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The purposes of this study were to study the effectiveness of the Vith�buddha School 
with the Royal Award and to analyze the factors affecting the effectiveness of Vitheebuddha 

School wilh lhe Royal .Award. Data were collect� from the school director, deputy director, 
school proJect supervisor teacher. and teachers, totaling 566 thr�h questionnaire. Data were 
analyzed by usins descriptive statistics and the LISREL mdhod. 

Research findings showed that effectiveness of Vrthe0buddha Schools with the Rc,yal 

Award were at th� highest level. When considering each aspect, data showed that they were at 

hlgh to the highest level, by which the highest scores were the student development aspect and 
social acceptance aspect, followed by quality of work aspect and cov.or�er �tlsfaction aspect, 

respectively. 

With regards to factors affectin!: the effectiveness of Vitheebuddha School. \'./4th the Royal 
Award, data showed that the effectiveness of Vitheebuddh;i School with the P.oyal Award was 

totally effected mostly from administrative factors. followed by personnel factor. Where by 
external factors and physical data factors effected positively at the less level and the developed 

model was appropriated to the empirical data. 

The results of experts group seminar showed that they agreed with the research findinss 

and they rated at the most level for the appropriateness. the feasibility. and the utilization. 

Keyword: Factors Affecting the effectiveness, effectiveness, Vitheebuddha Schools with 

the Royal Award, causal relationship structures 



ฉ

กิตติประกาศ

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ส ำเร็จได้ด้วยดี เป็นเพรำะผู้วิจัยได้รับควำมกรุณำและควำมอนุเครำะห์
อย่ำงยิ่งจำก รองศำสตรำจำรย์ ดร.บุญมี เณรยอดและรองศำสตรำจำรย์ ดร.สุทธิพงษ์ ศรีวิชัย 
อำจำรย์ที่ปรึกษำวิทยำนิพนธ์ ท่ำนได้เสียสละเวลำอันมีค่ำเพ่ือให้ค ำปรึกษำแนะน ำในกำรจัดท ำดุษฎี
นิพนธ์ฉบับนี้ทุกขั้นตอน ท ำให้ผู้วิจัยได้รับประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนวิจัยและรู้ถึงคุณค่ำของงำนวิจัย 
อีกทั้งท่ำนยังเป็นแบบอย่ำงของอำจำรย์ที่ทุ่มเทให้กับลูกศิษย์ ผู้วิจัยรู้สึกซำบซึ้งและขออนุโมทนำบุญ
เป็นอย่ำงสูงไว้ ณ ที่นี้

นอกจำกนี้ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ประธำน ผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกมหำวิทยำลัยและกรรมกำร
สอบดุษฎีนิพนธ์ที่กรุณำให้ค ำแนะน ำในกำรปรับปรุงเพ่ิมเติมดุษฎีนิพนธ์ให้สมบูรณ์ยิ่งข้ึน

ขออนุโมทนำบุญกับผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่ำนที่ได้ เสียสละเวลำ มำร่วมสนทนำกลุ่มแ ละ
ผู้เชี่ยวชำญทุกท่ำนในกำรตรวจสอบเครื่องมือวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ตลอดจน ผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ
, รองผู้อ ำนวยกำรสถำนศึกษำ, ครูผู้ดูแลโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำนและครูผู้สอน โรงเรียน
วิถีพุทธพระรำชทำนทั้งรุ่น 1, รุ่น 2 และรุ่นที่ 3 จ ำนวนทั้ง 75 โรงเรียน ที่เป็นตัวแทนในกำรตอบ
แบบสอบถำมของผู้วิจัย 

ขออนุโมทนำบุญกับคณำจำรย์ผู้สอนประจ ำหลักสูตรปริญญำดุษฎีบัณฑิต สำขำภำวะผู้น ำ
และนวัตกรรมกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยสยำม ที่ประสิทธิ์ประสำทวิชำควำมรู้และถ่ำยทอด
วิชำควำมรู้อันทรงคุณค่ำแก่ผู้วิจัย

ขออนุโมทนำบุญกับพ่ี เพ่ือนและน้องๆ ดุษฎีบัณฑิต สำขำภำวะผู้น ำและนวัตกรรมกำรบริ
หำรกำรศึกษำ ที่ได้มีส่วนในกำรให้ข้อคิดเห็นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนให้ก ำลังใจแก่ผู้ วิจัยมำ
เป็นอย่ำงดโีดยตลอด

ขออนุโมทนำบุญกับบิดำ มำรดำ ซึ่งเป็นครูคนแรก เป็นผู้ให้สติปัญญำพร้อมร่ำงกำยอัน
สมบรูณ์ ผู้ให้กำรสนับสนุน ช่วยเหลือและเป็นก ำลังใจอันส ำคัญของชีวิต  ท ำให้ผู้วิจัยมีก ำลังใจที่
เข้มแข็ง จนสำมำรถประสบควำมส ำเร็จในกำรท ำดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้

พระสรภัค เขมปญฺโญ (รำมัญอุดม) 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ในสภาพปัจจุบัน โลกอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงและแข่งขันกันอย่างสูง สถานศึกษาหรือ
โรงเรียนเป็นองค์กรหนึ่งที่ได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในระดับสูง ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรง 
เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ส าคัญและมีบทบาทในการท าหน้าที่อบรมถ่ายทอดวิชาแก่เยาวชน 
โรงเรียนจ าเป็นต้องมีผู้บริหารที่มีภาวะผู้น าที่ทันต่อสถานการณ์และบริหารแบบมืออาชีพ เพ่ือท าให้
เกิดการพัฒนาในโรงเรียน จัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นมากมายและสามารถสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 
ด้วยการใช้วาจาและการน าไปปฏิบัติ ผู้บริหารโรงเรียนในปัจจุบันนี้จ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาวิชาชีพ
อยู่ตลอดเวลา และหากโรงเรียนมีผู้บริหารที่ดีมีประสิทธิผลมีความเชื่อมความสัมพันธ์กันกับโรงเรียนที่
ประสบความส าเร็จ ตั้งแต่มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 มาตรา 54 วรรค 3 แนวนโยบายพ้ืนฐาน
แห่งรัฐ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบให้
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือ
พัฒนาการศึกษาแห่งชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัย 
ค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข ตลอดจนการส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอ านาจเพ่ือพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน
การศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายบนพ้ืนฐานแห่งรัฐ (ราชกิจจานุเบกษา, 2560) 

ส านักงานเลขาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ (2554) ระบุไว้ชัดเจนถึงความส าคัญของการ
ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมในการพัฒนาคนของประเทศ ให้มีความรู้และทักษะทั้งทักษะพ้ืนฐานที่
จ าเป็นและทักษะวิชาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะที่พึงประสงค์ พัฒนาหลักสูตรและการ
จัดการเรียนรู้คู่คุณธรรมที่เอ้ืออ านวยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต มี
นิสัยใฝ่เรียนรู้ มีความสามารถคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรม จริยธรรม 
รักความเป็นไทย สอดคล้องกับที่พระพรหมบัณฑิต (2556) กล่าวว่า การศึกษาและการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรมอันเป็นวิถีทางอันดีที่สุดที่จะสร้างสันติภาพจากภายในแก่มวลมนุษยชาติ การ
สนับสนุนและส่งเสริมพลเมืองโลกผ่านกระบวนการบริหารการศึกษาเรียนรู้คุณธรรม อีกทั้งการน้อม
น าหลักพุทธธรรมค าสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาศึกษาและปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
หลักไตรสิกขา ศีล สมาธิ ปัญญา อันจะท าให้เข้าใจความเป็นมนุษย์ได้อย่างถูกต้องตามจริง รวมทั้ง
เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของโลกและเป็นคนที่สมบูรณ์ตามแบบวิถีพุทธ ผ่านกิจกรรมทางวิชาการ
ศาสนาและวิถีชีวิตชุมชน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ปัจจุบันรูปแบบการจัดการศึกษาตามกระแสหลักส่งผลให้ไม่
สามารถพัฒนาคนให้มีความรู้คู่คุณธรรมได้ การศึกษาตามโครงการโรงเรียนวิถีพุทธของกุลบุตรและ
กุลธิดาในอดีตมีรากฐานมาจากค่ายพุทธธรรมเข้ามาช่วยอบรมสั่งสอน แม้ในปัจจุบันจะมีการศึกษา
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ภาคบังคับแต่ยังไม่ได้น าเอาหลักธรรมมาใช้เป็นพ้ืนฐานทางการศึกษาท าให้พุทธธรรมเองมีความห่าง
เหินจากชีวิตคนไทยมากขึ้น คุณค่าองค์ความรู้ ในระบบไตรสิกขาที่ใช้ ในการพัฒนาผู้ เรียน 
กระทรวงศึกษาธิการจึงมีแนวคิดที่ส่งเสริมให้ใช้ระบบพุทธธรรมมาใช้กับการพัฒนาผู้น าทางการศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ศึกษาวิวัฒนาการการจัดการศึกษาของไทย มีวิวัฒนาการที่ส่งเสริมให้
สถานศึกษาน าระบบการศึกษาแนวพระพุทธธรรมมาประยุกต์กับระบบการเรียนการสอนให้
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนาเยาวชนให้เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด
ไว้ให้มีคุณสมบัติของการเป็นคนที่ดี เก่ง มีความสุขอย่างแท้จริง อันเป็นเป้าหมายของหลักธรรม โดย
จัดการศึกษาเป็นระบบที่ชัดเจน ผ่านการด าเนินงานในด้านวิถีพุทธ ที่เรียกว่า"โรงเรียนวิถีพุทธ"อันจะ
เป็นตัวอย่างที่จะขยายผลสู่การพัฒนาในโรงเรียนอ่ืนๆในวงกว้างต่อไป (กระทรวงศึกษาธิการ, 2554) 

ซึ่งหลักธรรมนี้ใช้เป็นหลักในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ ให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์แบบใน
ทัศนคติได้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศไทยอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ดังค ากล่าวของ สมเด็จ
พระพุฒำจำรย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ซึ่งให้ความส าคัญต่อโรงเรียนวิถีพุทธและได้กล่าวถึงแนวคิดวิถีพุทธ
วิถีธรรมวิถีไทยว่า โรงเรียนวิถีพุทธเป็นสถาบันที่มีความส าคัญทั้งนี้เพราะ พระพุทธศาสนามี
ความส าคัญมากต่อการศึกษาไทย การศึกษาที่ เรียกร้องว่า ต้องการคุณธรรมจริยธร รมให้
พระพุทธศาสนาเพาะเลี้ยงคนตั้งแต่เยาว์วัยให้เกิดความเคยชินกับความดี สร้างความรู้สึกนึกคิดให้
สูงขึ้นตามวัยและบทบาทหน้าที่ ผู้ใหญ่จึงต้องประคับประคองให้อยู่ในความดีความงามไม่หลงจนไม่มี
หลักของตัวเอง สิ่งส าคัญ คือการรักษาความอิสระทางสติปัญญา กลัวตกเป็นทาสทางสติปัญญาจนลืม
ความเป็นไทย โรงเรียนที่กล้าแสดงตนเป็นโรงเรียนวิถีพุทธจึงเป็นความส าเร็จชั้นหนึ่ง โรงเรียนวิถีพุทธ
จะเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงความดีงาม งดงามให้แก่ชาติหากนิ่งเฉยไปเด็กไทยจะตกเป็นทาสทางสติปัญญา 
โรงเรียนวิถีพุทธจึงจะต้องแข็งแกร่งเพื่อประเทศชาติ (สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เก่ียว อุปเสโณ), 2557) 

