีม การพัฒนา
ตนเอง และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ตามล าดับ 
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 ๕.๑.๒ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะผู้บริหาร ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน คือ ๑) ด้าน
การคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ๒) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ๓) ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๔)  ด้านการมวีิสัยทัศน์ และ ๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ในการบริหารงานผู้บริหารจ าเป็นต้องคิดไปทุกวันเพ่ือให้
เกิดงานสร้างสรรค์และเหตุที่ต้องคิดนั้นอาจเนื่องมาจากงานที่เพ่ิมขึ้นจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธี
ท างานเพ่ือสามารถท าได้ทันตามก าหนดผู้บริหารในฐานะเป็นผู้น าในการบริหารโรงเรียนเพ่ือให้น า
โรงเรียนไปสู่เป้าหมายที่ต้องการผู้บริหารจ าเป็นต้องมีทักษะทางความรู้ความคิดมีปัญญาและมี
วิสัยทัศน์ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานั้นเกิดได้จากการเรียนรู้และการศึกษาการเข้าร่วมประชุมสัมมนาการ
อภิปรายร่วมกับคนอ่ืนการเรียนรู้จากประสบการณ์ของตัวเองและการเรียนรู้จากประสบการณ์ของคน
อ่ืนการบริหารงานในโรงเรียนย่อมมีปัญหาเกิดขึ้นสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในโรงเรียนจะกระตุ้นให้คิด
แก้ปัญหาท าให้เราคิดสารพัดวิธีคิดการที่เราน ามาใช้ประโยชน์มีวิธีการคิดหลากหลายวิธีซึ่งจะขอ
น าเสนอ ๔ วิธี ได้แก่ การคิดเชิงระบบ การคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ และการคิดแก้ปัญหา 

ผู้บริหารจะต้องมแีนวคิดหรือการตัดสินใจในการบริหาร การวางแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา บุคลากร
ในโรงเรียนและนักเรียน โดยตระหนักถึงความก้าวหน้าของการศึกษาและอนาคตของผู้เรียน  ผู้บริหาร
บางท่านยังคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบการเรียนการสอนสมัยเก่า ขาดการประยุกต์เข้ากับการ
เรียนการสอนในปัจจุบัน 

ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ผู้บริหารต้องมีความสามารถในการพูด เขียน สื่อสาร โต้ตอบ 
ในโอกาสและสถานการณ์ต่างๆ ตลอดจนสามารถชักจูง โน้มน้าวให้ผู้อ่ืนเห็นด้วย ยอมรับคล้อยตาม 
เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร สามารถน าเสนอข้อมูลสารสนเทศในด้านแนวคิด หลักวิชาการ
เพ่ือพูดโน้มน้าว พูดจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสารทุกสถานการณ์ ยึด
หลักมนุษยสัมพันธ์และถือปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนา คือ สังคหวัตถุ ๔ ผู้บริหารต้องพยายาม
สร้างความม่ันใจและความเชื่อถือของตนเองต่อบุคลากรในโรงเรียนและมีกลวิธีในการสื่อสารและสร้าง
แรงจูงใจให้กับบุคลากรในการสร้างสรรค์พัฒนาโรงเรียน 

ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร  ผู้บริหารจะต้องมีความตั้งใจจะส่งเสริมการเรียนรู้หรือ
พัฒนาผู้อ่ืนในระยะยาว  โดยมุ่งเน้นที่เจตนาที่จะพัฒนาผู้อ่ืนและผลที่เกิดขึ้นมากกว่าเพียงปฏิบัติไป
ตามหน้าที่ พัฒนาบุคลากรตาม Road Map การพัฒนาบุคลากรขององค์กร เข้าร่วมกิจกรรมและให้
ความร่วมมือในการจัดการความรู้ขององค์กรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง ให้ความร่วมมือพัฒนา
ศักยภาพผู้อ่ืนตามแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรขององค์กร ให้ค าแนะน าด้านการปฏิบัติงานอย่าง
สร้างสรรค์แก่ผู้ร่วมงานทุกระดับ ผู้บริหารต้องตระหนักให้เห็นถึงปัญหา ความต้องการของบุคลากรใน
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การพัฒนาตนเอง สร้างความเชื่อมั่นในการท างานของบุคลากรเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน
ตลอดเวลาอยู่เสมอในการท างานในสถานศึกษา 

ด้านการมีวิสัยทัศน์  ผู้บริหารจะต้องมีความสามารถในการก าหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางหรือแนว
ทางการพัฒนาองค์กรที่เป็นรูปธรรม เป็นที่ยอมรับและเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ การยอมรับแนวคิด
วิธีการใหม่ๆ  เพ่ือการพัฒนางาน การใช้กระบวนการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์หรือทิศทางการ
พัฒนาองค์กร ผู้บริหารต้องมีความทันสมัยและสร้างสรรค์ของวิสัยทัศน์หรือทิศทางการพัฒนางานและ
ความสอดคล้องกับนโยบายขององค์กรที่สังกัด ยอมรับการปรับเปลี่ยนเทคนิควิธีการเมื่อสถานการณ์
แวดล้อมเปลี่ยนไป สามารถพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยได้รับความ
ร่วมมือกับชุมชน ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศด้านเทคโนโลยี  ส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างคุณภาพของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง  ส่งเสริมการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตย การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ผู้บริหารจะต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือการพัฒนาโรงเรียนให้มี
ความก้าวหน้าอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการศึกษาเป็นส าคัญ 

ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีการประพฤติตัวเป็นแบบอย่างหรือเป็น
โมเดลส าหรับผู้ตาม เป็นที่ยกย่องเคารพนับถือ ศรัทธา ไว้วางใจและท าให้ผู้ตามเกิดความภาคภูมิใจ
เมื่อได้ร่วมงาน สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ตาม โดยการสร้างแรงจูงใจภายใน  ท้าทายในเรื่อง
งานของผู้ตาม กระตุ้นจิตวิญญาณของทีม ให้มีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น โดยการสร้างเจตคติที่ดี
และการคิดแง่บวก สร้างและสื่อความหวังที่ผู้นาต้องการอย่างชัดเจน ผู้น าจะแสดงการอุทิศตัวหรือ
ความผูกพันต่อเป้าหมายและวิสัยทัศน์ร่วมกัน แสดงความเชื่อมั่นและความตั้งใจอย่างแน่วแน่ว่าจะ
สามารถบรรลุเป้าหมายได ้ 

ผู้บริหารจะต้องมีการกระตุ้นทางปัญญาผู้ตามให้ตระหนักถึงปัญหาต่างๆ  ที่เกิดขึ้นใน
หน่วยงาน ทาให้ผู้ตามมีความต้องการหาแนวทางใหม่ๆ มาแก้ปัญหาในหน่วยงานเพ่ือหาข้อสรุปใหม่ที่
ดีกว่าเดิม เพ่ือทาให้เกิดสิ่งใหม่และสร้างสรรค์ สามารถค านึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล  ผู้บริหาร
จะต้องมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับบุคคลในฐานะเป็นผู้น า  ดูแลเอาใจใส่ผู้ตามเป็นรายบุคคล และท า
ให้ผู้ตามรู้สึกมีคุณค่าและมีความส าคัญ ผู้บริหารจะต้องเป็นโค้ช (Coach) และเป็นที่ปรึกษา 
(Advisor) เพ่ือการพัฒนาผู้ตาม เอาใจใส่เป็นพิเศษในความต้องการของปัจเจกบุคคล เพ่ือความ
สัมฤทธิ์ผลและเติบโตของแต่ละคน ผู้บริหารจะพัฒนาศักยภาพของผู้ตามและเพ่ือนร่วมงานให้สูงขึ้น 
ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าเพ่ือการเปลี่ยนแปลงหรือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารหรือแนวคิดอยู่บนพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ สมรรถนะด้านผู้บริหารในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๗๕, S.D. = 
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๑.๐๑ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่กลุ่ม
ตัวอย่างมองว่าเกิดขึ้นมากที่สุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง รองลงมาคือด้านการสื่อสารและการจูงใจ การพัฒนาศักยภาพบุคลากร การคิดวิเคราะห์
และสังเคราะห์ และการมีวิสัยทัศน์ ตามล าดับ 
 ๕.๑.๓ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะผู้สอน 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะผู้สอน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๖ ด้าน คือ ๑) ด้านการ
บริหารจัดการหลักสูตร ๒) ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ๔) ด้านการคิด
วิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ๕) ด้านภาวะผู้น าครู และ ๖) ด้านการสร้าง
ความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ 

ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร ผู้สอนจะต้องพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่
สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางและท้องถิ่น ประเมินการใช้หลักสูตรและน าผลการประเมินไปใช้ใน
การพัฒนาหลักสูตร ก าหนดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนที่เน้นการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประยุกต์ ริเริ่ม
เหมาะสมกับสาระการเรียนรู้ ความแตกต่างและธรรมชาติของผู้เรียนเป็นรายบุคคล สามารถออกแบบ
กิจกรรมการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมสอดคล้องกับวัย และความต้องการของผู้เรียน และ
ชุมชน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการออกแบบการเรียนรู้ การจัดกิจกรรมและการประเมินผล
การเรียนรู้ 

จัดท าแผนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบโดยบูรณาการอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกัน มีการ
น าผลการออกแบบการเรียนรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ และปรับใช้ตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม
และเกิดผลกับผู้เรียนตามท่ีคาดหวัง สามารถประเมินผลการออกแบบการเรียนรู้เพื่อนาไปใช้ปรับปรุง/
พัฒนาจัดท าฐานข้อมูลเพ่ืออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้สอนสามารถใช้เทคนิควิธีการ
สอนอย่างหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริม
คุณลักษณะอันพึงประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน สามารถใช้หลักจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ให้
ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีความสุข และพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ  

ผู้สอนสามารถใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นในชุมชนในการจัดการเรียนรู้ เพ่ือพัฒนา
เครือข่ายการเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครอง และชุมชนและพัฒนาสื่อนวัตกรรมเทคโนโลยีเพ่ือ
การจัดการเรียนรู้อย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้  สามารถสืบค้นข้อมูล
ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู้  ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อ/
นวัตกรรมที่ใช้ในการจัดการเรียนรู้ 

ผู้สอนสามารถออกแบบวิธีการวัดและประเมินผลอย่างหลากหลาย เหมาะสมกับเนื้อหา
กิจกรรมการเรียนรู้สามารถสร้างและนาเครื่องมือวัดและประเมินผลไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสม วัด
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และประเมินผลผู้เรียนตามสภาพจริง และน าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ 

การบริหารหลักสูตรโรงเรียนเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป การจัดการ
เรียนรู้เน้นให้ศาสนทายาทมีความรักในการเรียนให้มีความรับผิดชอบในงาน มีการสอดแทรกภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ในส่วนสาระเพ่ิมเติมของส านักพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรก าหนดสาระการเรียนรู้ 
(เนื้อหา) วัตถุประสงค์ การวัดประเมินผลให้ชัดเจน และเรียนรู้เข้าใจแล้วได้อะไรและจะน าไป
ประยุกต์ใช้ไดจ้ริง 
 ด้านการพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
ให้แก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการเรียนรู้ การท างาน การ
อยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนให้มีจิต
สาธารณะ ทักษะชีวิต สุขภาพกาย สุขภาพจิต สอดแทรกความเป็นประชาธิปไตย ความภูมิใจในความ
เป็นไทย ให้แก่ผู้เรียน ผู้สอนจะต้องจัดท าโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย ความ
ภูมิใจในความเป็นไทย ให้ผู้เรียน คณะครูผู้สอน และผู้ปกครองมีส่วนร่วมในดูแลช่วยเหลือนักเรียน
รายบุคคล สามารถน าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้งด้านการเรียนรู้และปรับ
พฤติกรรมเป็นรายบุคคล จัดกิจกรรมเพ่ือป้องกันแก้ไขปัญหา และส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนให้แก่นักเรียน
อย่างทั่วถึง ผู้สอนจะต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับค่านิยมที่ดีงาม ดูแลช่วยเหลือ 
ผู้เรียนทุกคนอย่างท่ัวถึง ทันการณ ์ 

ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน  ผู้สอนจะต้องสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในห้องเรียน 
และภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน และ
ผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และปลอดภัยอยู่เสมอ 
จัดท าข้อมูลสารสนเทศของนักเรียนเป็นรายบุคคลและเอกสารประจ าชั้นเรียนอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
เป็นปัจจุบัน สามารถน าข้อมูลสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ ให้ผู้เรียนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกฎ กติกา ข้อตกลงในชั้นเรียน แก้ปัญหา/พัฒนานักเรียนด้านระเบียบวินัยโดย
การสร้างวินัยเชิงบวกในชั้นเรียน ประเมินการกากับดูแลชั้นเรียน และนาผลการประเมินไปใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ผู้สอนจะต้องส ารวจปัญหา
เกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สาเหตุ
ของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ไขปัญหาระบุสภาพ
ปัจจุบัน มีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและโอกาสความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียน 
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ผู้สอนจะต้องรวบรวม จ าแนกและจัดกลุ่มของสภาพปัญหาของผู้เรียน แนวคิดทฤษฎีและ
วิธีการแก้ไขปัญหาเพ่ือสะดวกต่อการน าไปใช้ มีการประมวลผลหรือสรุปข้อมูลสารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้ข้อมูลรอบด้าน ผู้สอนจะต้องจัดท าแผนการวิจัย และ
ด าเนินกระบวนการวิจัย อย่างเป็นระบบตามแผนด าเนินการวิจัยที่ก าหนดไว้ ตรวจสอบความถูกต้อง
และความน่าเชื่อถือของผลการวิจัยอย่างเป็นระบบ มีการนาผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืน 
ๆ ที่มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

ด้านภาวะผู้น าครู ผู้สอนจะต้องพิจารณาทบทวน ประเมินตนเองเกี่ยวกับพฤติกรรมที่
แสดงออกต่อผู้เรียนและผู้อ่ืน มีความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนรวม เห็นคุณค่า ให้ความส าคัญใน
ความคิดเห็นหรือผลงาน และให้เกียรติแก่ผู้อ่ืน สามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ
กระท าของผู้อื่นให้มีความผูกพันและมุ่งมั่นต่อ เป้าหมายในการทางานร่วมกัน 

ผู้สอนจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ในการสนทนา มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนทนาอย่าง
สร้างสรรค์กับผู้อ่ืนโดยมุ่งเน้นไปท่ีการเรียนรู้ของผู้เรียนและการพัฒนาวิชาชีพ มีทักษะการฟัง การพูด 
และการตั้งค าถาม เปิดใจกว้าง ยืดหยุ่น ยอมรับทัศนะที่หลากหลายของผู้อ่ืน เพ่ือเป็นแนวทางใหม่ๆ 
ในการปฏิบัติงาน ผู้สอนจะต้องสืบเสาะแสวงหาข้อมูลความรู้ทางวิชาชีพใหม่ๆ ที่สร้างความท้าทายใน
การสนทนาอย่างสร้างสรรค์กับผู้อื่น 

ผู้สอนจะต้องให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการวางแผนอย่างมี
วิสัยทัศน์ซึ่งเชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และพันธกิจของโรงเรียนร่วมกับผู้อ่ืน  ริเริ่มการปฏิบัติที่
น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการพัฒานวัตกรรม พิจารณาไตร่ตรองความสอดคล้องระหว่างการเรียนรู้
ของนักเรียน และการจัดการเรียนรู้  สนับสนุนความคิดริเริ่มซึ่งเกิดจากการพิจารณาไตร่ตรองของ
เพ่ือนร่วมงาน และมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมต่างๆ ใช้เทคนิควิธีการหลากหลายในการ
ตรวจสอบ ประเมินการปฏิบัติงานของตนเอง และผลการด าเนินงานสถานศึกษา 

ผู้สอนจะต้องก าหนดเป้าหมายและมาตรฐานการเรียนรู้ที่ท้าทายความสามารถของตนเอง
ตามสภาพจริงและปฏิบัติให้บรรลุผลส าเร็จได้ ให้ข้อมูลและข้อคิดเห็นรอบด้านของผู้เรียนต่อ
ผู้ปกครองและผู้เรียนอย่างเป็นระบบ ยอมรับข้อมูลป้อนกลับเกี่ยวกับความคาดหวังด้านการเรียนรู้
ของผู้เรียนจากผู้ปกครอง สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทและการปฏิบัติงานของตนเองให้เอ้ือต่อการ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียน ตรวจสอบข้อมูลการประเมินผู้เรียนอย่างรอบด้านรวมไปถึงผลการวิจัย หรือ
องค์ความรู้ต่างๆ และน าไปใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ผู้เรียนอย่างเป็นระบบ 

ผู้สอนสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพัน
และมุ่งมั่นต่อเป้าหมายในการท างานร่วมกัน ให้ความส าคัญในการคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติ
ผู้อ่ืน วางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของโรงเรียน มีความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ของตนเองและส่วนรวมเป็นอย่างดี 
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ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อจัดการเรียนรู้ ผู้สอนจะต้องก าหนด
แนวทางในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความร่วมมือกับชุมชน สามารถประสานให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ผู้สอนจะต้องให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน 
จัดกิจกรรมที่เสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 

ผู้สอนจะต้องสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรอ่ืนๆ ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนรู้  ผู้สอนควรมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครอง
และชุมชนในการติดต่อสื่อสารเพื่อการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิปัญญา
ชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะครูในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง    = ๒.๙๖, S.D. = ๐.๙๒ 
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าการพัฒนาผู้เรียนอยู่ในระดับมาก    = ๓.๘๘, S.D. = ๐.๙๓ รองลงมาคือ
ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้    = ๓.๘๑, S.D. = ๐.๗๙ และด้านภาวะผู้น าครู    = 
๓.๘๑, S.D. = ๐.๙๐ ตามล าดับ ส่วนด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และการพัฒนาผู้เรียนอยู่ใน
ระดับปานกลาง    = ๒.๓๘, S.D. = ๐.๘๓ และด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชน
อยู่ในระดับน้อย    = ๒.๐๐, S.D. = ๐.๘๓ 
 ๕.๑.๔ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที่ 

สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ด้านสมรรถนะเจ้าหน้าที่ ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๓ ด้าน คือ ๑) ด้าน
ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๒) ด้านความถูกตอ้งของงาน ๓) ด้านการคิดวิเคราะห์  
 ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความสามารถในการปรับตัว และปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพในสถานการณ์และกลุ่มคนที่หลากหลาย หมายความรวมถึงการยอมรับความเห็น
ที่แตกต่าง และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อสถานการณ์เปลี่ยนไป มีความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน ปรับตัว
เข้ากับสภาพการท างานที่ยากล าบาก หรือไม่เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงาน 
 เจ้าหน้าที่สามารถยอมรับความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยน ยอมรับและเข้าใจความเห็นของ
ผู้อื่น เต็มใจที่จะเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ เมื่อได้รับข้อมูลใหม่ มีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบ
ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน  สามารถ
ปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เข้ากับสถานการณ์ สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้าง หรือกระบวนงาน 
เป็นการเฉพาะกาล เพ่ือให้รับกับสถานการณ์เฉพาะหน้า 



๒๒๖ 
 

 ด้านความถูกต้องของงาน เจ้าหน้าที่จะต้องมีความใส่ใจที่จะปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน 
มุ่งเน้นความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ และลดข้อบกพร่องที่อาจเกิดจากสภาพแวดล้อม โดยติดตาม 
ตรวจสอบการท างานหรือข้อมูล ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบเพ่ือความถูกต้องของ
กระบวนงาน มีความรับผิดชอบอย่างละเอียด เพ่ือความถูกต้อง ตรวจสอบความถูกต้องของงานใน
หน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง ตรวจสอบความถูกต้องงานของผู้อ่ืน ตามอ านาจหน้าที่ก าหนดโดย
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจความถูกต้องตามขั้นตอนและกระบวนงานทั้งของ
ตนเองและผู้อ่ืน ตามอ านาจหน้าที่ บันทึกรายละเอียดของกิจกรรมในงานทั้งของตนเองและของผู้อ่ืน 
เพ่ือความถูกต้องของงาน ตรวจสอบรายละเอียดความคืบหน้าของโครงการตามก าหนดเวลา 
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และคุณภาพของข้อมูล สามารถระบุข้อบกพร่องหรือข้อมูลที่หายไป 
และเพ่ิมเติมให้ครบถ้วนเพ่ือความถูกต้องของงาน พัฒนาระบบการตรวจสอบ เพ่ือความถูกต้องตาม
ขั้นตอน และเพ่ิมคุณภาพของข้อมูล 
 ด้านการคิดวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ต้องท าความเข้าใจและวิเคราะห์สถานการณ์ ประเด็นปัญหา 
แนวคิดโดยการแยกแยะประเด็นออกเป็นส่วนย่อยๆ หรือทีละขั้นตอน รวมถึงการจัดหมวดหมู่อย่าง
เป็นระบบระเบียบเปรียบเทียบแง่มุมต่างๆ  สามารถล าดับความส าคัญ ช่วงเวลา เหตุและผล ที่มาที่ไป
ของกรณีต่างๆ ได้ สามารถแยกแยะปัญหาออกเป็นรายการอย่างง่ายๆ ได้ โดยไม่เรียงล าดับ
ความส าคัญ วางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็นส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้  สามารถ
วางแผนงานโดยจัดเรียงงาน หรือกิจกรรมต่างๆ ตามล าดับความส าคัญหรือความเร่งด่วนได้ สามารถ
เชื่อมโยงเหตุปัจจัยที่ซับซ้อนของแต่ละสถานการณ์ หรือเหตุการณ์ วางแผนงานโดยก าหนดกิจกรรม 
ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถคาดการณ์
เกี่ยวกับปัญหา หรืออุปสรรคที่อาจเกิดข้ึนได ้

สามารถเข้าใจประเด็นปัญหาในระดับที่สามารถแยกแยะเหตุปัจจัยเชื่อมโยงซับซ้อนใน
รายละเอียด และสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัญหากับสถานการณ์หนึ่งๆ ได้ สามารถวางแผน
งานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มีหน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลาย
ฝ่าย รวมถึงคาดการณ์ปัญหา อุปสรรค และวางแนวทางการป้องกันแก้ไขไว้ล่วงหน้า  สามารถใช้
เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ ใช้เทคนิคการ
วิเคราะห์หลากหลายรูปแบบเพ่ือหาทางเลือก ในการแก้ปัญหา รวมถึงพิจารณาข้อดีข้อเสียของ
ทางเลือกแต่ละทาง วางแผนงานที่ซับซ้อนโดยก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่าง ๆ ที่มี
หน่วยงานหรือผู้เกี่ยวข้องหลายฝ่าย คาดการณ์ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้ง
เสนอแนะทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้  

 
 



๒๒๗ 
 

ส าหรับการวิจัยเชิงปริมาณพบว่าความคิดเห็นบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ สมรรถนะด้านเจ้าหน้าที่ในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน    = ๓.๘๔, S.D. 
= ๐.๘๖ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าสมรรถนะด้านความถูกต้องของงานอยู่ในระดับมาก ด้านความ
ยืดหยุ่นผ่อนปรน และด้านการคิดวิเคราะห์ ตามล าดับ 
 
๕.๒ อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญท่ีค้นพบมาอภิปรายได้ดังนี้ 
 ๕.๒.๑ สภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
                   พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 

สภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา กลุ่มท่ี ๑ ในการพัฒนาบุคลากรนั้นเรายังขาดโครงการที่จะพัฒนาในแต่ละด้าน ในแต่ละปีไม่มี
โครงการ โครงการในเรื่องใหม่ๆ ศาสตร์ใหม่ๆ เราไม่ได้พัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากร ที่เป็น
เช่นนี้ก็เพราะ เราขาดเรื่องงบประมาณ ไม่มีงบประมาณสนับสนุน ส่วนงานที่ก ากับดูแลของ
มหาวิทยาลัย ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุน เราไม่มีแผนพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนว่า เราจะพัฒนาบุคลากร
ในสรรถนะที่พูดถึงให้ท่านมีความรู้โดยอาศัยหลักธรรม มันยังท าไม่ได้เพราะว่าขาดองค์ประกอบ
หลายๆ อย่าง อย่างท่ีพูดมาแล้ว เพราะว่าโรงเรียนไม่มีแผน บุคลากรก็มีไม่เพียงพอมีจ ากัดมาก การที่
จะขับเคลื่อนไปสู่จุดมุ่งหมายอย่างที่พูดถึง มันยังไปไม่ถึง แนวทางในการวิจัยที่จะบรรลุผลเหล่านี้มัน
จะต้อง มีงบประมาณ มีแผนพัฒนาเสริมสรรถนะให้ชัดเจน ท าให้มีคุณภาพ  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาธีรเพชร ธีรเวทีป ได้วิจัยเรื่อง การสังเคราะห์รูปแบบ
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า ๑. สภาพ
ปัจจุบันของการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการ
วางแผนงานวิชาการ ด้านการบริหารหลักสูตร ด้านการจัดการเรียนรู้ด้านการพัฒนา และส่งเสริม
วิชาการ ด้านการจัดสื่อการเรียนรู้ ด้านการวัดผลและประเมินผล พบว่าองค์ประกอบด้านการก าหนด
จุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกและด้านภาวะผู้นา เป็นรูปแบบทางการ 
ซึ่งอาจเป็นเพราะโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา มีลักษณะการบริหารองค์กรที่ขึ้นอยู่กับ
คณะสงฆ์ซึ่ง มีระบบ ระเบียบปฏิบัติ มีขั้นตอนการสั่งการจากผู้บังคับบัญชาสู่ผู้ปฏิบัติเสมอ ผู้บริหาร
ซึ่งเป็นพระสงฆ์จึง บริหารงานโดยยึดตามกฎระเบียบเป็นหลัก ๒. สภาพที่ควรจะเป็นในการ
บริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ ด้านการวางแผนงานวิชาการ 
ในองค์ประกอบด้านการก าหนดจุดมุ่งหมาย การจัดโครงสร้าง รูปแบบที่ควรจะเป็น คือรูปแบบเป็น
ทางการ พบว่าสภาพที่ควรจะเป็นต้องการให้มีการก าหนดจุดมุ่งหมายและ จัดโครงสร้างบริหารงาน
วิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาให้ชัดเจน เช่นการจัดท าขั้นตอน และระยะเวลาใน



๒๒๘ 
 

การปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพราะการวางแผนงานและระยะเวลาของงานวิชาการเป็นเป้าหมายหลักของการ
ให้การศึกษา๑ 

ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นพระเถระผู้ใหญ่ เป็นเจ้าอาวาส  
ซึ่งท่านก็มีภาระหน้าที่ด้านพระพุทธศาสนามาก อีกทั้งต้องยอมรับว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ไม่ได้เป็นโรงเรียนที่รัฐบาลให้เงินอุดหนุนงบประมาณ บุคลากรไม่ได้เป็นข้าราชการ ไม่
เป็นเอกชน จัดการเหมือนโรงเรียนการกุศล โดยขอพระเป็นผู้สนับสนุน หรือเป็นผู้ด าเนินการ เรื่อง
การสร้างขวัญก าลังใจให้กับบุคลากรจึงเป็นสิ่งส าคัญ ผู้สอนหรือผู้ปฏิบัติงานในโรงเรียนไม่มีสถานะที่
มั่นคงในอาชีพ ขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังมีปัญหาในเรื่องสมองไหล ซึ่งบุคลากรที่มี
ความรู้ความสามารถก็จะอยู่กับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเพียงชั่วคราว เมื่อ
บุคลากรผู้นั้นสมัครสอบในโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนรัฐบาลได้แล้วเขาก็ลาออก  

ในขณะเดียวกันผู้บริหารท างานแบบงานวัดไม่เป็นระบบท าท างานช้าไม่กระตือรือร้น ขาด
การเอาใจใส่ ขาดความรับผิดชอบต่อโรงเรียน ทั้งผู้บริหารทั้งผู้สอนที่เป็นพระภิกษุจะเอาธุระทางคณะ
สงฆ์เป็นส่วนมาก จึงท าให้ผู้สอนที่เป็นคฤหัสถ์ล าบาก จ านวนนักเรียนลดลงมากอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องมาจากเด็กเยาวชนบรรพชาน้อยลง ด้านผู้สอน ค่าครองชีพไม่แน่นอน ต้องไปหางานข้างนอกท า
ด้วย ต้องไปหาสอบที่อ่ืนด้วย ครูที่สอนเต็มที่ไม่มี จุดด้อยของพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา คือ
ผู้บริหาร ไม่ได้จบด้านการบริหารมาโดยตรง ผู้บริหารยังขาดแนวคิดหรือการตัดสินใจในการบริหาร 
การวางแผนเพ่ือพัฒนาสถานศึกษา บุคลากรของโรงเรียนและนักเรียน โดยตระหนักถึงความก้าวหน้า
ของสถานศึกษา ผู้บริหารบางท่านยังยังคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์แบบการเรียนการสอนสมัยเก่า ไม่
ค่อยประยุกต์เข้ากับการเรียนการสอนในปัจจุบัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ 
ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและตัวชี้วัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาจะปฏิบัติหน้าที่ได้จะต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการ
บริหารการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีที่องค์กรวิชาชีพครู ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้บริหาร
การศึกษาที่ก าหนด ซึ่งจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพชั้นสูง นั่นคือจะต้องเป็นผู้บริหารมือ
อาชีพ ด้วยเหตุนี้ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นต้องด าเนินการบริหารเพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปตาม
แนวทาง หลักการและมาตรฐานการศึกษาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
๒๕๔๒๒ 

 สภาพปัญหาด้านผู้สอน ครูยังวิธีการท าสื่อการเรียนการสอน ครูและนักเรียนยังขาดการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ การจัดท าข้อมูลสารสนเทศและเอกสารประจ าชั้นเรียน/ประจ าวิชา และการ
ก ากับดูแลชั้นเรียน ครูยังขาดการได้รับความรู้จากการนิเทศ ครูเข้าใจในระบบการบริหารจัดการในชั้น
เรียนไม่ดีเท่าที่ควร และไม่มีความพยายามพัฒนาตนเองจึงเป็นอุปสรรคในการบริหารจัดการชั้นเรียน
อย่างมีประสิทธิภาพ การคิดวิเคราะห์สังเคราะห์ของผู้สอนบงรูปบางคนยังเน้นไปในระบบที่เคยเรียน
                                                        

๑พระมหาธีรเพชร ธีรเวทีป, “การสังเคราะห์รูปแบบการบริหารงานวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา,  (มหาวิทยาลัยสยาม, ๒๕๕๘).   

๒นางสาวสมถวิล ชูทรัพย์ , “การพัฒนาเครื่องมือและตัวช้ีวัดคุณลักษณะผู้บริหารสถานศึกษาที่มี
ประสิทธิภาพ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๕๐)  



๒๒๙ 
 

มา ขาดการพัฒนาให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของการเรียนการสอนสมัยใหม่ การท าวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียนมีน้อยมากเพราะครูยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการท าวิจัย จึงท าให้ขาดการวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ผู้เรียน เพ่ือท าวิจัยหาแนวทางแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  

โรงเรียนมีนโยบายส่งเสริมให้ครูท าการวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนแต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ
เพราะครูขาดความตั้งใจและไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร ครูไม่ให้ความส าคัญที่จะเข้ารับการอบรม
เกี่ยวกับการท าวิจัยจึงท าให้ขาดความรู้ความเข้าใจในการท าวิจัยเพ่ือแก้ไขปัญหาผู้เรียนอย่างถูกวิธี ครู
ขาดการบริหารจัดการที่ดีในการเรียนการสอนและขาดการบันทึกข้อมูลหลังแผนการสอนเพ่ือท าการ
วิจัยแก้ไขปัญหาพัฒนาผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ ครูมักอ้างว่ามีภาระหน้าที่รับผิดชอบมาก จึงท าให้
การเอาใจใส่ต่อการวิเคราะห์สังเคราะห์และการท าวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไม่ได้ตามวัตถุประสงค์ และ
บุคลากรบางส่วนไม่ได้เห็นความส าคัญของการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน  

ครูยังขาดการเป็นผู้น าที่ดีเพราะขาดการใฝ่รู้ใฝ่ศึกษาค้นคว้าหาความรู้วิชาการใหม่ๆ เพ่ือ
พัฒนาตนเองจึงเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพต่อผู้เรียนและไม่เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นักเรียนบางรูปไม่ตั้งใจเรียน เกเร ท าให้ครูบางท่านหงุดหงิดไม่สามารถจะควบคุม
อารมณ์ได้ อาจจะใช้ความรุนแรง ภาวะผู้น าครูจะเสียไป โรงเรียนและชุมชนที่ผ่านมาต่างก็พ่ึงพา
อาศัยซึ่งกันและกัน แต่ในปัจจุบันชุมชนบางส่วนไม่ค่อยให้ความร่วมมือกับโรงเรียนเพราะมองว่าเป็น
เรื่องของพระท่ีจะต้องด าเนินการกันเอง ความสัมพันธ์ของโรงเรียนกับชุมชนเมื่อก่อนมีมากแต่ทุกวนนี้
ลดน้อยลงอาจขึ้นอยู่กับบารมีของเจ้าอาวาสแต่ละช่วงเวลา  

สภาพปัญหาด้านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยเข้าใจงานหรือขาดความรับผิดชอบในการ
ท างาน ไม่ยืดหยุ่นผ่อนปรนในการท างานส่วนตัวและงานส่วนรวม ขาดทักษะหรือไม่ช านาญในงาน
นั้นๆ ขาดการคิดวิเคราะห์มักใช้แรงกายหรือก าลังมักกว่าการคิดวิเคราะห์  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของกนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์ได้วิจัยเรื่อง “การบริหารกิจการคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย” 
ผลการวิจัยพบว่า การจัดการมีการก าหนดนโยบายจากเจ้าอาวาส ผู้ด ารงต าแหน่งผู้จัดการโรงเรียน 
การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่มีการบริหารจัดการที่แบ่งเป็นฝ่าย ด้านการเรียนมี
ครูใหญ่เป็นผู้รับผิดชอบ และต าแหน่งการบริหารจัดการออกเป็นฝ่ายต่างๆ ให้ร่วมกันรับผิดชอบงาน
ทั้งหมดในโรงเรียน เนื่องจากการเรียนการสอนเป็นไปตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ จึงท าให้
ลักษณะการบริหารงานในโรงเรียนค่อนข้างเป็นทางการไปด้วย (E=Education) หมายถึงการบริหาร
กิจการด้านการศึกษา เป็นงานการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา รูปแบบ
โครงสร้างมีผู้จัดการ ผู้ช่วยผู้จัดการคณะกรรมการสถานศึกษา ครูใหญ่ และผู้ช่วยครูใหญ่ แบ่งเ ป็น
การบริหารกิจการของโรงเรียนเป็น ๖ ฝ่าย คือ ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายปกครอง ฝ่ายธุรการ ฝ่ายแผนงาน 
และฝ่ายบริหารทั่วไป ฝ่ายบริหาร และฝ่ายทะเบียนและวัดผล๓ 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาสหัส ฐิตสาโร ได้วิจัยเรื่อง “การศึกษาวิจัย
การบริหารองค์กรคณะสงฆ์” ผลการวิจัยพบว่า การบริงานบุคคลในองค์กรคณะสงฆ์ การ

                                                        
๓กนกวรรณ โกมลิทธิพงศ์, “การบริหารกิจการของคณะสงฆ์จีนนิกายในประเทศไทย”, วิทยานิพนธ์พุทธ

ศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๐).  



๒๓๐ 
 

แต่งตั ้งและถอดถอนเป็นอ านาจหน้าที ่ของบริหารขั ้นต้นหรือผู ้บริหารที ่ส ูงกว่า ยังขาดการ
บริหารอย่างเป็นระบบและมีการพัฒนาไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลง แต่การมอบอ านาจในการ
ตัดสินใจยังขึ้นอยู่กับผู้บริหารที ่มีล าดับชั้นสูงกว่า การจัดการบริหารในแต่ละวัดยังไม่เด่นชัด 
รวมทั้งการบริหารกิจการคณะสงฆ์ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับภาค จนถึงระดับวัดการปกครองมี
การรวมศูนย์ และเป็นไปในการสั ่งการจากบนลงล่าง การศึกษาของวัดและของคณะสงฆ์
โดยรวมขาดระบบบริหารจัดการที่ดีและไม่เป็นระบบ การเผยแผ่ยังเป็นรูปแบบ เดิมและขาด
การปรับให้สอดคล้องกับยุคสมัย การบริหารงานสาธารณูปการขาดระบบแผนที่ชัดเจนขาด
ระบบการจัดการที่ดี การศึกษาสงเคราะห์ขาดการก าหนดรูปแบบการให้การสงเคราะห์ที่ดี และ
ไม่เป็นระบบ ด้านการสาธารณสงเคราะห์มีรูปแบบและระบบที่ดีต่อการให้การอนุเคราะห์แก่
ประชาชน๔ 

จากสภาพปัญหาดังที่กล่าวมาเบื้องต้นนั้นสามารถวิเคราะห์ได้ว่า บุคลากรของโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ เริ่มตั้งแต่ผู้บริหาร ผู้สอน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ ขาดอิทธิบาท 
๔ ในการท างาน ไม่มีแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ในการท างาน ขาดขวัญก าลังใจที่จะท างานอย่างจริงจั ง 
สาเหตุอันเนื่องมาจากสถานภาพของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษายังไม่มั่นคง ที่ดูจะ
มั่นคงก็มีเพียงโรงเรียนที่เป็นส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่ง เช่น โรงเรียนบาลีเตรียม
อุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา และโรงเรียนวชิมกุฎ ส่วนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษานอกเหนือจากนี้ยังไม่มีพระราชบัญญัติคุ้มครอง อีกท้ังยังได้รับค่าตอบแทนต่อเดือนน้อยมาก ผล
จากแบบสอบถามผู้มีรายได้ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท/เด ือนมีมากที่สุด ส่งผลให้บุคลากรของโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ขาดฉันทะ ขาดวิริยะ ขาดความกระตือรือร้นที่จะท างานอัน
เนื่องมาจากขาดงบประมาณสนับสนุน  

ในขณะเดียวกันทางฝ่ายรัฐบาลผู้ให้ความสนับสนุน ซึ่งให้การสนับสนุนเป็นรายรูปนักเรียน 
จ านวน ๒,๐๘๐ บาทต่อรูปต่อเดือน ซึ่งงบประมาณจ านวนนี้น ามาใช้บริหารจัดการทุกอย่างใน
โรงเรียน แต่ไม่รวมค่าไตรจีวร ค่าของใช้ส่วนตัวของนักเรียน มีความคิดเห็นว่าหากโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาบริหารจัดการภายในโรงเรียน รวมทั้งจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพมาก
ขึ้นทัดเทียมเท่าโรงเรียนของรัฐบาล รัฐบาลก็จะเพ่ิมงบประมาณให้ตามความเหมาะสม ซึ่งดูเหมือนว่า
ความคิดระหว่างฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาจะตรง
ข้ามกัน ดังนั้นผู้วิจัยวิเห็นว่าหากโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้องการที่ได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลให้พอเพียงกับการบริหารจัดการการเรียนการสอน โรงเรียนต้อง
พัฒนาสมรรถนะของบุคลากรก่อนเป็นอันดับแรก 

 
 

 

                                                        
 ๔พระมหาสหัส ฐิตสาโร, “การบริหารองค์กรคณะสงฆ์”, รายงานวิจัย, (คณะครุศาสตร์: มหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑), หน้า ๘๓. 



๒๓๑ 
 

๕.๒.๒ ทฤษฎีและหลักธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียน 
                  พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 

จากสภาพปัญหาและอุปสรรคในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา พบว่าการท่ีจะพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เบื้องต้นต้องพัฒนาที่คุณลักษณะพ้ืนฐาน 
(Underlying Characteristic) ที่อยู่ภายในตัวบุคคลได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) อุปนิสัย (Trait) อัตตม
โนทัศน์ (Self-Concept) รวมถึงความรู้ (Knowledge) และทักษะ (Skill) ซึ่งคุณลักษณะเหล่านี้จะ
เป็นตัวผลักดันหรือมีความสัมพันธ์เชิงเหตุผล (Causal Relationship) ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ความรับผิดชอบ หรือสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งที่กล่าวมานี้รวมอยู่ใน
ทฤษฎีสมรรถนของ David Mc Clalland อ้างใน คนึงนิจ อนุโรจน์๕  ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัย
พบว่าสมรรถนะที่เหมาะส าหรับพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น 
คือสมรรถนะบุคลากรทางการศึกษา ประกอบสมรรถนะหลัก ๕ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านการมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน ๒) ด้านการบริการที่ดี ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง ๔) ด้านการท างานเป็น
ทีม ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม สมรรถนะบริหาร ๕ ด้าน ประกอบด้วย 
๑) ด ้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ๒) ด้านการสื่อสารและการจูงใจ ๓) ด้านการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร ๔) ด้านการมีวิสัยทัศน์ ๕) ด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง  

สมรรถนะผู้สอน ๖ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ๒) 
ด้านการพัฒนาผู้เรียน ๓) ด้านการการบริหารจัดการชั้นเรียน ๔) ด้านการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์และ
การวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน ๕) ด้านภาวะผู้น าครู ๖) ด้านการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับ
ชุมชน สมรรถนะเจ้าหน้าที่ ๓ ด้านประกอบด้วย ๑) ความยืดหยุ่นผ่อนปรน ๒) ความถูกต้องของงาน 
๓) การคิดวิเคราะห์ ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของสุรวุฒิ ยัญญลักษณ์๖ ศึกษาการพัฒนาสมรรถนะเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากผล
การศึกษาได้น ามาจัดท าเป็นตัวแบบสมรรถนะ (competency model) ของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยสมรรถนะ ๒ ส่วนคือ สมรรถนะหลัก 
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนและสมรรถนะในงานส าหรับแต่ละกลุ่มงาน คือ  

                                                        
๕David Mc Clelland อ้างใน คนึงนิจ อนุโรจน์,  “ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสมรรถนะของนักพัฒนาทรัพยากร

มนุษย์ กองทัพอากาศ”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, ๒๕๕๑), 
หน้า ๓๒ 

๖สุรวุฒิ ยัญญลักษณ์, “การพัฒนาสมรรถนะเพื่อเพิ่มประสิทธิผลขององค์กรข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน” วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา, 
(ภาควิชาการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ๒๕๕๐). 

 



๒๓๒ 
 

  ๑. สมรรถนะหลัก (core competency) ประกอบด้วย ๕ สมรรถนะ คือ ๑) การมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ (achievement motivation) ๒) การบริการที่ดี (service mind) ๓) การสั่งสมความ
เชี่ยวชาญในงานอาชีพ (expertise) ๔) ความกล้าหาญทางจริยธรรม (integrity) ๕) ความร่วมแรง
ร่วมใจ (teamwork and cooperation) และ  
  ๒. สมรรถนะในงาน (functional competency) ประกอบด้วยสมรรถนะประจ ากลุ่มงาน 
๑๔ กลุ่มๆ งานละ ๔ สมรรถนะ (ยกเว้นกลุ่มผู้บริหาร และกลุ่มบริหารงาน รวม ๕ กลุ่มงานๆ ละ ๕ 
สมรรถนะ) รวม ๕ สมรรถนะ คือ ๑) ภาวะผู้น า (leadership) ๒) ความคิดเชิงวิเคราะห์ (analytical 
thinking) ๓) มนุษยสัมพันธ์ (human relation) ๔) การให้ค าปรึกษา (consulting) ๕) การให้ความ
ร่วมมือ (cooperation) ๖) การท างานเป็นทีม (teamwork) ๗) การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
(continuous improvement) ๘) การแก้ปัญหา (problem solving) ๙) การติดตามงาน (follow 
up) ๑๐) การด าเนินการ (facilitation) ๑๑) การตัดสินใจ (decision making) ๑๒) การวางแผน 
(planning) ๑๓) การมุ่งเน้นที่ผู้เรียน (student orientation) ๑๔) ความรู้ในสายอาชีพ (technical 
knowledge) ๑๕) การสื่อสารด้วยวาจา (oral communication) ๑๖) ความถูกต้องแม่นย า 
(accuracy) ๑๗) ทักษะการน าเสนอ (presentation skill) ๑๘) การสอนแนะ (coaching) ๑๙) การ
เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (continuous learning) ๒๐) ความคิดสร้างสรรค์ (creativity) จากสมรรถนะ
ประจ ากลุ่มงานทั้ง ๒๐ สมรรถนะใน ๑๔ กลุ่มงานนี้มีสมรรถนะในงานร่วมของทุกกลุ่มงาน ๓ 
สมรรถนะ คือ ๑) การท างานเป็นทีม (teamwork) ๒) การมุ่งเน้นที่ผู้เรียน (student orientation) 
๓) ความรู้ในสายอาชีพ (technical knowledge)  
 ส าหรับหลักธรรมที่สอดคล้องกับการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่าต้องพัฒนาที่จิตใจก่อนเป็นเบื้องต้นเพ่ือให้บุคลากรมีความรักความ
ศรัทธาในอาชีพที่ตัวเองท าอยู่จึงจะสามารถท าให้มีความขยันหมั่น เพียรเอาใจใส่ในหน้าที่การงาน 
เพ่ือที่จะท าให้งานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งก็คือหลักอิทธิบาท ๔ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา)๗ ได้ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม พบว่า ๑) สภาพการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบัน
นี้ พระสังฆาธิการได้ด าเนินการพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสม
กับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตามพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนมีกฎระเบียบ
ที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้างทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสน

                                                        
 ๗พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๓๓ 
 

ทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณา
การที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมในปัจจุบันนี้ สามเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเชน 
พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายในส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) 
การบริหารการเงิน (Money) การบริหารวัสดุอุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) 
เป็นต้น 
 ๒) การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการ
ควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลัก
สาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี 
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น 
 ๓) น าเสนอการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ผลการแจกแบบสอบถาม
แก่บุคลากรกลุ่มตัวอย่าง จ านวน ๓๑๗ ชุด พบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความ
คิดเหน็ต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
รูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม 
เป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นต้น ซึ่งจะได้อภิปราย
ความสอดคล้องกันระหว่างทฤษฎีสมรรถนะกับหลักอิทธิบาท ๔ ดังต่อไปนี้ 
 
 ๕.๒ .๓ รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุ คลากรของโรง เ รี ยนพระปริ ยัติ ธรรม  
                    แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๑ 

สมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา แบ่งออกเป็น ๕ ส่วน 
ดังต่อไปนี้ 

ส่วนที่ ๑ ได้แก่สมรรถนะหลัก ๕ ด้านที่บุคลากรทุกรูป/คนจะต้องมีร่วมกัน ๕ ด้าน คือ ๑) 
ด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน เช่น บุคลากรต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ต้องปรับปรุงวิธีการ
ท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพและประสิทธิภาพมากขึ้น ท างานให้ได้ตามเป้าหมายของงานที่
รับผิดชอบ และที่ส าคัญคือต้องมีการก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน ๒) ด้านการบริการที่ดี เช่น 
บุคลากรต้องให้การบริการด้วยรอยยิ้ม มีไมตรีต่อผู้รับบริการ ให้แนวทางแก้ปัญหาหรือช่วยแก้ปัญหา
ที่เกิดขึ้นแก่ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยงหรือปัดภาระ ให้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับงานที่
ก าลังท าอยู่ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ และให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ ด้วยความเต็มใจอย่างเท่า
เทียมกัน ๓) ด้านการพัฒนาตนเอง เช่น บุคลากรควรพัฒนาทั้งด้านร่างกาย ศีล จิตใจและปัญญาไป
พร้อมๆ กัน พยายามศึกษาหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือพัฒนางานในอาชีพของตน สามารถน าความรู้ที่



๒๓๔ 
 

เป็นสหวิชาการและเทคโนโลยีใหม่ๆ มาประยุกต์ในงานที่ท าได้ และเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ 
ที่สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานภายนอกจัดขึ้น ๔) ด้านการท างานเป็นทีม เช่น 
บุคลากรควรได้มีส่วนร่วมในการวางแผนงานและมีเป้าหมายเดียวกัน มีความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน มีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับผู้ อ่ืน และปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและ
ประสบการณ์ภายในทีมงานอย่างเหมาะสม ๕) ด้านการยึดมั่นในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
เช่น ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ ตรงเวลาและรักษาค าพูด ยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพและศักดิ์
ของอาชีพ ไม่มีระบบอุปถัมภ์ และยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
ผลประโยชน์ของโรงเรียน  