ผู้น าหรือผู้บริหารที่ท าหน้าที่บริหารงานในหน่วยงาน ไม่ว่าหน่วยงานเล็กหรือหน่วยงานใหญ่  
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานเอกชนก็ตาม ย่อมมีบทบาทที่เป็นผลต่อความส าเร็จของงานอย่างยิ่ง 
หากผู้บริหารมีคุณลักษณะที่ดี แต่ถ้าหากคุณลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้บริหารไม่ดีแม้องค์กรจะ
ถูกต้องและดีเพียงใดก็ตาม ผลงานที่เกิดขึ้นของหน่วยงานนั้นๆย่อมจะสมบรูณ์ได้ยาก ดังนั้นจึงถือว่า
ผู้บริหารหรือผู้น าจะต้องมีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีพฤติกรรมในการน าที่ถูกต้องและเหมาะสม เพราะ
ความส าเร็จของงานทุกด้านขององค์การขึ้นอยู่กับผู้น าหรือผู้บริหาร ซึ่งจะเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการหรือ
ตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆเพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (ส านักงานคณะกรรมการศึกษา
แห่งชาติ, 2542) 

ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทย ซึ่งจะเป็น
โอกาสและแนวทางหลักของการพัฒนาระบบการศึกษาไทยให้มีเครื่องมือส าคัญที่จะพัฒนาคนไทยให้
เป็นมนุษย์ที่สมบรูณ์ตามเป้าหมายที่พระราชบัญญัติการแห่งชาติก าหนด เพ่ือเป็นการเพ่ิมทางเลือกใน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้มีการพัฒนาโรงเรียนในหลายรูปแบบ ดังที่
ส านักงานนวัตกรรมการจัดการศึกษา (2556) ได้ก าหนดรูปแบบการจัดการศึกษาไว้ 5 รูปแบบ คือ 1.
โรงเรียนวิถีพุทธ 2.โรงเรียนในก ากับของรัฐ 3.โรงเรียนสองภาษา ต่อมาเรียกว่า "โรงเรียน
มาตรฐานสากล 4.โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ และ 5.โรงเรียนต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
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โรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งเป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งที่กระทรวงศึกษาธิการได้พัฒนาให้เป็น
นวัตกรรมแห่งการพัฒนาผู้ เรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการจัดการศึกษาโดยเรียกชื่อโรงเรียนรูปแบบนี้ว่า "โรงเรียนวิถี
พุทธ" ที่มุ่งจัดการศึกษาแบบบูรณาการหลักไตรสิกขาเข้ากับกลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆในหลักสูตร
ส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย สังคม จิตใจและปัญญาอย่างครบถ้วน ซึ่งพระพรหม
บัณฑิต (2556) ได้ให้เหตุผลประกอบความตอนหนึ่งว่า "ปัจจุบันปัญหาส าคัญอยู่ที่การจัดการศึกษาที่
ไม่เชื่อมโยงกับชีวิตจริงของผู้เรียน ส่วนใหญ่เอาวิชาหรือศาสตร์เป็นตัวตั้ง มุ่งพัฒนาหลักวิชาการ การ
ทดสอบความรู้และการได้มาซึ่งประกาศนียบัตรปริญญาบัตรเพ่ือความรู้วิชาศาสตร์นั้นๆ การจัดการ
ศึกษาดังกล่าวเป็นการแยกส่วนจากชีวิตจริง ดังนั้นการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับเหตุปัจจัยทั้งหมด การศึกษาในพุทธศาสนาจะไม่แยกส่วนโดยเห็นว่า ชีวิตคือ
การศึ กษาวิ ถี ชี วิ ต  ความเป็ นจริ งและวิชาการ เข้ า ไปด้ วยทั้ งหมด  ซึ่ ง ในการขับ เคลื่ อน
กระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนจึงต้องใช้ความรอบรู้ในการพัฒนาด้านต่างๆด้วยความรอบคอบเป็นไป
ตามล าดับขั้นตอนสอดคล้องกับวิถีชีวิตของสังคมไทย" จึงมีการด าเนินของโรงเรียนวิถีพุทธทุกแห่งใน
ปัจจุบันนี้ ส านักงานพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา (2557) แนวทางด าเนินการ 29ประการสู่ความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ด าเนินกิจกรรมตามรูปแบบแนวทางการด าเนินการ 29 ประการ ประกอบด้วย 5 
ด้าน ได้แก่ 1) ด้านกายภาพ 2) ด้านการเรียนการสอน 3) ด้านพฤติกรรมครูและนักเรียน 4) ด้าน
ส่งเสริมวิถีพุทธ และ 5) ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ และในด้านการเรียนการสอนซึ่งเป็นด้านที่ครูต้อง
จัดกิจกรรมที่หลากหลายให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพโดยใช้สื่อประสม แหล่งเรียนรู้หรือ
นวัตกรรมหรือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาให้เป็นศูนย์การเรียนรู้คุณธรรมจริยธรรม 

ตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2545 โรงเรียนวิถีพุทธได้มีวิวัฒนาการมา 5 ยุค สามารถแบ่งประเภทโรงเรียน
วิถีพุทธ 7 ประเภท คือ 1.โรงเรียนวิถีพุทธยุคแรก 2.โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร 3.โรงเรียนคุณธรรม
ชั้นน า 4.โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา 5.โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 6.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 7.โรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธที่ยังด าเนินการอยู่ 3 ประเภท คือ โรงเรียนวิถีพุทธ
ทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เนื่องจาก โรงเรียนวิถีพุทธในปัจจุบันมี
จ านวนมากถึง 23,160 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจ านวนโรงเรียนทั้งหมด 30,388 โรงเรียน 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2563)และโรงเรียนวิถีพุทธเหล่านี้มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค
ของประเทศไทย มีบริบทแตกต่างกันไปแต่ละภูมิภาค แม้จะมีการพัฒนาตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 
ตามหลักเกณฑ์ที่ตั้งไว้ ด้วยระยะเวลาการด าเนินงานสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
อย่างยาวนานถึง 12 ปี ด้วยปัจจุบันโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมีระดับ 3 ระดับในการด าเนินการอยู่ 
ประกอบ ระดับที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป จ านวน รวม 21,854 โรงเรียน มีตัวชี้วัด อัตลักษณ์ 29 
ประการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา มีศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้รับผิดชอบใน
โครงการนี้  ระดับที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า รุ่น 1 ถึง รุ่น 11 จ านวน รวม 1,221 โรงเรียน ตัวชี้วัด 
อัตลักษณ์ 29 ประการ ที่เป็นผลเชิงประจักษ์ มีพระนิเทศก์วิถีพุทธ/คณะกรรมการและมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ ระดับที่ 3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่น 
1,รุ่นที่ 2และรุ่นที่ 3 จ านวน 85 โรงเรียน ตัวชี้วัด ตัวบ่งชี้โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 5 มาตรฐาน 
54 ตัวบ่งชี้ มีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย/โรงเรียนรุ่งอรุณ/ส านักพัฒนานวัตกรรมการ
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จัดการศึกษาและพระนิเทศก์วิถีพุทธ เป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้ (ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม
สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2563) 

โรงเรียนวิถีพุทธ ถือเป็นการจัดการศึกษาแนวพุทธรูปแบบหนึ่ง ชื่อของโรงเรียนวิถีพุทธเริ่ม
เป็นที่รู้จักในปี พ.ศ.2546 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการได้จัดโรงเรียนวิถีพุทธขึ้นในระดับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน บรรเจอดพร สู่แสนสุข (2557) และสุพรรณี ไชยอ าพร (2553) กล่าวว่า การพัฒนาให้ได้มาซึ่ง
รูปแบบแนวทางกระบวนการที่เป็นไปเพ่ือการสนับสนุนนโยบายด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 
ผลการวิจัยของสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งสถาบันต่างๆที่ส่วนมากเกี่ยวข้องกับปัญหาสังคม สภาพการ
พัฒนาตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรม จริยธรรมที่พบว่ายังมีความก้าวหน้าช้ากว่าต่างประเทศ สอดคล้องกับเจือ
จันทร์ จงสถิตอยู่และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ (2550) ได้สังเคราะห์งานวิจัยคุณลักษณะงานวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมของประเทศต่างๆ พบว่า ปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม
ของนักเรียน ล้วนระบุถึงความเสี่ยงและความเป็นไปของคุณลักษณะที่ไม่พึงประสงค์ เกิดจากสภาพ
การทางสังคมในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุเทคโนโลยี
และการสื่อสารตามกระแสสังคมโลกยุคโลกาภิวัฒน์ ท าให้วิถีชีวิตค่านิยมของนักเรียนเปลี่ยนไป การ
ปรับตัวเพ่ือให้อยู่รอดในสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปในหลายมิติ สังคมส่วนใหญ่มุ่งแข่งขัน ขาดความ
ตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคมมวลรวม ผู้ปกครองไม่มีเวลาดูแลบุตรหลานอย่างทั่วถึง เป็นเหตุ
ให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา สมปอง ใจดีเฉย (2554) นักวิชาการศึกษาเชื่อว่า ถ้ามนุษย์ได้รับการศึกษา
และพัฒนาการทางสติปัญญาตามลักษณะของพฤติกรรมทางจริยธรรมที่ดี สถานศึกษาจึงเป็น
หน่วยงานหลักในการพัฒนาผู้ เรียนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ทั้งด้านพุทธิพิสัย (Cognitive 
Domain) ด้านจิตพิสัย (Affective Domain) ด้านทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) ซึ่งมนุษย์
จะเกิดการเรียนรู้ใน 3 ด้าน คือ ด้านสติปัญญา ด้านร่างกายและด้านจิตใจ และน าหลักการนี้จ าแนก
เป็นจุดมุ่งหมายทางการศึกษา เรียกว่า Taxonomy of Educational objectives (Bloom, 1976) 
โดยจัดหลักสูตรที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เจริญงอกงามทั้ง 3 ด้าน มุ่งพัฒนาองค์รวมของความ
เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังให้ครบทุกด้าน ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์ สังคม เสริมสร้างศีลธรรม 
คุณธรรมและจริยธรรม ความเอ้ืออาทรและช่วยเหลือเก้ือกูลกันตามวิถีความเป็นไทยอย่างมีวัฒนธรรม 
สามารถพัฒนาทักษะชีวิตให้เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขทั้งกายและจิตใจผ่านกระบวนการเรียนรู้
บูรณาการที่หลากหลาย โรงเรียนวิถีพุทธได้มีส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอด
มา แต่จากการที่ผู้วิจัยได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธนี้มาหลายปี พบว่าการท างานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธการท างานของบริบทตัวโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนส่วนใหญ่ยังขาด
ความเข้าใจที่จะน าไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยเกิดจากการวิจัยเพ่ือหาปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในแต่ละโรงเรียน ให้มีแนวทางในการด าเนินงานของ
โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเพื่อพัฒนาไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยในฐานะที่เป็นครูพระสอนศีลธรรมและสอนวิชาสังคมศึกษาในกลุ่ม
สาระการเรียนรู้พระพุทธศาสนาในสถานศึกษาต้องการทราบถึง ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานเป็นอย่างไรและปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ซึ่งเป็นการศึกษาและการท าความเข้าใจเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธที่ประสบความส าเร็จได้รับผลการ
ด าเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับรางวัล จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
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พระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐ
สีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือให้ได้ข้อมูลสารสนเทศและแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจในการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน การบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานจะประสบความส าเร็จเป็นตามบริบทของการศึกษา ซึ่งจะท าให้โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 
โรงเรียนชั้นน าได้พัฒนา รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานทุกระดับ ได้น าไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง
เหมาะสมกับโรงเรียนของตนเองให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 

1.2 ค ำถำมของกำรวิจัย 
1.2.1.ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเป็นอย่างไร 
1.2.2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมีอะไรบ้าง  

1.3 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.3.1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
1.3.2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นการวิจัยเชิง

เชิงพรรณา (Descriptive research) ซึ่งมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้ 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

วิถีพุทธพระราชทาน จากการสังเคราะห์แนวคิดจากนักวิชาการและเกณฑ์การประเมินของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน โดยศึกษาจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

ผู้วิจัยมุ่งศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรตามแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน
ทีไ่ด้จากการสังเคราะห์กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร คือ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยภายนอก ดังนั้นจึงได้จ าแนกองค์ประกอบของปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรตามแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่งมีรายละเอียดของแต่ละตัวแปร ดังนี้ 

ประกำรที่ 1 องค์ประกอบของแต่ละปัจจัยที่เกี่ยวข้องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานตามแนวคิดของนักวิชาการและเกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ประกอบด้วย 

1.ปัจจัยด้ำนกำยภำพ มี 8 องค์ประกอบ ได้แก่
- สถานที่ตั้ง
- อาคารสถานที่
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
- ทรัพยากร
- การใช้เทคโนโลยี
- จ านวนนักเรียน
- จ านวนบุคลากร
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- สภาพแวดล้อม
2.ปัจจัยด้ำนบุคลำกร มี 12 องค์ประกอบ ได้แก่
- ประสบการณ์
- การคัดเลือกบุคลากร
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้
- ความรู้ความสามารถในการสอน
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท
- ทัศนคติของบุคลากร
- การได้รับการสนับสนุน
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร
- ความคาดหวังในความส าเร็จ
- ความผูกพันต่อองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศ
3.ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร มี 9 องค์ประกอบ ได้แก่
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
- โครงสร้าง
- การก าหนดเป้าหมาย
- การแบ่งงานตามความสามารถ
- การสื่อสาร
- การประสานงาน
- การนิเทศติดตามผล
- วัฒนธรรมขององค์กร
- ระบบการบริหารงาน
4.ปัจจัยภำยนอก มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน
- ความคาดหวังของชุมชน
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ
ประกำรที่ 2 ประสิทธิผลขององค์กรตามแนวคิดของนักวิชาการ ซึ่งประกอบด้วย
ประสิทธิผลขององค์กร ได้แก่
- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
- การยอมรับจากสังคม
- ความเจริญงอกงามของนักเรียน
- คุณภาพการปฏิบัติงาน
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1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 75 โรงเรียน ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน,รองผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานและครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 75 โรงเรียน 
โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) จ านวน 225 คน และครูปฏิบัติหน้าที่
การสอน 75 โรงเรียน เป็นผู้ให้ข้อมูล จ านวน 2,319 คน จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Taro Yamane) 
จ านวน 341 คน จากการก าหนดขนาดตัวอย่าง (Sample Size) ตามสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละ
โรงเรียน โดยเทียบบัญญัติไตรยางตามสัดส่วน รวมทั้งสิ้น 566 คน 

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รุ่นที่ 1,รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 3 ที่ได้รับรางวัลพระราชทาน จ านวน 75 โรงเรียน  

1.4.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ ด าเนินการวิจัยระหว่างพฤศจิกายน 2562 – พฤศจิกายน 
2564
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1.5 กรอบแนวคิดของกำรวิจัย 
ปัจจัยด้ำนกำยภำพ 

- สถานท่ีตั้ง
- อาคารสถานท่ี
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์
- ทรัพยากร
- การใช้เทคโนโลยี
- จ านวนนักเรียน
- จ านวนบุคลากร
- สภาพแวดล้อม

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
- โครงสร้าง
- การก าหนดเป้าหมาย
- การแบ่งงานตามความสามารถ
- การสื่อสาร
- การประสานงาน
- การนิเทศติดตามผล
- วัฒนธรรมขององค์กร
- ระบบการบริหารงาน

ปัจจัยภำยนอก 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน
- ความคาดหวังจากชุมชน
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ

ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 
- ประสบการณ์
- การคัดเลือกบุคลากร
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้
- ความรู้ความสามารถในการสอน
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท
- ทัศนคติของบุคลากร
- การได้รับการสนับสนุน
- ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ
- ความคาดหวังในความส าเร็จ
- ความผูกพันต่อองค์กร
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ

ประสิทธิผล 
- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน
- การยอมรับจากสังคม
- ความเจริญงอกงามของนักเรียน
- คุณภาพการปฏิบัติงาน
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1.6 นิยำมศัพท์เฉพำะของกำรวิจัย 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน หมายถึง โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่

พัฒนาจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปและโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ารุ่น 1 ถึง รุ่น 11 จ านวน รวม 1,221 
โรงเรียน โรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่ก าหนดและได้รับรางวัล จากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งรุ่นที่ 1, รุ่นที่ 2 และรุ่นที่ 
3 มีทั้งสิ้น จ านวน 75 โรงเรียน  

ตัวชี้วัดกำรด ำเนินงำนโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน หมายถึง ประเด็นที่ใช้ในการประเมิน
วัดผล 54 ตัวชี้วัด ประกอบด้วย ตัวชี้วัดด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 1.ด้านคุณภาพของผู้บริหาร 2.ด้าน
คุณภาพของครู 3.ด้านระบบการบริหาร ตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process) 1.ด้านการจัดการเรียน
การสอน 2.ด้านการใช้สื่อและแหล่งการเรียน 3.ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 4.ด้านการจัด
สภาพแวดล้อม 5.ด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริม 6.ด้านการมีส่วนร่วม บวร ตัวชี้วัดด้านผลผลิต 
(Output) 1.ด้านกายภาพ 2.ด้านสังคม 3.ด้านจิตใจ 4.ด้านปัญญาและตัวชี้วัดด้านผลกระทบ 
(Outcomes/Impact) 1.ด้านผู้ปกครอง (บ้านและชุมชน) 2.ด้านวัด 3.ด้านโรงเรียน 

เกณฑ์กำรประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน  หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการวัด
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในการประเมิน 1.ด้านนวัตกรรม (Input/Process) 
ได้แก่ 1.1.มีความสอดคล้องของระบบ(Input/Process/Output/Outcome) 1.2.ด้านการบูรณาการ
และความสัมพันธ์กับหลักธรรม 1.3.ด้านผลส าเร็จที่มองได้ชัดเจน 1.4.ด้านความยั่งยืนของระบบ 1.5.
ด้านการมีส่วนร่วมของ บวร 2.คุณลักษณะเชิงพุทธของนักเรียน 3.คุณลักษณะเชิงพุทธของผู้บริหาร
และครู 4.ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 5.ด้านเครือข่าย ได้แก่ 5.1.เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธที่มาร่วม
กิจกรรมเยี่ยมเยียน 5.2.มีแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างเชิงประจักษ์ 5.3.มีการท าแผนยุทธศาสตร์
เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นเชิงประจักษ์  

ผู้บริหำรโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาของ
โรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

รองผู้บริหำรโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งรองผู้บริหาร
สถานศึกษาของโรงเรียนที่ได้รับคัดเลือกรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากจากสมเด็จพระ
กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ครูผู้ดูแลโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน หมายถึง ครูที่ได้รับมอบหมายให้ก ากับ 
ดูแลเกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ครูปฏิบัติกำรสอน หมายถึง ครูผู้สอนที่ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสอนในแต่ละกลุ่ม
สาระการเรียนรู้ 

ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นหรือ
จุดหมาย และระยะยาวหรือวิธีการโดยบรรลุเป้าหมายในระดับที่ดีเลิศเกินกว่าระดับปกติและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย พิจารณาถึงความส าเร็จของงานที่ปฏิบัติตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการปรับตัวขององค์กร ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็
ต่อเมื่อกิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ ทั้งนี้ประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้
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ประโยชน์จากการแสวงหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด ซึ่งประกอบด้วย ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอกงามของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัติงาน 

1.ควำมพึงพอใจของผู้ร่วมงำน หมายถึง ความรู้สึกของผู้ร่วมงานในการปฏิบัติงานซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารและครูมีความสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานมีความอบอุ่น รู้สึกสบายกาย
สบายใจ สามารถปฏิบัติงานได้ราบรื่นเรียบร้อย ผู้บริหารและครูปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคล
ในองค์กร ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการวางตัวดี พูดจาดี ผู้บริหารสามารถสร้างความ
เชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง ผู้บริหารมีความเป็นกลางในการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างของ
ความมีเหตุผล ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในการท างานด้วยสติปัญญา 

2.กำรยอมรับจำกสังคม หมายถึง ผู้บริหารและครูแสดงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีในทางบวกกับ
บุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก องค์กรภายนอกมีความเห็นชอบต่อการบริหารและประสิทธิผล
เชิงประจักษ์ของโรงเรียน ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจบริบทของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม
การจัดท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เสียสละเพ่ือส่วนร่วม มุ่งหมายงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อสังคม มีการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อองค์กร ติดต่อสื่อสารและลดความขัดแย้งกับสังคมภายนอก

3.ควำมเจริญงอกงำมของนักเรียน หมายถึง ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติตน
ของนักเรียนตามวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ของโรงเรียน นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบ
วินัยที่ดีและท าให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิด
พัฒนาให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและรู้จักประยุกต์จากการศึกษาเล่าเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดย
ความส าเร็จ การจัดการเรียนการสอนสามารถท าให้นักเรียนในโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี
และจ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปมีสถิติสูงขึ้น 

4.คุณภำพกำรปฏิบัติงำน หมายถึง ความส าเร็จในการปฏิบัติงานประกอบด้วย คุณภาพการ
สั่งงานไม่ซับซ้อน ระบุแนวทางปฏิบัติงาน แต่ละภาระงานไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความต่อเนื่อง  
การจัดวางบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่ของงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล  การใช้
ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส าหรับการศึกษา โดยผ่านการจัดการองค์กร การสั่งการ การ
อ านวยความสะดวกและปรับปรุงการท างาน  มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการทั้งด้าน
วิชาการ เพ่ือให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและครูผ่านเกณฑ์มาตรฐาน
ทางวิชาชีพจากสถาบันวิชาชีพ 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง ตัวเนื้อหาที่ครอบคลุมด้านต่างๆ โดยเน้น
กระบวนการส าคัญที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร การเปลี่ยนแปลงองค์กรและสภาพแวดล้อม 
รวมทั้งบทบาทส าคัญของการบริหารที่จะต้องสร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆขององค์กรที่น าไปสู่การพัฒนาความส าเร็จขององค์กร ซึ่งประกอบด้วย ปัจจัยด้าน
กายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยภายนอก 

ปัจจัยด้ำนกำยภำพ หมายถึง สิ่งต่างๆที่แสดงถึงลักษณะสภาพของสถานศึกษาที่สามารถ
มองเห็นได้ชัดเจนจากภายนอกและบรรยากาศภายในเอ้ือประโยชน์ต่อความต้องการอันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยเกี่ยวกับกายภาพที่เป็นเชิงประจักษ์ของสถานศึกษาที่ประกอบด้วย 
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สถานที่ตั้ง อาคารสถานที่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร การใช้เทคโนโลยี จ านวนนักเรียน
จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อม 

1.สถำนที่ตั้ง หมายถึง ที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งประกอบด้วยลักษณะพ้ืนที่ ขนาดและเนื้อที่กว้าง
พอจะสร้างตึกเรียน มีที่ว่างส าหรับการเรียนพละศึกษา มีสถานที่เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ  โรงเรียนไม่
ห่างไกลจากแหล่งชุมชนมากนัก สะดวกต่อการคมนาคม สัญจรเดินทาง  โรงเรียนตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย 
ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรมแรมและ
แหล่งการพนัน เป็นต้น 

2.อำคำรสถำนที่ หมายถึง มีการบริหารจัดการสภาพอาคารเรียนมีห้องเรียนและห้องพิเศษ
ต่างๆครบทุกห้อง มีอาคารประกอบหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ ผู้บริหารมีการบริหารระบบอาคารสถานที่
ช่วยให้การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น มีการบริหารจัดการสภาพ
อาคารเรียน มีต้นไม้ในบริเวณอาคาร ห้องสมุดน่านั่งอ่านหนังสือ มีสนามกีฬาในร่ม มีอุปกรณ์อ านวย
ความสะดวกแก่นักเรียนและครู เป็นต้น 