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของฐิติวรรณ สินธุ์นอก ได้วิจัยเรื่อง “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรม
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทย” ผลการวิจัยพบว่า 
สมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนในประเทศไทยผู้เชี่ยวชาญมีความคิด
สอดคล้องกัน ประกอบด้วย สมรรถนะ ๕ ด้าน คือ ด้านความรู้ความเข้าใจ ด้านทักษะ ด้านอัตมโน
ทัศน์ ด้านลักษณะวิสัย และด้านแรงจูงใจ จากนั้นน าผลที่ได้จากการศึกษามาวิเคราะห์ และร่วง
หลักสูตรในลักษณะบูรณาการยึดสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับองค์กรเอกชนใน
ประเทศไทยมาจัดกิจกรรม และการฝึกอบรม โดยใช้หลักการเรียนรู้จากประสบการณ์จากการมีส่วน
ร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการฝึกอบรม๘ 

ส่วนที่ ๒ ได้แก่สมรรถนะผู้บริหาร ๕ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น 
ผู้บริหารต้องมีวิธีการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ประยุกต์ให้เข้ากับสถานการณ์ปัจจุบัน น าสถานการ
ที่วิเคราะห์แล้วมาสรุปเป็นนโยบายที่ชัดเจน สามารถวิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหาความต้องการ
ของสถานศึกษา และวิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ๒) ด้านการ
สื่อสารและการจูงใจ เช่น ผู้บริหารต้องสร้างความมั่นใจและความเชื่อถือของตนเองต่อบุคลากร มี
กลวิธีในการสื่อสารและสร้างแรงจูงใจให้กับบุคลากร ผู้บริหารต้องมีความสามารถในกาการโน้มน้าว
ให้ผู้อ่ืนเห็นด้วยและคล้อตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมาย และผู้บริหารต้องสามารถพูดและเขียนได้ใน
โอกาสต่างๆ ๓) ด้านการพัฒนาบุคลากร เช่น ผู้บริหารต้องตระหนักถึงปัญหาความต้องการของ
บุคลากรในการพัฒนาตนเอง ให้การสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเองในรูปแบบต่างๆ 
ผู้บริหารควรมีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเองของบุคลากร และต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างในการ
สร้างเครือข่ายการพัฒนาบุคลากร ๔) ด้านการมีวิสัยทัศน์ เช่น ผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์ที่แน่นอนเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนอย่างแท้จริง ก าหนดเป้าหมาย ทิศทางของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
ก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพ่ือตอบสนองต่อการน าวิสัยทัศน์สู่ความส าเร็จ และผู้บริหารรู้และเข้าใจว่า
งานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนองวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างไร ๕) ด้านภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง เช่น ผู้บริหารต้องกล้าตัดสินใจเพ่ือให้เกิดความก้าวหน้าและการเปลี่ยนแปลง ผู้บริหาร

                                                        
 ๘ฐิติวรรณ สินธุ์นอก, “การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสมรรถนะที่จ าเป็นของผู้จัดการฝึกอบรมส าหรับ
องค์กรเอกชนในประเทศไทย”, ดุษฎีนิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยรามค าแหง, 
๒๕๕๒).  



๒๓๕ 
 

สามารถน าทีมงานก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน ผู้บริหารประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นผู้น า และ
ผู้บริหารค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปิลัญ ปฏิพิมพาคม ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบภาวะผู้น าและ
ประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. 
องค์ประกอบภาวะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนมี ๖ องค์ประกอบ คือ การมีวิสัยทัศน์ที่ดี 
ความสามารถในการจูงใจ การเป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนด้าน
ความฉลาดและมีไหวพริบ และด้านหลักในการปกครองในโรงเรียน เนื่องจากแนวคิดผู้น าแบบต่างๆ 
ในปัจจุบันที่เป็นที่นิยมคือผู้น าเชิงวิสัยทัศน์ ผู้น าที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลเป็นผู้สร้างวัฒนธรรมในองค์กร
ท าตนเองให้สอดคล้องกับทุกคน ซึ่งต้องท างานที่ท้าทายสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และส่งเสริมให้มี
ความคิดใหม่ๆ มีแรงบันดาลใจและกระตือรือร้นโดยการเกิดวิสัยทัศน์ร่วมกันกับผู้อ่ืน น ามาซึ่งการ
บรรลุผลความส าเร็จสูงสุดในการท างานอย่างแท้จริง๙ 

ส่วนที่ ๓ ได้แก่สมรรถนะผู้สอน ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) ด้านการบริหารจัดการหลักสูตร
และการเรียนรู้ เช่น ควรเน้นวิชาความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป สอดแทรกการเรียนรู้ภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมสมรรถนะผู้เรียน และน าผลการประเมินการ
เรียนรู้มาใช้ในการพัฒนาจัดการเรียนรู้ได้ ๒) ด้านการพัฒนาผู้เรียน เช่น สอดแทรกคุณธรรม
จริยธรรมในการสอนแก่ผู้เรียน จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มีทักษะในการ
เรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกับสังคมและรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง และส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตน
ถูกต้องเหมาะสมกับค่านิยมที่ดี งาม ๓) ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน เช่น สามารถจัด
สภาพแวดล้อมภายในและภายนอกห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง
ครูกับผู้เรียนและผู้เรียนกับผู้เรียน ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้พร้อมใช้และ
ปลอดภัย และสามารถน าสาระสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเต็มศักยภาพ ๔) ด้านการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพ่ือพัฒนาผู้เรียน เช่น ส ารวจปัญหาเพ่ือวางแผนการวิจัยเพ่ือพัฒนา
ผู้เรียน สามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนได้ วิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรค
และความส าเร็จของการวิจัยเพ่ือแก้ปัญหา และน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในบริบทที่คล้ายคลึงกัน
ได้ ๕) ด้านภาวะผู้น าครู เช่น กระตุ้น จูงใจปรับเปลี่ยนความคิดและการกระท าของผู้อ่ืนให้มีความ
มุ่งมั่นในการท างานร่วมกัน ให้ความส าคัญต่อความคิดเห็นหรือผลงานและให้เกียรติผู้อ่ืน สนใจต่อ
สถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๖) ด้าน
การสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการเรียนรู้ เช่น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชนในการ
ติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 
เปิดโอกาสให้ปราชญ์ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วม และเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการ 

                                                        
๙ปิลัญ ปฏิพิมพาคม, “รูปแบบภาวะผู้น าและประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาเอกชนระดับการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน”, ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
๒๕๕๒).  



๒๓๖ 
 

 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโ (บุญวงศ์) ได้วิจัยเรื ่อง 
“รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริย ัติธรรม แผนสามัญศึกษา ” ผลการวิจัยพบว่า มี ๔ 
ขั้นตอน คือ ๑) ศึกษาปัญหาการบริหารโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยใช้
การระดมความคิด จากผู้เชี ่ยวชาญที่ เลือกแบบเจาะจง มาน าเสนอสภาพปัญหาการบริหาร
โรงเรียน ๒) การประเมินสมมุติฐานรูปแบบการบริหารโรงเรียน โดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญ ๒๓ 
รูป/ท่าน มารับทราบปัญหาในขั้นที ่ ๑ แล้วขอให้ผู ้เชี ่ยวชาญเสนอสภาพปัญหาการบริหาร
โรงเรียน และเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จากนั้นได้เชิญให้ผู ้ เชี ่ยวชาญระดมความคิดปรับปรุง
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา แล้วประเมินผลรูปแบบการ
บริหารโรงเรียน ๓) การทดลองรูปแบบการบริหารโรงเรียนวัดบึงกิตติว ิทยา ๔) ปรับปรุง
รูปแบบเป็นครั้งสุดท้าย จากผลการประเมินและทดลองรูปแบบ พบว่า รูปแบบนี้มีความถู กต้อง
สมบูรณ์ น าไปปฏิบัติได้และมีประโยชน์ได้ รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก
สามัญศึกษา ประกอบด้วย คณะกรรมการบริหาร, ผู้จัดการ, ผู้อ านวยการ, สภานักเรียน, ฝ่าย
งานวิชาการ, ฝ่ายงานงบประมาณ, ฝ่ายงานบุคคล, ฝ่ายบริหารงานทั่วไป๑๐ 

ส่วนที่ ๔ ได้แก่สมรรถนะเจ้าหน้าที ่๓ ด้านประกอบด้วย ๑) ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน เช่น 
จ้าหน้าที่ต้องสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพที่ล าบากได้ ยอมรับและเข้าใจความคิดเห็นของผู้อ่ืน ปรับ
ใช้กฎ ระเบียบให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้เข้ากับสถานการณ์ ๒) 
ด้านความถูกต้องของงาน เช่น ตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย ตระหนักถึงผลเสียที่อาจ
เกิดขึ้นจากความผิดพลาดของตนเอง ท างานตามขั้นตอนที่ว่างไว้อย่างถูกต้อง และระบุข้อบกพร่อง
เพ่ือให้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด ๓) ด้านการคิดวิเคราะห์ เช่น สามารถวางแผนงานโดย
แตกประเด็นออกเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ ก าหนดขั้นตอนกิจกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ คาดการณ์ถึง
ปัญหา อุปสรรคและแนวทางการป้องกันได้ และแยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนออกเป็นส่วนๆ ได้ 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของชนิดา ทองมณโท ได้วิจัยเรื่อง “รูปแบบการไกล่เกลี่ยของ
ผู้บริหารสถานศึกษา      ขั้นพ้ืนฐาน” ผลการวิจัยพบว่า ๑. พฤติกรรมการไกล่เกลี่ยของผู้บริหาร มี ๔ 
องค์ประกอบคือ  ๑) ทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ย  ๒)  การจัดการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  
๓) ทักษะการไกล่เกลี่ย ๔) การคิดแก้ไขปัญหาเหมาะสมในระดับมาก ๒. ประสิทธิผลของการไกล่
เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นรูปแบบที่ประกอบด้วย องค์ประกอบด้านพฤติกรรม การ
ไกล่เกลี่ย  ๔ องค์ประกอบเป็นตัวแปรต้น โดยองค์ประกอบด้านทัศนคติและพฤติกรรมของผู้ไกล่เกลี่ย
และการคิดแก้ไขปัญหาส่งผลต่อองค์ประกอบประสิทธิผลของการไกล่เกลี่ยในภาพรวมโดย
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความเห็นว่า เหมาะสม ถูกต้อง เป็นไปได้ และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ สอดคล้อง
กับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย๑๑ 

                                                        
 

๑๐พระครูใบฎีกาบุญชู ชุติปญฺโ (บุญยงค์), “รูปแบบการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยวงษ์
ชวลิตกุล, ๒๕๕๔). 
 ๑๑ชนิดา  ทองมณโท, “รูปแบบการไกล่เกลี่ยของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิต (สาขาวิชาการบริหารการศึกษา), (บัณฑิตวิทยาลัย: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๔). 