3.ควำมเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ หมายถึง โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการศึกษามี
ความเพียงพอ เหมาะสมต่อความต้องการผู้ใช้และเป็นสื่อหรือวัสดุที่ทันสมัย โรงเรียนจัดประเภทวัสดุ
อุปกรณ์ตามการใช้งาน ในห้องเรียน ประจ าโรงเรียนและในกิจกรรมการเรียนการสอน โรงเรียนมีการ
จัดบริการงานสื่อการสอนทั้งด้านวัสดุ เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์แก่ครูและนักเรียน 

4.ทรัพยำกร หมายถึง โรงเรียนมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาจากงบประมาณแผ่นดิน เงิน
นอกงบประมาณ รายได้ของสถานศึกษา เงินบริจาค เงินบ ารุงการศึกษา ขายผลผลิตของสถานศึกษา 
เงินจากการลงทุน โรงเรียนมีทรัพยากรที่มิใช่การเงิน เช่น ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน เป็นต้น โรงเรียนมีทรัพยากรจากชุมชน เช่น บุคคล ภูมิปัญญา ชาวบ้าน 
องค์กรต่างๆ มูลนิธิ สมาคม กลุ่มเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

5.กำรใช้เทคโนโลยี หมายถึง โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและ
ทันสมัยอยู่เสมอ โรงเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร 
ด้านวิชาการและด้านบริการ โรงเรียนน าผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น เครื่องฉาย เครื่องเสียง 
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

6.จ ำนวนนักเรียน หมายถึง นักเรียนจ านวนปริมาณมากสามารถปฏิบัติในศีล 5 เป็นครบทุก
ข้อ มีวินัยหรือมีการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและ
ตรงต่อเวลาที่นัดหมายหรือที่ตกลงกัน 

7.จ ำนวนบุคลำกร หมายถึง การจัดสรรบุคลากรตามคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับ
ต าแหน่งหน้าที่ ท างานด้วยความสนใจ มีการบริหารบุคลากรเพ่ืองานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
และการบริหารบุคลากรเพียงพอต่อการเรียนการสอนและความต้องการของชุมชน 

8.สภำพแวดล้อม หมายถึง มีการจัดการอาคารสถานที่และบริเวณทั่วไปให้สะอาดเรียบร้อย
ร่มรื่น โรงเรียนมีการจัดการ การวางแผนเรื่องอากาศถ่ายเท แสงสว่าง สีและเสียง รวมถึงแก้ไขและ
พัฒนาให้ดีอยู่เสมอ โรงเรียนปลอดภัยจากสิ่งรบกวนและเหตุท าให้เกิดร าคาญต่างๆ เช่น เสียงดัง กลิ่น 
ควันและฝุ่นละออง ไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมหรืออบายมุข 
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ปัจจัยด้ำนบุคลำกร หมายถึง คุณลักษณะและกระบวนการท างานของบุคลากร  รวมถึง
ปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยส าคัญที่มีต่อคุณลักษณะเชิง
พฤติกรรมมีผลมาจาก ประสบการณ์ การคัดเลือกบุคลากร คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร การ
อบรมพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการสอน ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ทัศนคติ
ของบุคลากร การได้รับการสนับสนุน ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร  ความคาดหวังในความส าเร็จ
ความผูกพันต่อองค์กร ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ

1.ประสบกำรณ์ หมายถึง ความสามารถในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี
มีการจัดมวลประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้  มี
การบริหารจัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 

2.กำรคัดเลือกบุคลำกร หมายถึง มีการคัดเลือกความเหมาะสมของครูที่ดี มีความรู้ดีมี
จริยธรรม คุณธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เอาใจใส่ในการสอนที่ดี จัดเตรียมกระบวนการ
ต่างๆของการเรียนการสอนครบถ้วน มีประพฤติที่ดี ปราศจากอคติ สนใจดูแลผู้เรียนทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ มีเหตุผลเป็นประชาธิปไตย 

3.คุณลักษณะ บุคลิกภำพของบุคลำกร หมายถึง การมีบุคลิกภาพ กิริยาท่าทางที่ดี น้ าเสียง
ไพเราะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ถูกต้อง  ผู้บริหารและครูมีความ
รับผิดชอบ เปิดใจกว้าง ซื่อสัตย์จริงใจ สามารถท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ความร่วมมือ
ในการท างานของโรงเรียน ผู้บริหารและครูมีความสามารถในการปรับตัวต่อสภาพแวดล้อมและความ
แตกต่างระหว่างบุคคล 

4.กำรอบรมพัฒนำกำรเรียนรู้บุคลำกร หมายถึง การเสริมสร้างทักษะ ความสามารถเพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร  โรงเรียนส่งเสริม
นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและความเป็นผู้น าของฝ่ายบริหาร  โรงเรียนสร้าง
ทัศนคติที่ดีและประสบการณ์เพ่ิมขึ้นให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่ งปัจจุบันได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ พร้อมก้าวหน้าเติบโตไปในอนาคต

5.ควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรสอน หมายถึง ความรู้ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ไปใช้ใน
การจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียน  สามารถเรียนรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของเด็ก บริหารจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีเทคนิคในการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนและการประเมินผล มีการพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

6.ควำมเข้ำใจและกำรยอมรับบทบำท หมายถึง ความเต็มใจในการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมาย ผู้บริหารและครูเข้าใจ ยอมรับบทบาทของตนได้จากการประชุมการประชาสัมพันธ์ 
แหล่งข้อมูลที่ส าคัญในองค์กร ผู้บริหารและครูสามารถบอกภาระหน้าที่และลักษณะงานในการปฏิบัติ
ของตนเองได้ 

7.ทัศนคติของบุคลำกร หมายถึง การปลูกฝังความคิดและความเชื่อที่ดี โดยอาจให้ข้อมูล
ด้วยวิธีการชี้แจง การอภิปราย การชักจูง เป็นต้น มีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ด้วยวิธีการต่างๆ การรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้าภายในและภายนอกองค์กร โดยเกิด
จากประสบการณ์ การเรียนรู้และสภาพแวดล้อม 
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8.กำรได้รับกำรสนับสนุน หมายถึง การให้การยอมรับและเห็นถึงความส าคัญในการทุ่มเท
การท างานของบุคลากร มีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและมีความผูกพันต่อบุคลากรโดย
การสนับสนุนในการท างานต่างๆ ผ่านนโยบาย บรรทัดฐาน กฎระเบียบและตัวแทนองค์กร

9.ขวัญและแรงจูงใจของบุคลำกร หมายถึง การเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอ มีการ
มอบผลตอบแทนทางกายภาพแก่บุคลากร เช่น การพิจารณาเลื่อนขั้น เลื่อนต าแหน่งหรือการให้รางวัล
ตอบแทนอย่างเหมาะสม เป็นธรรม ผู้บริหารแสดงสิ่งตอบแทนทางจิตใจแก่บุคลากร เช่น การให้
ก าลังใจต่อกัน พูดแทนความรู้สึก สร้างรอยยิ้ม

10.ควำมคำดหวังในควำมส ำเร็จ หมายถึง การแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้หรือ
การคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่หวัง  การก าหนดความคาดหวังในการ
ท างาน ในครั้งต่อไปต้องสูงขึ้นหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้น ความคาดหวังในความส าเร็จจาก
ประสบการณ์ ให้ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 

11.ควำมผูกพันต่อองค์กร หมายถึง มีความยุติธรรม เปิดเผย รับฟังความคิดเห็นมีหนักแน่น
มีบุคลิกภาพที่น่าเคารพ รู้จักให้เกียรติและยกย่องตามสมควร การให้ความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน 
ร่วมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสม มีค่านิยมที่กลมกลืนกับบุคคลอื่นและเต็มใจที่จะอุทิศก าลัง
กายและก าลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์กร 

12.ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคลำกร/บรรยำกำศ หมายถึง ผู้บริหารและครูมีลักษณะการ
ท างานเป็นทีม มีความไว้วางใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  ผู้บริหารและครูสามารถท าให้
ผู้ร่วมงานมีความสุข ตั้งใจ พอใจและเพลิดเพลินในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจอันดี
ต่อกัน มีความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศให้นักเรียนมีความรู้สึกสบายใจในการเรียน 

ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร หมายถึง สิ่งต่างๆที่ใช้ในการกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับโครงการ
โรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาอันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร การวางแผนหรือด าเนินการหรือ
กิจกรรมต่างๆของสถานศึกษาให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหาร โครงสร้าง การก าหนดเป้าหมาย การแบ่งงานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน
การนิเทศติดตามผล วัฒนธรรมขององค์การ ระบบการบริหารงาน

1.ภำวะผู้น ำของผู้บริหำร หมายถึง เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความรู้ความสามารถในการ
ท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ การปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านครองตน,ครองคน,ครองงานและ
ด้านคุณธรรม สามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาได้ มีใจกว้าง ยอมรับความ
คิดเห็นของผู้อื่น 

2.โครงสร้ำง หมายถึง มีการแบ่งงานและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดกลุ่ม
งาน การก าหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและการประสานงานของหน่วยงานต่างๆ  มีการ
จัดการภาระงาน จัดบุคลากรตามความถนัดและความเหมาะสมของบุคลากร รวมทั้งวัตถุสิ่งของ
ทั้งหมดขององค์กร จัดระบบการติดต่อสื่อสารและอ านาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้า
ด้วยกัน เพ่ือท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร

3.กำรก ำหนดเป้ำหมำย หมายถึง มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการด าเนินการขององค์กร เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในการท างาน มีการ
วางแผน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัล
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4.กำรแบ่งงำนตำมควำมสำมำรถ หมายถึง การก าหนดขอบข่ายของงาน จ านวนงานที่
มอบหมายและจัดบุคลากรให้เข้ากับลักษณะงานและความรับผิดชอบ จัดบุคคลให้เข้ากับลักษณะงาน
ที่ท าย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความพึงพอใจในการท างานสูง 

5.กำรสื่อสำร หมายถึง มีการจัดระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล
รวมทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร การใช้สื่อหรือช่องทางต่างๆเพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการรับรู้
หรือเปลี่ยนทัศนคติ เป็นเครื่องสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม  จะต้องเข้าใจและเข้าถึง
กระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นลักษณะเครือข่ายภายในองค์กร 

6.กำรประสำนงำน หมายถึง มีการประสานงานกับต าแหน่งต่างๆทางการบริหารอยู่ในทุก
ระดับชั้นของการบังคับบัญชา มีการประสานเพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจ
แนวทางในการปฏิบัติ สร้างความร่วมมือร่วมใจ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน การสั่งการมี
ความชัดเจนเข้าใจง่ายและการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าท าให้เกิดการประสานงานที่ดี

7.กำรนิเทศติดตำมผล หมายถึง กลุ่มคณะบุคคลภายนอกสถานศึกษามานิเทศติดตามผลของ
โรงเรียนทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ จัดกลุ่มคณะบุคคลในสถานศึกษาในการนิเทศ
ติดตาม เพื่อชี้แนะให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือครู รวมทั้งบุคคลที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษา 
มีการนิเทศติดตามผลเพ่ือสร้างความเชื่อม่ันในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 

8.วัฒนธรรมขององค์กำร หมายถึง การสร้างแนวทางการปฏิบัติงานขององค์กร ซึ่งเกิดจาก
สภาพแวดล้อมภายใน ภายใต้กฎกติกาหรือข้อตกลงเดียวกันที่สามารถมองเห็นได้จากการแต่งกาย 
เรื่องราว สัญลักษณ์ งานพิธี ให้บุคลากรขององค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่
เหมาะสมต่อองค์กรตนเอง เพ่ือให้เกิดวิถีการด าเนินงานที่มีสุขและเอ้ือต่อประสิทธิผลการท างาน 

9.ระบบกำรบริหำรงำน หมายถึง มีการก าหนดนโยบาย การจัดท าแผนภูมิหรือโครงสร้าง
องค์กร การจัดแบ่งส่วนงานแก่บุคลากร การประสานงานและการจัดสรรงบประมาณ มีการด าเนินงาน
ขององค์กรเป็นการท างานร่วมกันแบบกลุ่มคณะ มีการน าภารกิจขององค์กรมาแบ่งกันปฏิบัติ มีการ
สร้างระบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เช่น สนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียน บุคลากรมี
มาตรฐาน ติดตามก ากับกระบวนการสอน จัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการท างาน เป็นต้น 

ปัจจัยภำยนอก หมายถึง สิ่งต่างๆที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมจากภายนอกของสถานศึกษาเกิด
จากสภาพที่เปลี่ยนแปลง ปรับเปลี่ยน หมุนเวียน อันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยภายนอกที่
มีผลต่อการบริหารสถานศึกษา ประกอบด้วย ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่ม
สนับสนุน ความคาดหวังจากชุมชน สภาพการเมือง เศรษฐกิจ  

1.ควำมร่วมมือสนับสนุนของชุมชน หมายถึง โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
เพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษา  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน 
แรงงาน ภูมิปัญญาจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงานในท้องถิ่น เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
โรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน

2.กำรสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน หมายถึง โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านการเงิน การ
บริจาคสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่บริษัท ห้างร้านผลิตขึ้น โรงเรียนได้รับการช่วยเหลือด้านบริการ เช่น 
ช่วยขนส่งของบริจาค ช่วยตีพิมพ์สื่อโฆษณา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาก าไร 
หรือการบริจาคของปัจเจกบุคคล 
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3.ควำมคำดหวังของชุมชน หมายถึง โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นจากชุมชนให้การตัดสินใจ
ส่งผู้เรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเพ่ือได้รับการศึกษาที่ดีที่สุด โรงเรียนผลิตผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีและคน
เก่งทั้งวิชาการทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม  โรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ให้การ
จัดสรรบุคลากรที่คุณภาพและประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพครู 

4.สภำพกำรเมือง เศรษฐกิจ หมายถึง โรงเรียนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
การเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ โรงเรียนสามารถพัฒนาคุณภาพให้สอดรับความต้องการที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ โรงเรียนปรับเปลี่ยนองค์กรในเชิงการบริหารด้านต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลง เช่น การเพ่ิมคู่แข่ง การขยายขอบเขตตลาด แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น 

1.7 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.7.1.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าที่ต้องการพัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

สามารถน าผลการวิจัยไปใช้พัฒนาองค์กรเพ่ือความส าเร็จและเตรียมความพร้อมในการประเมินจาก
ผู้เชี่ยวชาญของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อความส าเร็จ 

1.7.2.องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยสามารถน าไปประยุกต์หรือบูรณาการใช้ในการพัฒนา
ด้านการบริหารเพ่ือประสิทธิผลส าหรับสถานศึกษาทุกสังกัด 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

สาระส าคัญของเนื้อหาในบทนี้เป็นการน าเสนอแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการท าวิจัย
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดที่
เกี่ยวข้องจากเอกสารต าราวารสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมีนักวิชาการได้ศึกษาไว้แล้วดังนี้

2.1 แนวคิดเก่ียวกับประสิทธิผลขององค์กร 
2.1.1 ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร 
2.1.2 องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร 
2.1.3 การประเมินประสิทธิผลขององค์กร 
2.1.4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 

2.2 โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2.1 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2.2 ความส าคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2.3 ประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธ 
2.2.4 ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 

2.3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
2.3.1 ความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
2.3.2 ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
2.3.3 ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.4.1 งานวิจัยที่เก่ียวข้องประสิทธิผลขององค์กร 
2.4.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิผลขององค์กร 
2.4.3 งานวิจัยที่เก่ียวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
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2.1 แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร 
การศึกษาเพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานผู้วิจัย

จ าเป็นต้องมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์การดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าและแบ่ง
การน าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งประกอบด้วยความหมายของประสิทธิผลของ
องค์กร องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร การประเมินประสิทธิผลขององค์กรและแนวคิดที่
เกี่ยวข้องกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.1.1ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร 
ความหมายของประสิทธิผลขององค์กร มีนักวิชาการหลายๆคนให้ความหมายและนิยามค า

จ ากัดความของประสิทธิผลขององค์กรไว้มากมาย ดังนี้ 
สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) อธิบายความหมายประสิทธิผลขององค์กรว่าการบรรลุเป้าหมาย

ด้วยการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและปัจจัยการรักษาสภาพความเป็นอยู่ขององค์กร (Organization 
Maintenance) ซึ่งคือความพึงพอใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรวมถึงการปรับตัวขององค์กรมีผลต่อสังคม
โดยส่วนร่วม ซึ่งประสิทธิผลในการปฏิบัติงานเป็นสิ่งส าคัญที่จะบอกถึงความสามารถของผู้ปฏิบัติงาน 
ประสิทธิผลขององค์การย่อมมีความสัมพันธ์กับความสามารถขององค์กรในการใช้ทรัพยากรในการ
บริหารอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร ประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

องอาจ นัยพัฒน์ (2554) ได้นิยามประสิทธิผลขององค์กรไว้ว่า หมายถึงการที่องค์กรสามารถ
บรรลุเป้าหมายทั้งระยะสั้นหรือจุดหมาย และระยะยาวหรือวิธีการโดยบรรลุเป้าหมายในระดับที่ดีเลิศ
เกินกว่าระดับปกติและตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย พิจารณาถึงความส าเร็จ
ของงานที่ปฏิบัติตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ รวมถึงการตอบสนองต่อกลุ่มบุคคลที่มี
ส่วนได้ส่วนเสีย เชื่อมโยงไปยังสังคมเพ่ือให้เกิดผลได้สูงสุดจากการปฏิบัติงานขององค์กรตามบทบาท
หน้าที่รับผิดชอบโดยที่ผลนั้น บรรลุทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณตามที่ก าหนดไว้ โดยมีเป้าหมาย
สูงสุดอยู่ที่ความอยู่รอดขององค์กร 

สถาพร ปิ่นเจริญ (2555) ให้ความหมายของค าว่าประสิทธิผลขององค์กร เป็นการปฏิบัติงาน
และพัฒนาขององค์กรในการบรรลุเป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้ทั้งในเชิงผลลัพธ์และเชิงกระบวนการ โดย
ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการท างาน องค์กรสามารถ
ปรับตัวและพัฒนาเพื่อด ารงอยู่ต่อไปได้ซึ่งประสิทธิผลขององค์กรไม่ได้ค านึงถึงในเรื่องของปัจจัยน าเข้า
หรือต้นทุน หากแต่มุ่งพิจารณาถึงความส าเร็จของงานที่ปฏิบัติตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้ 

ธงชัย สันติวงษ์และชัยยศ สันติวงษ์ (2557) ได้กล่าวถึงประสิทธิผลขององค์กรหมายถึง
ความส าเร็จในการด าเนินกิจการให้ก้าวหน้าและบรรลุเป้าหมายที่องค์กรได้ตั้งไว้เกิดจากการ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์กรสามารถตอบสนองต่อความต้องการของสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ลูกค้าหรือผู้รับบริการจากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นองค์กรภาครัฐหรือภาคเอกชนก็ตาม ประสิทธิผลเป็น
เรื่องส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร ซึ่งจะต้องด าเนินบทบาทหลักในการตอบสนองในเชิงการสร้าง
ความพึงพอใจให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักขององค์กร 
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Glickman (1996) ได้อธิบายถึงประสิทธิผลขององค์กรว่า หมายถึง องค์กรที่ประสบ
ความส าเร็จเกินกว่าความคาดหวังที่ตั้งไว้การที่องค์กรสามารถด าเนินงานบรรลุเป้าหมายหรือ
วัตถุประสงค์ขององค์การได้ความสามารถขององค์กรในฐานะระบบสังคมหนึ่งซึ่งด าเนินการได้
บรรลุผลตามวัตถุประสงค์โดยไม่ท าให้เกิดผลเสียต่อวิธีการและทรัพยากรและความสามารถในการ
จัดสรรทรัพยากรให้แก่บุคลากรในองค์กร 

Steer (1997) ได้ให้ความหมายของประสิทธิผลขององค์กรไว้ว่า คือ 1.เป็นความสามารถของ
องค์กรที่ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร และ 2.เป็น
ความสามารถขององค์กรที่จะด ารงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ทั้งนี้ ประสิทธิผลองค์กรที่ดี
ที่สุดเป็นการท าให้เป้าหมายขององค์กรในสถานการณ์ใดๆมีความเป็นไปได้การที่องค์กรในฐานะเป็น
ระบบทางสังคม สามารถด าเนินการบรรลุถึงวัตถุประสงค์ได้ โดยใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีที่มีอยู่ 
โดยไม่ท าให้ให้ทรัพยากรและเทคโนโลยีเกิดความเสียหายและไม่สร้างความเครียดให้แก่บุคลากรใน
องค์กรทั้งนี้ประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากการแสวงหาทรัพยากรได้
อย่างเหมาะสมที่สุด 

Townsend (1997) ให้ความหมายของประสิทธิผลองค์กร คือ ความสัมพันธ์ที่เหมาะสม
ระหว่างองค์ประกอบ 5 ประเภท ได้แก่ ผลิตผล ประสิทธิภาพ ความพึงพอใจ การปรับตัวและการ
พัฒนา ผลที่เกิดจากการปฏิบัติและการด าเนินงานที่ให้ผลของงานบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือ
เป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ตามระดับที่องค์กรสามารถด าเนินการให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายหรือ
เป้าประสงคท์ี่ก าหนด 

Scribner (1999) ได้ให้ความหมายประสิทธิผลองค์กร หมายถึง ความสามารถขององค์กรใน
การแสวงหาผลประโยชน์จากสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือให้ได้ทรัพยากรที่หายากและ
มีคุณค่า ซึ่งจะสามารถน ามาใช้ในการด าเนินการขององค์กรให้บรรลุเป้าหมายและผลที่คาดหวังไว้ 
พร้อมทั้งอาจจะมีตัวชี้วัดความส าเร็จของงานด้วย ภายใต้การใช้ความสามารถและการใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด 

Hoy & Miskel (2001) กล่าวถึงความหมายประสิทธิผลขององค์กรสถานศึกษาว่าคือการที่
สถานศึกษาประสบผลส าเร็จ สามารถผลิตนักเรียนที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถพัฒนา
นักเรียนให้มีทัศนคติทางบวกซึ่งท าให้เกิดความสามารถในการปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมที่บีบบังคับได้
และสามารถแก้ปัญหาภายในสถานศึกษาเป็นอย่างดีประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้
ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อมในการแสวงหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสม ระดับความเหมาะสมระหว่าง
เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ขององค์กรที่ก าหนดไว้ 

Hanson (2003) อธิบายถึงประสิทธิผลขององค์กรสถานศึกษาว่า หมายถึง ความสามารถใน
การผลิตที่จะท าให้เกิดผลตามที่ปรารถนาตามผลส าเร็จของการบริหารในทางการศึกษา ได้แก่ เป็นผล
ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและคุณครู รวมถึงสัมฤทธิผลที่ดีในทักษะพ้ืนฐานของ
นักเรียนที่สามารถวัดได้จากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณภาพในการพัฒนาของผู้เรียน 