๒๓๗ 
 

ส่วนที่ ๕ เป็นที่ส่วนที่เกี่ยวกับหลักพุทธธรรมคือหลักอิทธิบาท ๔ ที่จะท าให้ผู้ปฏิบัติประสบ
ความส าเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานได้ตามความมุ่งหวัง อันจะส่ งผลให้มนุษย์เกิดการพัฒนา
ศักยภาพของตนเองไปอย่างต่อเนื่อง ประกอบด้วย ๑) ฉันทะ คือ การรักในสิ่งที่ท า ใจที่รักอันเกิดจาก
ความศรัทธา ความปรารถนาอันแรงกล้าและเชื่อมั่นต่อสิ่งที่จะท านั้นอย่างเต็มเปี่ยม จึงจะเกิดความ
เพียรตามมา ๒) วิริยะ คือ ความมุ่งมั่น ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะเรียนรู้และท าให้เข้าถึงแก่นแท้ของสิ่ง
นั้นเรื่องนั้น เป็นความเพียรพยายามอย่างสูงที่จะท าตามฉันทะหรือศรัทธาของตนเอง วิริยะนี้ย่อมมา
พร้อมกับความกล้าหาญ อดทนอดกลั้น ความไม่รู้สึกย่อท้อต่อปัญหา และมีความหวังที่จะเอาชนะ
อุปสรรคทั้งปวง โดยมีศรัทธาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ๓) จิตตะ คือ ใจที่จดจ่อและรับผิดชอบ เมื่อมี
ใจที่จดจ่อต่อสิ่งที่คิดที่ท าและรับผิดชอบแล้วก็จะมีความรอบรู้ขึ้นเรื่อยๆ ด้วยใจที่จดจ่อตั้งมั่น เมื่อมี
ความรอบรู้แล้ว การวิเคราะห์สังเคราะห์เนื้อแท้ของเรื่องราวนั้นๆ ก็จะตามมา พร้อมทั้งการตัดสินใจ
ท าอะไรก็จะมีความผิดพลาดน้อยตามมาด้วย ๔) วิมังสา คือ การทบทวนในสิ่งที่ได้คิด ได้ท ามา อัน
เกิดจากความมีใจรัก (ฉันทะ) แล้วท าด้วยความมุ่งมั่น (วิริยะ) อย่างใจจดจ่อและรับผิดชอบ (จิตตะ) 
โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ จึงน าไปสู่การทบทวนตัวเองและทบทวนองค์กรหรือ
ทบทวนกระบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้คิด สิ่งที่ได้ท าผ่านมา ว่าเกิดผลดี ผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมท ากับผู้อ่ืน เพ่ือปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น ซึ่งจะน าไปสู่การ
พัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพื่อหล่อหลอมค่านิยม
และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ร่วมกัน 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน (พันธ์ปัญญา) วิจัยเรื่อง “การ
พัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม” ผลการวิจยพบว่า การพัฒนารูปแบบที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดการเพ่ือการบูรณาการที่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีความสอดคล้องตาม
พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ตลอดจนมีกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับส านักเรียน เพ่ือส่งเสริมการสร้าง
ทรัพยากรบุคคลคือพระภิกษุ สามเณร ผู้เป็นศาสนทายาทสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาในอนาคต 
นอกจากนั้น ปัญหาอุปสรรคการจัดการเพ่ือการบูรณาการที่ไม่เหมาะสมกับการศึกษาพระปริยัติธรรม
ในปัจจุบันนี้ สามเหตุส าคัญมาจากวิสัยทัศน์ไม่ชัดเชน พันธกิจไม่เหมาะสม กระบวนการจัดการภายใน
ส านักเรียนไม่ชัดเจน เช่น การบริหารบุคคล (Man) การบริหารการเงิน (Money) การบริหารวัสดุ
อุปกรณ์ (Materials) และการจัดการ (Management) เป็นต้น 
 การบูรณาการหลักพุทธธรรมส าหรับการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม ตามหลักการ
จัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัดองค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการ
ควบคุมเป็นต้น ตามหลักอิทธิบาท ๔ ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เป็นต้น ตามหลัก
สาราณียธรรม ๖ ประกอบด้วย เมตตากายกรรม เมตตาวจีกรรม เมตตามโนกรรม สาธารณโภคี  
สีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา เป็นต้น 
 ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัด
การศึกษาพระปริยัติธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาแต่ละด้านพบว่า ผู้บริหาร 
อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักเรียน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพระปริยัติ
ธรรม แต่ละด้านอยู่ในระดับปานกลาง คือ ตามหลักการจัดการประกอบด้วย การวางแผน การจัด



๒๓๘ 
 

องค์การ การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ และการควบคุม เป็นต้น ตามหลั กอิทธิบาท ๔ 
ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา เป็นต้น๑๒ 

 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 จากการศึกษาวิจัยเรื่อง “รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา” ผู้วิจัยได้ค้นพบประเด็นมากมายที่จะน ามาเป็นแนวทางในการสร้างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาให้สามารถท างานได้บรรลุ
เป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดให้มี
โครงการฝึกอบรมบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาฝึกอบรมถวาย/ให้
ความรู้ ทักษะที่เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะหลักที่บุคลากรทุกรูป/คนจะต้องมีร่วมกันกัน อาทิ 
เทคนิคการสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ เทคนิคการบริการด้วยใจเพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร กล
ยุทธ์พัฒนาตนเองเพ่ือความส าเร็จในงาน เทคนิคการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ เทคนิคการสร้าง
ความรักความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรเพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างาน และการส่งเข้า
อบรม/สัมมนานอกสถานที่ในหัวข้อเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ท าอยู่เพ่ือเป็นการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้ท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด ซึ่งจะส่งผลดีต่อโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาสืบไป 
 
 ๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนในสังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาติ และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และบางโรงเรียนเช่น 
โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา โรงเรียนบาลีสาธิตศึกษา ก็ยังสังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ดังนั้น หน่วยงานต้นสังกัดควรที่จะให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบายการ
บริหารจัดการและยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา ให้มีความเป็นเลิศทางการศึกษาในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนสติปัญญาและทิศทางการพัฒนา
สังคมไทย ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอประเด็นทางนโยบายดังต่อไปนี้ 
 ๑. มหาเถรสมาคมควรมีนโยบายในการบริหารจัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษาให้ชัดเจนเป็นเอกเทศ ไม่ควรน าไปเก่ียวโยงเพ่ือเป็นพ้ืนฐานของแผนกบาลี เพราะการศึกษาของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี แผนกนักธรรม และแผนกสามัญศึกษา ย่อมมีจุดประสงค์ที่
แตกต่างกัน 
 ๒. กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ควรมีนโยบายจัดโครงการ
ฝึกอบรมสัมมนาเพ่ือพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาเป็นประจ าๆ 
ตลอดปีการศึกษา หรือมอบงบประมาณให้เพื่อการด าเนินการจัดอบรม 

                                                        
 ๑๒พระมหาอ านาจ ปวฑฺฒโน, “การพัฒนารูปแบบการจัดการการศึกษาพระปริยัติธรรม”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเชิงพุทธ, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๓๙ 
 

 ๓. ผู้บริหารของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรตระหนักถึงการพัฒนา
บุคลากรในโรงเรียน ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมในสถานศึกษา รวมถึงการส่งบุคลากรเข้าอบรม
สัมมนานอกสถานศึกษา  
 
 ๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ  
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนที่เปิดท าการเรียนการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนที่ขาดโอกาส
ทางการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามปกติได้เข้ามาบรรพชาในพระพุทธศาสนาเพ่ือศึกษา
เล่าเรียนเป็นพ้ืนฐานในการศึกษาระดับอุดมศึกษาในมหาวิทยาลัยสงฆ์ คือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย อีกทั้งผู้บริหารและผู้สอนส่วนมากก็ส าเร็จ
การศึกษาการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งนี้ ดังนั้น ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา ควรตระหนักถึงการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรในโรงเรียนเพ่ือให้บุคลการมี
ทักษะ มีความสามารถในการงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 
 ๑. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค
การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์” เพ่ือมุ่งเน้นให้บุคลากรได้เรียนรู้ถึงความส าคัญในการจูงใจตนเอง การ
พัฒนาพลังแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์เพ่ือการจูงใจตนเอง และวิธีการด ารงไว้ซึ่งพลังแรงใจตนเองเพ่ือ
ความส าเร็จตามเป้าหมายที่ต้องการ 
 ๒. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค
การให้บริการที่ประทับใจ” เพ่ือให้บุคลากรได้เรียนรู้และฝึกทักษะที่เกี่ยวกับงานด้านบริการใน
สถานการณ์ต่างๆ รวมถึงมีความเข้าใจในวิธีการส่งมอบบริการด้วยทีมบริการที่เป็นเลิศ 
 ๓. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “กลยุทธ์
การพัฒนาตนเองเพ่ือความส าเร็จในงาน” เพ่ือการพัฒนาบุคลกรไปสู่ความส าเร็จในงานที่ตน
รับผิดชอบโดยเริ่มจากกลยุทธ์พื้นฐาน และประยุกต์ให้เข้ากับงานที่ตนปฏิบัติ 
 ๔. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การ
สร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ” เพ่ือให้บุคลากรมีความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจให้การด าเนินงานส าเร็จ
บรรลุเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์แก้ไขปัญหาร่วมกัน ลดปัญหาข้อขัดแย้งเพ่ือให้การท างานบรรลุ
วัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
 ๕. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ควรจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิค
การสร้างความรักความผูกพันและความภักดีต่อองค์กรเพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน” 
เพ่ือให้บุคลากรมีทักษะในการสร้างความสุขในการท างานและการด าเนินชีวิต ตระหนักถึงความส าคัญ
ของความรัก ความผูกพันและความจงรักภักดีต่อองค์กร 
 
 ๕.๓.๓ ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 การท าวิจัยครั้งต่อไป ควรมีเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรประจ าสายงาน เช่น 
สายผู้บริหาร ประกอบด้วยสมรรถนะ ๕ ด้าน ได้แก่ ด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ ด้านการ
สื่อสารและการสร้างก าลังใจ ด้านการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการมีวิสัยทัศน์ และด้านภาวะ



๒๔๐ 
 

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง สมรรถนะประจ าสายผู้สอนประกอบด้วยสมรรถนะ ๖ ด้านได้ ได้แก่ ด้านการ
บริหารหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ ด้านการพัฒนาผู้เรียน ด้านการบริหารจัดการชั้นเรียน ด้านการ
วิเคราะห์สังเคราะห์และวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน ด้านภาวะผู้น าครู และด้านการสร้างความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือกับชุมชนเพ่ือการจัดการเรียนรู้ และสมรรถนะประจ าสายเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย
สมรรถนะ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน ด้านความถูกต้องของงาน และด้านการคิด
วิเคราะห์ เพ่ือให้การศึกษาวิจัยได้วิจัยเฉพาะเจาะลึกลงไปส าหรับสายงานนั้นๆ  
 ๑. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
ศึกษา 

๒. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
 ๓. รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครโูรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 



บรรณานุกรม 
๑. บรรณานุกรมภาษาไทย 
 

ก) ข้อมูลปฐมภูมิ 
 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย. ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.          
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

 
 ข) ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ: 
กมล ภู่ประเสริฐ. การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา. กรุงเทพมหานคร: พลการพิมพ์, ๒๕๔๔. 
กีรติ ยศยิ่งยง. ขีดความสามารถ. กรุงเทพมหานคร: มิสเตอร์ก๊อปปี้, ๒๕๔๙. 
แ ก้ ว  ชิ ด ต ะข บ . พุ ท ธ ธ ร ร ม เ พื่ อ ส่ ง เ ส ริ ม เ ศ ร ษฐกิ จ .  ฝ่ า ย เ ผ ย แ ผ่ พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น า 
  กองพุทธศาสนาศึกษา, กรุงเทพมหานคร: ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , ๒๕๒๑. 
 ไกรยุทธ ธีรตยาดีนันท์. แนวพระราชด าริด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ . กรุงเทพมหานคร : 
  สถาบันไทยคดีศึกษาและฝ่ายวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
จ ารัส ด้วงสุวรรณ. พฤติกรรมมนุษย์กับการพัฒนาตนเอง. กรุงเทพมหานคร: ธนะการพิมพ์,๒๕๔๕. 
จิรประภา อัครบวร. สร้างคนสร้างผลงาน. กรุงเทพมหานคร: ก.พลพิมพ์, ๒๕๔๙. 
 ชูชัย สมิทธิไกรม.  การสรรหา การคัดเลือก และการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร .  
  กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,๒๕๕๐. 
ณงค์วิทย์ แสนทอง. เทคนิคการจัดท าและน า Job Competency ไปใช้งาน (ฉบับคนท างาน).  
  กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์, ๒๕๕๑.  
ณรงค์วิทย์ แสนทอง.  มารู้จัก COMPETENCY กันเถอะ. กรุงเทพมหานคร: เอช อาร์ เซ็นเตอร์,  
  ๒๕๔๗. 
ทิศนา แขมมณี. รูปแบบการเรียนการสอน ทางเลือกที่หลากหลาย . กรุงเทพมหานคร: ส านักพิมพ์ 
  แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
ธงชัย  สมบูรณ์. การบริหารและจัดการมนุษย์ในองค์การ . กรุงเทพมหานคร : ปราชญ์สยาม,  
   ๒๕๔๙. 
บุญชม ศรีสะอาด. การวิจัยเบื้องต้น. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์ชมรมเด็ก, ๒๕๓๕. 
บุญเลี้ยง ทุมทอง. ทฤษฎีและการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้ . กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์  

เอส.พริ้นติ้งไทยแฟคเตอรี่, ๒๕๕๖. 
ประเวศ วะสี. แนวคิดปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพ: เรือนแก้วการพิมพ์, ๒๕๓๙. 
ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์. การบริหารวิชาการ. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมกรุงเทพมหานคร,   

๒๕๔๕. 