จึงสรุปได้ว่า ประสิทธิผลขององค์กร หมายถึง การที่องค์กรสามารถบรรลุเป้าหมายทั้งระยะ
สั้นหรือจุดหมาย และระยะยาวหรือวิธีการโดยบรรลุเป้าหมายในระดับที่ดี เลิศเกินกว่าระดับปกติและ
ตอบสนองความต้องการของผู้เกี่ยวข้องกับองค์กรด้วย พิจารณาถึงความส าเร็จของงานที่ปฏิบัติตาม
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เป้าหมายและวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ รวมถึงการปรับตัวขององค์กรประสิทธิผลจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อ
กิจกรรมต่างๆบรรลุตามวัตถุประสงค์ทั้งนี้ประสิทธิผลสูงสุดจะเกิดขึ้นเมื่อองค์กรสามารถใช้ประโยชน์
จากการแสวงหาทรัพยากรได้อย่างเหมาะสมที่สุด 

2.1.2 องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านอธิบายถึงองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรซึ่งสามารถแบ่ง

ออกเป็นข้อๆตามแนวคิดของแต่ละบุคคล โดยที่การบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผลต้องอาศัย
องค์ประกอบหลายอย่าง ผู้วิจัยจึงได้น าแนวคิดทฤษฏีของนักวิชาการมาประกอบ ดังนี้ 

ประเสริฐ สมพงษ์ธรรม (2551) กล่าวว่าองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรให้ประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งประกอบด้วยความพึงพอใจของผู้ร่วมงานมีความสัมพันธภาพที่ดีกับผู้ร่วมงานด้วยกัน
อย่างราบรื่น สร้างความอบอุ่น รู้สึกสบายกายสบายใจ สามารถปฏิบัติงานได้เรียบร้อย ปราศจาก
ความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์การทั้งภายนอกและภายใน ตอบรับความส าเร็จในการด าเนินงาน
ต่อองค์กร 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ (2556) กล่าวถึงองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรที่ท าให้องค์กร
ประสบความส าเร็จ ซึ่งจ าแนกได้ ดังต่อไปนี้ 1.ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน เป็นที่พอใจในการท างาน
ตามภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลและการอยู่ร่วมกันระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคลากรในองค์กร มีความสามารถในการผลิตผลงานเป็นที่ประจักษ์
และสร้างความภูมิใจแก่บุคลากรภายในองค์กร 2.การยอมรับจากสังคม เป็นที่ชื่นชมจากองค์กร
ภายนอกหรือบุคคลที่สนับสนุนจากภายนอกและการยอมรับในการปฏิบัติงานมุ่งเน้นการท างานให้
ประสบความส าเร็จตามความคาดหมายของสังคมภายนอก 3.การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชามีจุดมุ่งหมายสอดรับกับผู้บังคับบัญชา มีความปรารถนาและจุดมุ่งหมายที่สูงขึ้นไป 
แต่จะต้องไม่สูงเกินไปจนกระทั่งผู้บังคับบัญชาตามไม่ทัน สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่อาจเป็นไปได้เป็น
สิ่งที่เป็นได้จริงๆ สามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ มองโลกในแง่ดีไม่ยินดียินร้าย มีใจเป็น
กลางของผู้ร่วมงานทั้งผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยกัน 

ธีระ รุญเจริญ (2558) กล่าวถึงองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรมีความจ าเป็นต่อ
ความส าเร็จขององค์กร ดังนั้นจึงต้องความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ในการท างานร่วมกัน บุคลากร
สามารถสร้างแรงจูงใจจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในการท างานด้วยสติปัญญาแก่ผู้ร่วมงาน เป็น
แบบอย่างของความมีเหตุมีผล สร้างบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการวางตัวที่ดี พูดจาไพเราะสุภาพแก่
ผู้ร่วมงานด้วยกันได้ดีให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กรปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลภายในองค์กร
การยอมรับจากสังคม บุคลากรมีการให้บริการแก่สังคม แสดงทัศนคติและเจตคติที่ดีในทางบวกกับ
บุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก องค์กรภายนอกมีความเห็นชองต่อการบริหารและผลส าเร็จเชิง
ประจักษ์ขององค์กร ซึ่งบุคลากรในองค์กรลดความขัดแย้งกับสังคมภายนอก 

นันท์นภัส วิกุล (2560) อธิบายว่าองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งจิตสาธารณะ
ถือว่าเป็นองค์ประกอบหนึ่งในการท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์กรผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาต้อง
แสดงถึงความเสียสละต่อส่วนรวมทั้งภายในและภายนอกองค์กร สร้างจิตส านึกสาธารณะ ช่วยเหลือ
เกื้อกูลสังคมส่วนรวม จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การปฏิบัติงานต่างๆในองค์กรประสบความส าเร็จ
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มากยิ่งขึ้นมีความรับผิดชอบต่อหน่วยงานหรือองค์กร มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม 
ท าให้ลดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในองค์กรและสังคม 

สถาบันวิปัสสนาธุระ ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม (2559) ได้อธิบายถึงประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้แก่ 1.ด้านการยอมรับจากสังคม ประกอบด้วย การสนับสนุนจาก
ผู้ปกครอง ชุมชน บ้าน วัด โรงเรียนเครือข่าย ได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง สังคมภายนอก 
โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาต่อการปฏิบัติงานและหน้าที่ของบุคลากรในโรงเรียน ด้าน
เครือข่าย ได้แก่ โรงเรียนที่เป็นเครือข่าย มีแผนการด าเนินงานร่วมกันกับชุมชน วัด มีการแผน
ยุทธศาสตร์เครือข่าย 2.ด้านความเจริญงอกงามของนักเรียน ประกอบด้วย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของผู้เรียนสามารถพัฒนาทางกายภาพ สุขภาพกายดีต่อการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน ทางจิต
ภาพรับรู้ความรู้สึกที่ดี จิตใจเบิกบาน ไม่ทุกข์ไม่ร้อนและเพ่ิมพูนความรู้เกิดปัญญาในการศึกษาเล่า
เรียน 3.ด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย คุณภาพของคุณครูในการสอนการอบรมต่อผู้เรียน 
การแต่งกายเหมาะสม ปฏิบัติหน้าที่ตรงต่อเวลาเกิดกระบวนการจัดการเรียนรู้ การใช้สื่อและแหล่ง
การเรียนรู้ การวัดการประเมินผล ผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ 4.ด้านความพึง
พอใจของผู้ร่วมงาน ประกอบด้วย ความสัมพันธ์ต่อผู้ปฏิบัติงานร่วมกัน สร้างบรรยากาศเป็น
กัลยาณมิตร มีศีลธรรมคุณธรรมและเกิดการยอมรับเข้าใจ บุคลากรสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา
และเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้อง บุคลากรในโรงเรียนมีวิถีการปฏิบัติตามแนววิถีพุทธ มีการต้อนรับบุคคลภายนอก 
ปฏิบัติงานตรงเวลา การแต่งกายสุขภาพ เป็นระเบียบวินัย 

House & Mitchell (1974) ได้อธิบายถึงองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร ที่เห็นว่า
ผลส าเร็จขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย 1.คุณภาพการปฏิบัติงานจะต้องเกิดจากผู้ร่วมงาน
ที่มีความรู้ความสามารถ จะต้องเป็นผู้มุ่งมั่นอุตสาหะและเต็มใจในการปฏิบัติงาน บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ความเจริญงอกงามของนักเรียน ผู้เรียนปฏิบัติตน
ตามวัตถุประสงค์และกฎเกณฑ์ของโรงเรียน รู้จักพัฒนาตนเองให้มีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาเล่าเรียน
และประยุกต์ในสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.คุณภาพของบุคลากรมีศักยภาพใน
การวางแผน การด าเนินงาน การปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาจนบรรลุผลส าเร็จเหนือเกณฑ์มาตรฐาน 
วิเคราะห์และก าหนดภาระงานไม่ซ้ าซ้อน ตอบสนองต่อสภาวะการเปลี่ยนแปลง 

Steer (1977) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร ต้องอาศัยองค์กรที่ส าคัญใน
การสร้างความส าเร็จในองค์กร โดยจ าแนกออกเป็น 2 ประเด็นได้แก่ 1) คุณภาพการปฏิบัติงาน 
องค์กรสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่อย่ างจ ากัดให้บรรลุ เป้าหมายขององค์กร 
ผู้บังคับบัญชาจัดต าแหน่งหน้าที่ตามศักยภาพของแต่ละบุคคลให้เหมาะกับการปฏิบัติงานและ 2) การ
ยอมรับจากสังคม บุคลากรมีความเข้าใจต่อสังคมภายนอก มีความรับผิดชอบต่อสังคมและชุมชน
ภายนอก ผู้บังคับบัญชาสร้างกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เสียสละต่อส่วนร่วม มุ่งหมายงานให้
ผลลัพธ์ที่ดีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม ชุมชน 

King (1989) น าเสนอแนวคิดขององค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร ให้ประสบความส าเร็จ 
มีองค์ประกอบด้วย ดังนี้ 1.การยอมรับจากสังคม สังคมภายนอกให้ความเชื่อถือ เชื่อมั่นไว้วางใจต่อ
องค์กร มีความเข้าใจบริบทของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม แสดงเจตคติที่ดีในทางบวกกับ



21

บุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก 2.การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา ในส่วนหนึ่งผู้ใต้บังคับบัญชามี
แนวทางในปฏิบัติงานแต่ละภาระงานไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความต่อเนื่อง สามารถสร้าง
เครือข่ายการประสานงานแนวราบไว้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับศักยภาพของตนเอง สามารถ
ปฏิบัติงานได้เรียบร้อย บรรลุตามเป้าหมาย พัฒนาให้เกิดคุณภาพสูงสุดต่อองค์กร 

Hoy & Miskel (1991) น าเสนอองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วยคุณภาพ
การปฏิบัติงาน ผู้บังคับบัญชามีความเป็นกลางในการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จ 
ผู้บังคับบัญชามีการบริหารจัดการภาระงานให้มีความเหมาะสมส าหรับการปฏิบัติงานของบุคลากร
และความพึงพอใจของผู้ร่วมงานบุคลากรสามารถสร้างแรงจูงใจในการท างานให้กับผู้ร่วมงานและการ
พัฒนาในการท างานด้วยสติและปัญญาของตนเองอยู่สม่ าเสมอ ผู้ร่วมงานมีความอบอุ่น รู้สึกสบายกาย
สบายใจเมื่ออยู่ร่วมกันในองค์กร 

Campbell (2003) ได้ท าการศึกษาวิจัยองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร พบว่าการ
ยอมรับจากผู้บังคับบัญชา เป็นสิ่งส าคัญในการบริหารองค์กร ส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ใต้บังคับบัญชามี
ศักยภาพในตนเอง สามารถพัฒนาการเรียนรู้และการปฏิบัติงานเป็นที่ยอมรับต่อผู้บังคับบัญชา มี
ผลงานที่มีชื่อเสียงให้กับองค์กรและภายนอกรวมทั้งสร้างเจตคติและพฤติกรรมที่ดีต่อผู้ร่วมงานให้
สัมพันธ์กับการบริหารจัดการขององค์กรของผู้บังคับบัญชา 

Hanson (2003) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาโดยมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ คือ 1.คุณภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรสามารถร่วมกันพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการ
ด าเนินการทั้งด้านวิชาการ เพ่ือให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
ทันต่อสถานการณ์และ 2.ความเจริญงอกงามของนักเรียน แสดงถึงคุณลักษณะของผู้เรียนผลสัมฤทธิ์
ทางการศึกษาของผู้เรียนระดับของคุณภาพของผลผลิต ได้แก่ ผลผลิตในระยะสั้น สามารถน าความรู้
ไปใช้การวัดผลทางการศึกษาและระยะยาว สามารถน าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันและผลที่เกิดขึ้น
ต่อสังคม เป็นผลลัพธ์ทั้งหมดท่ีมีต่อสังคม สังคมยอมรับในการน าความรู้ไปปฏิบัติ 