๒๔๑ 
 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
พยอม วงศ์สารศรี. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: คณะวิทยาการจัดการสถาบัน 
  ราชภัฎสวนดุสิต, ๒๕๓๘. 
พรชัย ลิขิตจธรรมโรจน์. พฤติกรรมองค์การ (Organizational Behavior). กรุงเทพมหานคร :  
  สานักพิมพ์โอเดียนสโตร์, ๒๕๔๕ . 
พรธิดา วิเชียรปัญญา. การจัดการความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้. กรุงเทพมหานคร: ธรรกมล 
  การพิมพ์, ๒๕๔๗. 
พระธรรมโกศาจารย์  (ประยูร ธมฺมจิตฺ โต) . ท าอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง . กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๑. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๑๒. 
  กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
_______. ท ศ ว ร ร ษ ธ ร ร ม ทั ศ น์ พ ร ะ ธ ร ร ม ปิ ฏ ก  ห ม ว ด ศึ ก ษ า ศ า ส ต ร์ . 
  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, ๒๕๔๓. 
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม. กรุงเทพมหานคร: 
  ส านักพิมพ์บริษัท เอส.อาร์.พริ้นติ้งแมสโปรดักส์จ ากัด, ๒๕๕๑. 
พระราชวรมุนี. ปรัชญาการศึกษาของไทย. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์วรพากย์พินิจ, ๒๕๒๑. 
เยาวดี วิบูลย์ศรี. การประเมินโครงการ แนวคิด และแนวปฏิบัติ . กรุงเทพมหานคร: ภาควิชาวิจัย 
  การศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๓๖. 
ราชบัณฑิตยสถาน . พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๔๒ . กรุงเทพมหานคร : 
  บริษัทนานมีบุ๊คส์พลับลิเคชั่นส์ จ ากัด,๒๕๔๖. 
รุจิร์  ภู่สาระ และจันทรานี  สงวนนาม . การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา . กรุงเทพมหานคร: 

บริษัทบุ้ค พอยท์จ ากัด ๒๕๔๕. 
ลาวรรณ รพีไพศาล. หลักการจัดการ กรุงเทพมหานคร:เจ้าพระยาระบบการพิมพ์. ๒๕๔๒. 
วัชราภรณ์ สุริยาภิวัฒน์ . วิจัยธุรกิจยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ 
  มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๖. 
วัฒนา พัฒนพงศ์.  BSC และ KPI เพื่อการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน . กรุงเทพมหานคร:  

ส านักพิมพ์วี เอส., ๒๕๔๗. 
วิชัย ธรรมเจริญ. คู่มือปฏิบัติงานโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา . กรุงเทพมหานคร :  
  โรงพิมพ์การศาสนา. 
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์. เทคนิคการบริหารส าหรับนักบริหารการศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร :  
  ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.  
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส . สารานุกรมพระพุทธศาสนา .          

กรุงเทพมหานคร: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 



๒๔๒ 
 

สมศักดิ์ บุญปู่. พระสงฆ์กับการศึกษาไทย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๔. 

 
บรรณานุกรม (ต่อ) 

 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ส านักงาน ก.พ.) . คู่มือการก าหนดสมรรถนะใน 

ราชการพลเรือน: คู่มือสมรรถนะหลัก. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ประชุมช่าง จ ากัด, 
๒๕๕๓. 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน. คู่มือสมรรถนะราชการพลเรือนไทย. กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงาน ก.พ., ๒๕๔๘. 

ส านักพัฒนาระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน ส านักงาน ก.พ. คู่มือสมรรถนะหลัก. นนทบุรี: 
  บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จ ากัด,๒๕๕๒. 

สุจิตรา ธนานันท์. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐประศาสนศาสตร์ 
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แบบสอบถาม  
เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  
ค าชี้แจง ขอความอนุเคราะห์ในการกรอกข้อมูล 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้ท าขึ้น โดย มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา การพัฒนาสมรรถนะ

บุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งส าหรับเป็นข้อมูลและแนวทาง ส าหรับผู้วิจัย เพ่ือที่จะได้น าผลการวิจัยที่ได้ไปปรับให้เกิ ด
ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา อ่ืนๆ และหน่วยงานอื่นต่อไป 

ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวมและจะเก็บข้อมูลฉบับนี้เป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยเท่านั้น ไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด  
 ตอนที่ ๑  ข้อมูลสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน รายได้ต่อเดือน ของผู้ตอบแบบสอบถาม                      
 ตอนที่ ๒ ข้อมูลเกี่ยวกับสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจ าสายงาน ๓ สาย ได้แก่ สาย
ผู้บริหาร และผู้สอน และสายเจ้าหน้าที่ 

ตอนที่ ๓  ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามและสัมภาษณ์

ครั้งนี้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
  
 

พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ 
นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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    ๕.   ๔๑ ปีขึ้นไป 
๓. ระดับการศึกษา 

   ๑.   ต่ ากว่าปริญญาตรี   
 ๒.    ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า   

   ๓.   สูงกว่าปริญญาตรี        
   

๔. ระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน 
   ๑.   ๑ – ๕ ปี    ๒.   ๖ – ๑๐ ปี 
  ๓.   ๑๑ – ๑๕ ปี             ๔.   มากกว่า ๑๕ ปี 

  
๕. ต าแหน่งในการปฏิบัติงาน 
    ๑.   ผู้บริหาร    ๒.   ครู – อาจารย์ 
    ๓.   เจ้าหน้าที ่
 
๖. รายได้ต่อเดือน 
    ๑.   ต่ ากว่า ๑๐,๐๐๐ บาท   ๒.   ๑๐,๐๐๑ – ๑๕,๐๐๐  บาท 
    ๓.   ๑๕,๐๐๑ – ๒๐,๐๐๐ บาท  ๔.   มากกว่า ๒๐,๐๐๐  
    

 ตอนที่ ๒ เป็นแบบสอบถามปลายปิด และเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ๕ 
ระดับดังนี้ 
 ๕  หมายถึง  ระดับปฏิบัติมากท่ีสุด 
 ๔  หมายถึง  ระดับปฏิบัติมาก 
 ๓  หมายถึง  ระดับปฏิบัติปานกลาง 
 ๒  หมายถึง  ระดับปฏิบัติน้อย 
 ๑  หมายถึง  ระดับปฏิบัติน้อยที่สุด 



 
๓๐๒ 

 

 ให้ท่านพิจารณาการด าเนินงานในแต่ละรายการพฤติกรรมของสมรรถนะผู้รับการประเมิน 
แล้วท าเครื่องหมาย  ลงในช่องสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับการประเมินตามสภาพความเป็นจริง 

 
๑. สมรรถนะหลัก ๕ สมรรถนะ 

สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
สมรรถนะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑. สมรรถนะการมุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงาน 
๑.  ท่านมีความพึงพอใจและพยายามท าหน้าที่ให้ดีที่สุด      
๒. ท่านท างานได้ตามเป้าหมายที่ผู้บังคับบัญชาก าหนด หรือ

เป้าหมายของหน่วยงานที่รับผิดชอง 
     

๓. ท่านปรับปรุงวิธีการท างานให้ดีขึ้น เร็วขึ้น มีคุณภาพมากข้ึน  
    มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

     

๔. ท่านบริหารจัดการและทุ่มเทเวลาตลอดจนทรัพยากรเพ่ือให้
ได้ประโยชน์สูงสุดต่อภารกิจของหน่วยงานตามที่วางแผนไว้ 

     

๒. สมรรถนะการบริการที่ดี  (ผู้รับบริการนอกจากบุคคลภายนอกองค์กรแล้วยังรวมถึงนักเรียนด้วย) 
๕. ท่านให้บริการที่เป็นมิตร สุภาพ ด้วยความเต็มใจ และให้

ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง 
     

๖. ท่านช่วยแก้ปัญหา หรือให้แนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนแก่
ผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว ไม่บ่ายเบี่ยง ไม่แก้ตัว หรือปัดภาระ 

     

๗. ท่านให้ข้อมูลข่าวสารที่เก่ียวข้องกับงานที่ก าลังให้บริการอยู่ ที่
เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ 

     

๘. ท่านให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์แก่ผู้รับบริการ เพื่อ
ตอบสนองความจ าเป็นและความต้องการของผู้รับบริการ 

     
 
 

๓. สมรรถนะการพัฒนาตนเอง 
๙. ท่านพยายามศึกษาค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆ เพ่ือการพัฒนา

งานในสาขาอาชีพของตน 
     

๑๐. ท่านสามารถน าวิชาการ ความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้ 

     

๑๑. ท่านมีความรู้ ความเชี่ยวชาญในเรื่องที่มีลักษณะสหวิชาการ 
และสามารถน าความรู้ไปปรับใช้ได้อย่างกว้างขวาง 

     

๑๒. ท่านสนับสนุนในการจัดสรรทรัพยากร เครื่องมือ อุปกรณ์ที่
เอ้ือต่อการพัฒนางาน และวิทยาการใหม่ๆ 

 

     



 
๓๐๓ 

 

๔. สมรรถนะการท างานเป็นทีม      
๑๓. ท่านมีความพึงพอใจในการท างานร่วมกับผู้อ่ืน      
๑๔. ให้เกียรติ ยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจแก่เพ่ือนร่วมงานใน     
      โอกาสที่เหมาะสม 

     

๑๕. ท่านมีทักษะในการท างานร่วมกับบุคคล/กลุ่มบุคคลอย่างมี
ประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาและในทุก
สถานที่ 

     

๑๖. ท่านปรับเปลี่ยน/รับฟังความคิดเห็นและประสบการณ์
ภายในทีมงาน 

     

๕. สมรรถนะด้านการยึดม่ันในความถูกต้องชอบธรรมและจริยธรรม 
๑๗. ท่านยึดมั่นในอุดมการณ์ของวิชาชีพ ปกป้องเกียรติและ

ศักดิ์ศรีของอาชีพ 
     

๑๘. ท่านเสียสละ อุทิศตนเพ่ือประโยชน์ต่อวิชาชีพ และเป็น
สมาชิกท่ีดีของโรงเรียน 

     

๑๙. ท่านซื่อสัตย์ ตรงเวลา รักษาค าพูด      
๒๐. ท่านยืนหยัดเพ่ือความถูกต้อง กล้าตัดสินใจ ปฏิบัติหน้าที่

โดยมุ่งผลประโยชน์ต่อโรงเรียน 
     

 
๒. สมรรถนะผู้บริหาร ๕ สมรรถนะ 

สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
สมรรถนะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์ 
๒๑.  ผู้บริหารสามารถวิเคราะหส์ภาพปัจจุบัน ปัญหา ความต้องการ

ของงานหรือของสถานศึกษา 
     

๒๒. ผู้บริหารมีวิธีการเสนอทางเลือกหรือแนวทางป้องกันแก้ไขที่
เหมาะสมกับสภาพปัญหาและสภาพบริบทของสถานศึกษา 

     

๒๓. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์ตรวจสอบวิธีการแก้ปัญหาหรือ
พัฒนางานและหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 

     

๒๔. ผู้บริหารสามารถวางแผน ก าหนดกิจกรรม คาดการณ์
ปัญหา อุปสรรค แนวทางการป้องกันแก้ไข รวมทั้งเสนอแนะ
ทางเลือกและข้อดีข้อเสียไว้ให้ 

     

๒. สมรรถนะด้านการสื่อสารและการจูงใจ 
๒๕. ผู้บริหารมีความสามารถพูดในโอกาสต่างๆ      
๒๖. ผู้บริหารมีความสามารถเขียนในโอกาสต่างๆ      



 
๓๐๔ 

 

๒๗. ผู้บริหารมีความสามารถสื่อสารผ่านเทคโนโลยีอย่าง
เหมาะสม 

     

๒๘. ผู้บริหารมีความสามารถในการจูงใจ โน้มน้าวให้ผู้อื่นเห็น
ด้วย ยอมรับคล้อยตามเพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายของการสื่อสาร 

     