Owens (2007) อธิบายว่าองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรทางการศึกษาประกอบด้วยสิ่ง
ที่ส าคัญภายในองค์กรทางการศึกษาซึ่งได้แก่ 1.ความเจริญงอกงามของนักเรียน ผู้เรียนพัฒนา
ศักยภาพและการปฏิบัติตนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ขององค์กร ผู้เรียนรู้จักคิดพัฒนา
ให้มีความรู้ที่ลึกซึ้ง รู้จักประยุกต์ในสิ่งที่ศึกษาเล่าเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตประจ าวันได้จริงด้วย
ความส าเร็จและ 2.จิตสาธารณะ มีส่วนในการสนับสนุนให้องค์กรบรรลุผลการปฏิบัติงานต่างๆของ
องค์กร เช่น จิตส านึกที่ดีในการรู้หน้าที่ ความรับผิดชอบต่อตนเองและผู้อ่ืน ท าสาธารณะประโยชน์ 
เสียสละต่อส่วนรวม มุ่งหมายเพ่ืองานภายนอกสู่ สังคมชุมชน โดยยึดมั่นในด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ตลอดจนร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย 

Lunenburg & Ornstein (2008) กล่าวถึงองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งในองค์กร
เกี่ยวกับสถานศึกษามีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ 1.คุณภาพการปฏิบัติงาน บุคลากรในองค์กรสามารถ
ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส าหรับการศึกษา โดยผ่านการจัดการองค์กร การสั่งการของ
ผู้บังคับบัญชา การอ านวยความสะดวกและปรับปรุงการท างานของตนเอง เมื่อเกิดความผิดพลาด 
และ 2.ความเจริญงอกงามของนักเรียน บุคลากรในด้านการสอนสามารถการจัดการเรียนการสอนจน
ท าให้ผู้เรียนในสถานศึกษามีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนที่ดี แสดงผลลัพธ์ขององค์กรเก็บข้อมูลเป็นสถิติ
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จ านวนร้อยละในแต่ละปีของผู้เรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปและ3.คุณภาพของบุคลากร
ถือว่าเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรประสบความส าเร็จ บุคลากรต้องมีความช านาญ ทักษะ 
ประสบการณ์ในการท างาน ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติของตนเองให้มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อผู้ร่วมงาน 
ปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และมุ่งไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร รวมถึงความพร้อมทางด้าน
พฤติกรรมที่ดี มีความกตัญญู อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่ก้าวร้าว ไม่ประพฤติออกนอกกฎเกณฑ์ขององค์กร
ที่วางไว้ 

ตารางที่ 2.1 การสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการเก่ียวกับองค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กร 

รายการ
ประสิทธิผลขององค์กร
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- คุณภาพการปฏิบัติงาน       6 
- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน      5 
- การยอมรับจากสังคม      5 
- ความเจริญงอกงามของนักเรียน      5 
- การยอมรับจากผู้บังคับบัญชา    3 
- จิตสาธารณะ   2 
-คุณภาพของบุคลากร   2 

สรุปผล จากตารางที่ 2.1การสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับองค์ประกอบ
ประสิทธิผลขององค์กรพบว่าการพิจารณาความเหมาะสมและความส าคัญของประสิทธิผลขององค์กร
วัดประเมินจากจ านวนค่าความถี่ที่มากจากผลรวมซึ่งได้มีนักวิชาการหลากหลายท่าน อาทิ ประเสริฐ
สมพงษ์ธรรม, เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, ธีระ รุญเจริญ, House & Mitchell, Steer, Hanson, Owens, 
Lunenburg & Ornstein,  King, Hoy & Miskel ตรงกับ เกณฑ์การประเมิน โร ง เรี ยนวิ ถี พุทธ
พระราชทานซึ่งได้กล่าวถึงองค์ประกอบของประสิทธิผลขององค์กร คือ คุณภาพการปฏิบัติงานความ
เจริญงอกงามของนักเรียน การยอมรับจากสังคมและความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
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2.1.3การประเมินประสิทธิผลองค์กร 
การประเมินประสิทธิผลองค์กรจากแนวคิด พบว่า มีนักวิชาการ นักการศึกษาและนักบริหาร

หลายท่านที่จะหาวิธีการในการบริหารจัดการให้องค์กรบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ให้ได้
ประสิทธิผลสูงสุด โดยใช้ทรัพยากรที่มีและใช้อย่างคุ้มค่า ซึ่งมีวิธีการที่หลากหลายทั้งวิธีประเมินและ
เกณฑ์ในการประเมินต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมา ซึ่งจะน าเสนอเพ่ือเป็นแนวทางในการวัดประสิทธิผลของ
องค์กร ดังต่อไปนี้ 

Steer (1985) ได้เสนอแนวคิดในการประเมินประสิทธิผลองค์กรโดยพิจารณากระบวนการที่
สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร ธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงขององค์กรและสภาพแวดล้อม รวมทั้ง
บทบาทส าคัญของการบริหารที่จะต้องสร้างความเข้ าใจและตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์ประกอบต่างๆขององค์กรที่จะน าไปสู่การยกระดับความส าเร็จและการมีประสิทธิผลขององค์กร 
ซึ่งครอบคลุมมิติส าคัญ 3 มิติ คือ 1.แนวทางการบรรลุเป้าหมาย (The Goal Optomization 
Approach) วิธีการใช้ในการประเมินประสิทธิผลองค์กรเน้นไปที่การบรรลุเป้าหมายขององค์กร การ
ประเมินที่เป้าหมายขององค์การ ให้ความส าคัญกับการบรรลุเป้าหมายหรือผลสุดท้ายมากกว่าวิธีการ 
ดังนั้น ผู้บริหารในองค์กรจะต้องก าหนดเป้าหมายที่สามารถท าได้หรือเป้าหมายที่เป็นจริง สามารถวัด
ได้ไม่ใช่เป้าหมายในอุดมคติ 2.แนวทางเชิงระบบ (A Systems Perspective) การประเมินประสิทธิผล
องค์กรตามรูปแบบนี้ ใช้แนวคิดระบบเปิดเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ แนวคิดนี้เน้นความสัมพันธ์ของ
ส่วนต่างๆในองค์กรและสภาพแวดล้อมซึ่งทั้งหมดมีอิทธิพลต่อประสิทธิผลองค์กร องค์ประกอบหลัก 
คือ ลักษณะเฉพาะขององค์กร เช่น โครงสร้างองค์กร เทคโนโลยี ลักษณะเฉพาะของสภาพแวดล้อม 
เช่น เศรษฐกิจ เงื่อนไขทางการตลาด ลักษณะเฉพาะของพนักงาน เช่น ระดับความพึงพอใจในงาน 
ความผูกพันกับงานและนโยบายด้านการบริหารและการปฏิบัติงาน 3.การให้ความส าคัญที่เน้น
พฤติกรรมของบุคลากร (A behavioral Emphasis) รูปแบบนี้มีความเชื่อว่าพฤติกรรมของแต่ละ
บุคคลมีผลต่อความส าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร การประเมินองค์กรหรือการวิเคราะห์องค์กร
ต้องพิจารณาถึงพฤติกรรมของคนในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมายของบุคคล 

King (1989) ได้อธิบายถึงการประเมินประสิทธิผลองค์กรในลักษณะของเป้าหมายขององค์กร
ว่ามี 3 ประเภท คือ 1.เป้าหมายที่เป็นทิศทางการก าหนดขึ้นโดยคณะผู้บริหารระดับสูงขององค์กร 
เป็นเป้าหมายที่เกี่ยวข้องกกับธรรมชาติและภารกิจขององค์กร 2.เป้าหมายเชิงปฏิบัติการ เป็น
เป้าหมายที่แสดงถึงความตั้งใจในการด าเนินงานขององค์กร เป้าหมายประเภทนี้อาจจะประกาศให้
ทราบอย่างทั่วถึงหรืออาจจะไม่ประกาศก็ได้ ในความเป็นจริงการบริหารก็เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมาย
ที่เป็นทางการ3.เป้าหมายเชิงปฏิบัติการที่มีเกณฑ์ในการวัดเป้าหมายที่มีข้อตกลงในเรื่องของเกณฑ์ที่
ใช้วัด กิจกรรมต่างๆที่องค์กรด าเนินการเพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมาย องค์กรจะต้องมีเกณฑ์หรือดัชนีและ
สามารถระบุได้ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

Lunenburg & Ornstein (1996) ได้น าเสนอการประเมินประสิทธิผลองค์กรตัวแปรส าหรับ
ใช้วัดประสิทธิผลขององค์กรไว้ 4 ประการ ดังนี้  1.ความมั่นคงขององค์กร (Stability) 2.การ
ประสานงาน (Intergration) เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 3.ความสมัครใจ (Voluntarism) ของสมาชิกใน
องค์กรที่เกิดความพึงพอใจ และ 4.ความสัมฤทธิ์ผล (achievement) และได้จ าแนกแนวคิดของการ
ประเมินของประสิทธิผลองค์กรออกมาเป็น 3 แนวทาง คือ 1.แนวทางการบรรลุเป้าหมายขององค์กร
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ที่ก าหนด2.แนวทางเชิงระบบตั้งแต่ปัจจัยน าเข้า กระบวนการจนถึงผลลัพธ์หรือผลผลิต3.แนวทางยึด
ตามมาตรฐานของกลุ่มในระดับเดียวกันหรือองค์กรภายนอก คู่แข่งระหว่างองค์กร 

Glickman (1996) ได้น าเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการประเมินประสิทธิผลองค์กร มุ่งเน้นการ
ประเมินขององค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือคาดหมายตามที่ก าหนดในองค์กร ซึ่งจ าแนก
ออกเป็น 2ลักษณะ ได้แก่ 1.ลักษณะเฉพาะของบุคคลในองค์กร ซึ่งเป็นตัวแปรส าคัญต่อประสิทธิผล
องค์กร ได้แก่ ความสนใจ เจตคติ ความสามารถในการปฏิบัติ ทักษะความช านาญและความต้องการ 
2.ลักษณะของงาน ได้แก่ ความหลากหลายของงาน มีระดับความยากง่าย เป็นงานที่มีความส าคัญที่
สามารถขับเคลื่อนขององค์กร ข้อปฏิบัติค าสั่ง และความชัดเจนของบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

Caldwell & Spink. (1996) การประเมินประสิทธิผลองค์กร ก าหนดแนวทางการประเมิน
ประสิทธิผลองค์กร มี 5 วิธี  คือ 1.โดยการเปรียบเทียบ (comparative judgment) เป็นการ
เปรียบเทียบประสิทธิผลองค์กรกับองค์กรอ่ืนๆ2.โดยใช้ปทัสถาน (normative judgment) เป็นการ
เปรียบเทียบการปฏิบัติงานขององค์กรกับระดับการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานหรืออุดมคติ (อุดมคติ
ตามทฤษฎี) 3.โดยใช้เป้าหมาย (goal-centered judgment) เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติของ
องค์กรโดยใช้ตัวบ่งชี้ตามเป้าหมายขององค์กร 4.โดยการปรับปรุงแก้ไข (improvement judgment) 
เป็นการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานในปัจจุบันกับการปฏิบัติงานที่ผ่านมาขององค์กร โดยใช้ตัวบ่งชี้
เดียวกันว่าดีกว่าเดิมหรือไม่ 5.โดยใช้คุณลักษณะ (trait judgment) เป็นการประเมินประสิทธิผลโดย
ใช้ลักษณะที่แน่นอนขององค์กร ซึ่งไม่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานขององค์กรที่ตัวบ่งชี้แน่นอนแนวทางนี้
ต้องก าหนดลักษณะขององค์กรที่พึงประสงค์ และพิจารณาตัดสินองค์กรตามลักษณะดังกล่าว 