๓. สมรรถนะการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
๒๙. ผู้บริหารให้ค าปรึกษา แนะน าและช่วยแก้ปัญหาแก่บุคลากร

หรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างเหมาะสม 
     

๓๐. ผู้บริหารมีส่วนรว่มในการพัฒนาบุคลากร      
๓๑. ผู้บริหารปฎิบัติตนเป็บแบบอย่างและสร้างเครือข่ายพัฒนา

บุคลากร 
     

๓๒. ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้โอกาสบุคลากรได้พัฒนาตนเอง
ในรูปแบบต่างๆ 

     

๔. สมรรถนะด้านการมีวิสัยทัศน์      
๓๓. ผู้บริหารรู้ เข้าใจ ว่างานที่ท าอยู่นั้นเกี่ยวข้องหรือตอบสนอง

ต่อวิสัยทัศน์ของโรงเรียนอย่างไร 
     

๓๔. ผู้บริหารอธิบายให้ผู้อ่ืนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ และเป้าหมาย
การท างานของโรงเรียนได้ 

     

๓๕. ผู้บริหารริเริ่มและก าหนดนโยบายใหม่ๆ เพื่อตอบสนองต่อ
การน าวิสัยทัศน์ไปสู่ความส าเร็จ 

     

๓๖. ผู้บริหารก าหนดวิสัยทัศน์ เป้าหมายและทิศทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์
ระดับประเทศ 

     

๕. สมรรถนะด้านภาวะผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
๓๗. ผู้บริหารมีความค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล      
๓๘. ผู้บริหารมีวิธีการกระตุ้นทางปัญญาแก่บุคลากร      
๓๙. ผู้บริหารประพฤติตนเหมาะสมกับเป็นผู้น า      
๔๐. ผู้บริหารน าทีมงานก้าวไปสู่พันธกิจของโรงเรียน      

 
 ๓. สมรรถนะผู้สอน ๖ สมรรถนะ 

สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
สมรรถนะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑. สมรรถนะการบริหารจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนรู้ 
๔๑. ท่านสามารถใช้รูปแบบ/เทคนิควิธีการสอนอย่างหลากหลาย

เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
     



 
๓๐๕ 

 

๔๒. ท่านได้จัดกิจกรรมเรียนรู้ที่ปลูกฝัง/ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์และสมรรถนะของผู้เรียน 

     

๔๓. ท่านได้ใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีหลากหลายและ
เหมาะสมกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนรู้ 

     

๔๔. ท่านได้น าผลการประเมินการเรียนรู้มาใช้ในการพัฒนา
จัดการเรียนรู้ 

     

๒. สมรรถนะการพัฒนาผู้เรียน      
๔๕. ท่านสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมในการสอนแก่ผู้เรียน      
๔๖. ท่านได้จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผู้เรียนด้านการดูแลตนเอง มี

ทักษะในการเรียนรู้ การท างาน การอยู่ร่วมกันในสังคม และ
รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

     

๔๗. ท่านได้น าข้อมูลนักเรียนไปใช้ช่วยเหลือ/พัฒนาผู้เรียนทั้ง
ด้านการเรียนรู้และปรับพฤติกรรมเป็นรายบุคคล 

     

๔๘. ท่านได้ส่งเสริมให้ผู้เรียนปฏิบัติตนถูกต้องเหมาะสมกับ
ค่านิยมท่ีดีงาม 

     

๓. สมรรถนะการบริหารจัดการชั้นเรียน      
๔๙. ท่านสามารถจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอกท้ัง

ห้องเรียนที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
     

๕๐. ท่านได้ส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้เรียนและ
ผู้เรียนกับผู้เรียน 

     

๕๑. ท่านได้ตรวจสอบสิ่งอ านวยความสะดวกในห้องเรียนให้
พร้อมใช้และปลอดภัย 

     

๕๒. ท่านสามารถน าสารสนเทศไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนได้อย่าง
เต็มศักยภาพ 

     

๔. สมรรถนะการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการวิจัยพัฒนาผู้เรียน 
๕๓. ท่านได้ส ารวจปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน

เพ่ือวางแผนการวิจัยเพื่อพัฒนาผู้เรียน 
     

๕๔. ท่านสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนที่
เกิดข้ึนในชั้นเรียนเพ่ือก าหนดทางเลือกในการแก้ปัญหา ระบุ
สภาพปัจจุบัน 

     

๕๕. ท่านมีการวิเคราะห์จุดเด่น จุดด้อย อุปสรรคและ
ความส าเร็จของการวิจัยเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนในชั้นเรียน 

     

๕๖. ท่านมีการน าผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในกรณีศึกษาอ่ืนๆ ที่
มีบริบทของปัญหาที่คล้ายคลึงกัน 

     

๕. สมรรถนะภาวะผู้น าครู 
๕๗. ท่านสามารถกระตุ้นจูงใจ ปรับเปลี่ยนความคิดและการ      



 
๓๐๖ 

 

กระท าของผู้อ่ืนให้มีความผูกพันและมุ่งม่ันต่อเป้าหมายใน
การท างานร่วมกัน 

๕๘. ท่านเห็นคุณค่า ให้ความส าคัญในการคิดเห็นหรือผลงาน
และให้เกียรติผู้อ่ืน 

     

๕๙. ท่านให้ความสนใจต่อสถานการณ์ต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันโดยมี
การวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ เป้าหมายและพันธกิจของ
โรงเรียน 

     

๖๐. ท่านได้ริเริ่มการปฏิบัติที่น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงและการ
พัฒนานวัตกรรม 

     

๖. สมรรถนะการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับชุมชนเพื่อการจัดการเรียนรู้ 
๖๑. ท่านมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ปกครองและชุมชนในการ

ติดต่อสื่อสารเพ่ือการจัดการเรียนรู้ 
     

๖๒. ท่านเปิดโอกาสให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมวางแผนการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ในระดับชั้นเรียน 

     

๖๓. ท่านได้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ให้ปราชญ์ชาวบ้านหรือภูมิ
ปัญญาชาวบ้านในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วม 

     

๖๔. ท่านมีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของสถานศึกษา
เข้ามามีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดการ 

     

 
๔. สมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน ๓ สมรรถนะ 

สมรรถนะ/รายการพฤติกรรม 
สมรรถนะ 

น้อย
ที่สุด 

น้อย ปาน
กลาง 

มาก มาก
ที่สุด 

๑. สมรรถนะด้านความยืดหยุ่นผ่อนปรน 
๖๕. ท่านสามารถปรับตัวเข้ากับสภาพงานที่ยากล าบากหรือไม่

เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานได้ 
     

๖๖. ท่านสามารถยอมรับและเข้าใจความเห็นของผู้อ่ืน      
๖๗. ท่านมีวิจารณญาณในการปรับใช้กฎระเบียบให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ เพ่ือผลส าเร็จของงานและวัตถุประสงค์ของ
โรงเรียน 

     

๖๘. ท่านสามารถปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงานให้เข้ากับ
สถานการณ์หรือบุคคลแต่ยังคงเป้าหมายเดิมไว้ได้ 

     

๒. สมรรถนะด้านความถูกต้องของงาน      
๖๙. ท่านมีความตั้งใจท างานให้ถูกต้อง สะอาด เรียบร้อย      
๗๐. ท่านตระหนักถึงผลเสียที่อาจเกิดขึ้นกับตนเองหรือโรงเรียน      



 
๓๐๗ 

 

จากความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของตน 
๗๑. ท่านได้ให้ความเห็นและชี้แนะผู้อื่นให้ปฏิบัติตามข้ันตอนการ

ท างานที่วางไว้เพ่ือความถูกต้องของงาน 
     

๗๒. ท่านสามารถระบุข้อบกพร่อง หรือข้อมูลที่ขาดหายไป และ
ก ากับดูแลข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ผลลัพธ์หรือผลงานที่มี
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

     

๓. สมรรถนะด้านการคิดวิเคราะห์      
๗๓. ท่านสามารถวางแผนงานโดยแตกประเด็นปัญหาออกเป็น

ส่วนๆ หรือเป็นกิจกรรมต่างๆ ได้ 
     

๗๔. ท่านสามารถก าหนดกิจกรรม ขั้นตอนการด าเนินงานต่างๆ 
ที่มีผู้เก่ียวข้องหลายฝ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

     

๗๕. ท่านสามารถคาดการณ์ถึงปัญหา อุปสรรค และวางแนวทาง
ป้องกันแก้ไขในกิจกรรมหรือสถานการณ์ต่างๆ ได้ 

     

๗๖. ท่านสามารถใช้เทคนิคการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการ
แยกแยะประเด็นปัญหาที่ซับซ้อนเป็นส่วนๆ ได้ 

     

 
 
ส่วนที่ ๓ :  ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ 
ค าชี้แจง : โปรดให้ข้อมูลในแต่ละประเด็นตามความคิดเห็นของท่าน 
 

๑.  สมรรถนะด้านผู้บริหาร 
๑.๑ ปัญหาอุปสรรค .................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๑.๒ ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



 
๓๐๘ 

 

๒.  สมรรถนะด้านผู้สอน 
๒.๑ ปัญหาอุปสรรค .................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๒.๒ ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
๓.  สมรรถนะด้านผู้ปฏิบัติงาน 
๓.๑ ปัญหาอุปสรรค .................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

๓.๒ ข้อเสนอแนะ ........................................................................................................................................ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ตอบแบบสอบถาม 
พระมหาสุดใจ  ชยวุฑฺโฒ 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขารัฐประศาสนศาสตร์ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ 

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 



 
๓๐๙ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
แบบสัมภาษณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
๓๑๐ 

 

 
แบบสัมภาษณ์เพื่อการวิจัย 

เรื่อง รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ตอนที่ ๑ ข้อมูลผู้ให้สัมภาษณ์ 

ชื่อ ............................................... ฉายา ........................................ นามสกุล ....................................  
อายุ ............ พรรษา ............. ระดับการศึกษา ...................................ต าแหน่ง .............................. ... 
ที่อยู่ ..............................................................................ต าบล/แขวง ................................................. 
อ าเภอ/เขต ................................................. จังหวัด.......................................................... .................. 
วัน เดือน ปี ที่ให้สัมภาษณ์  ....................................................................................................... ......... 
 

ตอนที่ ๒ หัวข้อสัมภาษณ์ “ สภาพปัญหาและอุปสรรคของการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของ
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา” 

 ๑. ด้านสมรรถนะหลัก  
๒. ด้านสมรรถนะผู้บริหาร 

 ๓. ด้านสมรรถนะผู้สอน 
 ๔. ด้านด้านสมรรถนะผู้ปฏิบัติงาน 
ตอนที่ ๓ “การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 
ด้วยหลักอิทธิบาท ๔  

 
 
  

ด้วยความเคารพ 
พระมหาสุดใจ ชยวุฑฺโฒ (คุนาพันธ์) 

นิสิตหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

 
 
 
 
 
 



 
๓๑๑ 

 

 
ประวัติผู้ศึกษาวิจัย 

 
ชื่อผู้วิจัย    พระมหาสุดใจ คุนาพันธ์ (ชยวุฑฺโฒ) 
วัน เดือน ปีเกิด    ๓ สิงหาคม ๒๕๑๙ 
สถานที่เกิด    จังหวัดเพชรบูรณ์ 
 
วุฒิการศึกษา 

ระดับปริญญาตรี   พุทธศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพุทธจิตวิทยา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ระดับปริญญาโท   รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต ส าหรับนักบริหาร 
     มหาวิทยาลัยศรีปทุม  
ประสบการณ์การท างาน 

พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๗  เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียนวัดทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๗   เป็นผู้ช่วยเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

วัดทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๘   เป็นเลขานุการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

    วัดทองศาลางาม 
พ.ศ. ๒๕๔๘-๒๕๔๙ เป็นครูสอนคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ศูนย์การศึกษานอก

ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เขตภาษีเจริญ  
พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๐  เป็นเจ้าหน้าที่ธุรการ กองกิจการนิสิต ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๑-๒๕๕๖ เป็นนายทะเบียน โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๗ ถึงปัจจุบัน เป็นอาจารย์ประจ าโรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 
อุปสมบท ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๑ 
 วัดทองศาลางาม ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
ปีท่ีเข้าศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๔ 
ปีท่ีส าเร็จการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 
ปัจจุบันสังกัด วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร  
 แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
 

 