Campbell (2003) ได้อธิบายการประเมินประสิทธิผลองค์กร ตัวแปรที่ถูกใช้ในการวัด
ประเมินประสิทธิผลองค์กร มีดังต่อไปนี้ ความมีประสิทธิผลทั่วไป (overall effectiveness) ผลผลิต 
(productivity) ประสิทธิภาพ (efficiency) ก าไร (profit) คุณภาพ(quality) อุบัติเหตุ (accidents) 
การเติบโต (growth) การขาดงาน (absenteeism) การลาออก (turnover) การจูงใจในการท างาน 
(motivation) ขวัญ (morale) การควบคุม (control) ความขัดแย้ง - ความสามัคคี (conflict - 
cohesion) ความยืดหยุ่น - การปรับตัว (flexibility/adaptation) การยอมรับในเป้าหมาย (goal 
consensus)  บทบาทและปทัสถาน ( role and norm compliance)  ทักษะการบริหารงาน 
(managerial task skill) ความพร้อม (readiness) การใช้ประโยชน์จากสิ่งแวดล้อม (utilization of 
environment) การประเมินผลจากภายนอก (evaluation by external entities) ความมั่นคง 
(stability) การยอมรับเป้าหมายในองค์กร ( internalization of organization goals) คุณค่าของ
ทรัพยากรบุคคล (value of human resources)  การบริหารและการสื่ อสาร (managerial 
management and communication) ทักษะการบริหารงานบุคคล (managerial interpersonal 
skills) 

Hoy & Miskel (2001) ได้อธิบายการประเมินประสิทธิผลขององค์กร จ าแนกออกเป็น 3 
รูปแบบ คือ 1.รูปแบบที่ยึดจุดมุ่งหมายเน้นที่เป้าหมายขององค์กรที่ถูกก าหนดไว้ แสดงถึงความตั้งใจ
ในการด าเนินงานขององค์กร ประสิทธิผลขององค์กรควรประเมินในแง่ของความสามารถในการ
ท างานจนบรรลุเป้าหมายตามที่องค์กรได้ก าหนดเป็นจุดมุ่งหมายไว้ 2.รูปแบบเชิงระบบ ใช้พ้ืนฐานของ
ทฤษฎีระบบโดยพิจารณาในลักษณะที่เป็นความสามารถขององค์กรที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมได้อย่าง
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มั่นคงและได้รับประโยชน์ รวมถึงการใช้ทรัพยากร กระบวนการบริหารจัดการจนไปสู่ผลลัพธ์หรือ
ผลผลิต 3.รูปแบบบูรณาการเป้าหมายและระบบทรัพยากรโดยการประเมินตามที่มุ่งเน้นไปยัง
เป้าหมายที่ก าหนดและกระบวนการบริหารจนไปสู่ผลลัพธ์หรือผลผลิต 

จากที่กล่าวมาทั้งหมด จึงสรุปได้ว่า การประเมินประสิทธิผลขององค์กร มีนักวิชาการอธิบาย
ถึงแนวทางและรูปแบบการประเมิน ประกอบด้วยตัวแปรที่ใช้ในการวัดประสิทธิผลขององค์กร การ
คัดเลือกตัวแปรในการประเมิน การวิเคราะห์เพ่ือการประเมิน โดยพิจารณากระบวนการส าคัญกับ
ประสิทธิผลองค์กร ค านึงถึงการแบ่งตัวแปรเน้นแนวทางบรรลุเป้าหมาย แนวทางเชิงระบบและการให้
ความส าคัญที่เน้นพฤติกรรมของบุคคล 

2.1.4ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ได้มีนักวิชาการหลายท่าน

ได้น าเสนอความหมายและอธิบายถึงปัจจัยที่ส าคัญมีผลต่อประสิทธิผลองค์กร ดังต่อไปนี้ 
สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยที่ส าคัญยิ่ง

ที่ต้องท าให้มีหรือให้เกิดขึ้น เพ่ือให้บรรลุความส าเร็จตามวิสัยทัศน์ หรือก็คือเป็นการให้หลักการ 
แนวทาง หรือวิธีการที่องค์กรจะสามารถบรรลุวิสัยทัศน์ได้ แต่ละองค์กรจะมีปัจจัยแห่งความส าเร็จ
เป็นหลักหมายที่เป็นรูปธรรมในการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานทุกระดับให้มุ่งไปในทิศทางเดียวกัน ท าให้
เจ้าหน้าที่และผู้บริหารขององค์กรรู้ว่าต้องท าสิ่งใดบ้างเพ่ือให้ผลสัมฤทธิ์ขององค์ กรตอบสนอง
วิสัยทัศน์ หากปราศจากปัจจัยแห่งความส าเร็จแล้ว วิสัยทัศน์ขององค์กรจะไม่ได้รับการตอบสนอง
อย่างมีประสิทธิผลดังนั้นจึงมีปัจจัยที่ส าคัญต้องประกอบด้วย ปัจจัยด้านบุคลากรปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานและปัจจัยด้านเทคโนโลยีเป็นส่วนในการสนับสนุนภายในองค์กรให้ประสบผลลัพธ์ตามที่
ต้องการ 

ปริญญา มีสุข (2554) ได้ศึกษาพบว่าปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยที่มี
ความส าคัญต่อผลลัพธ์ขององค์กร สามารถจ าแนกตามแนวคิดออกเป็น 3 ปัจจัย ได้แก่ปัจจัยด้าน
กายภาพปัจจัยความต้องการพ้ืนฐานและปัจจัยภายนอกเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นภายในองค์กรมีผลต่อการ
บริหารองค์กรให้เกิดผลที่ดี จึงเป็นเรื่องส าคัญที่ได้รับความสนใจศึกษากันอย่างกว้างขวาง ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกที่น าพาให้องค์กรเกิดประสิทธิผลตามที่ก าหนดหรือเป้าหมายที่วางไว้  

ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ส่วนประกอบส าคัญที่ส่งผลต่อการปฏิบัติงานตามแผนยุทธศาสตร์และการด าเนินงานในองค์กรบรรลุ
ตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ถูกก าหนดขึ้น แต่ละองค์กรก็มีความหลากหลายในการส่งเสริม 
พัฒนาไปสู่ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งสามารถจ าแนกปัจจัยออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ปัจจัยกายภาพ 
ปัจจัยบุคลากรและปัจจัยความผูกพันต่อองค์กร เป็นสภาพแวดล้อมเอ้ือประโยชน์ต่อการบริหาร
องค์กรมีส่วนในการสนับสนุน 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็นเหตุอันเป็น
เครื่องเกื้อหนุนต่อความส าเร็จตามที่คาดหวังหรือคาดหมาย ต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่
ปัจจัยบุคลากร ปัจจัยการบริหาร ปัจจัยภายนอกและปัจจัยความส าเร็จเพ่ือประสิทธิผลองค์กร โดย
พิจารณากระบวนการส าคัญที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก
องค์กร รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงขององค์กร 
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ปิติชาย ตันปิติ (2557) อธิบายถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ตามลักษณะของ
องค์ประกอบของการบริหารจัดการองค์กรให้ประสบความส าเร็จต้องอาศัยปัจจัยเป็นส าคัญหรือ
สิ่งจ าเป็นที่ต้องมาศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรซึ่งองค์กรส่วนใหญ่ต้องการพัฒนาภายในองค์กรให้มีความพร้อมใน
ทุกด้านเพื่อน าไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ  

ธีระ รุญเจริญ (2558) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็นการแสดงถึง
องค์ประกอบส าคัญที่ส่งผลให้สถานศึกษามีประสิทธิผลเป็นที่ประจักษ์แก่สังคมและองค์กรภายนอก 
ซึ่งประกอบด้วยหลักการส าคัญอยู่3องค์ประกอบ คือ ปัจจัยบุคลากร ปัจจัยการบริหาร ปัจจัย
เทคโนโลยีต้องมีความพร้อมจึงจะสามารถจัดการการศึกษาได้อย่างดีทั้งในการบริหาร การจัดการ
เรียนรู้ 

นฤมล เจริญพรสกุล (2559)อธิบายไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยที่
ส่งเสริมภายในขององค์กรและปัจจัยที่มีความส าคัญในการบริหารหน่วยงานให้เกิดประสิทธิผลเป็น
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่เหมาะสมต่อการมีประสิทธิผลขององค์กร ต้องมีปัจจัยที่ส าคัญ ซึ่งได้แก่
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยการบริหาร ปัจจัยเทคโนโลยี จึงจะสามารถน าองค์กรไปสู่ประสิทธิผล
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยเหล่านี้ต้องมีความสัมพันธ์กับผู้บริหารในการบริหารงานไปสู่ความส าเร็จตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 

มณัญญา บุษยะมา (2559) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร การวิเคราะห์
องค์กรต้องพิจารณาถึงปัจจัยบุคลากรพฤติกรรมของคนในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ของบุคคลและเป้าหมายขององค์กรมีความสัมพันธ์ต่อกันและปัจจัยภายนอกที่กระตุ้นให้บุคคลใน
องค์กรแสดงพฤติกรรมที่คาดหวังและตอบสนองต่อเป้าหมายส่วนบุคคลเพ่ือผลสัมฤทธิ์ของเป้าหมาย
องค์กร 

Steers (1977) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ปัจจัยที่แสดงถึงลักษณะ
สภาพขององค์กรที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากปัจจัยภายนอกและบรรยากาศภายในที่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อความต้องการที่ส่งผลส าคัญในการบริหารองค์กร ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลักด้วย 4 
ประการที่จะท าให้องค์กรมีประสิทธิผล คือ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหาร ปัจจัยการปฏิบัติงานของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรโดยเน้นกระบวนการส าคัญที่สัมพันธ์กับประสิทธิผลองค์กร การเปลี่ยนแปลง
องค์กรและสภาพแวดล้อม 

Townsend (1977) กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมายและจุดมุ่งหมาย รวมทั้งบทบาทส าคัญของการบริหารที่จะต้องสร้างความเข้าใจและ
ตระหนักถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่างๆขององค์กรที่น าไปสู่การพัฒนาความส าเร็จของ
องค์กร ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลักด้วย 3ประการที่จะท าให้องค์กรมีประสิทธิผล คือ ปัจจัยด้าน
กายภาพ ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร 

Austin & Reynolds (1990) กล่าวไว้ว่าปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็น
เครื่องมืออันหนึ่งของผู้บริหารในการจัดล าดับความส าคัญของการจัดการและการด าเนินธุรกิจ ซึ่ง
นอกเหนือจากการเรียงล าดับความส าคัญแล้ว ยังเป็นเครื่องมือตรวจสอบความแข็งแกร่งขององค์กรใน
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การบรรลุเป้าประสงค์ที่ส าคัญ คือ ปัจจัยความต้องการพ้ืนฐาน ปัจจัยการปฏิบัติงาน ปัจจัยภายนอก
ปัจจัยความส าเร็จซึ่งเป็นสิ่งที่ส าคัญในการน าไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ในการบริหารองค์กรต้องค านึงถึง
ปัจจัยเหล่านี้เป็นส่วนประกอบ 

Sammons (1995) ได้กล่าวถึง ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็นการพิจารณาว่า
มีปัจจัยใดบ้างที่หากมีหรือกระท าแล้วแล้วจะท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล ใน
การด าเนินการเพ่ือให้การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กรที่ประสบความส าเร็จ ซึ่งได้แก่ ปัจจัย
ด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยการบริหารและปัจจัยเทคโนโลยี 

Donohue (1995) ได้การท าการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรมีความส าคัญ
ในการบริหารจัดการแบบภาพรวม โดยท าการศึกษาในกลุ่มตัวอย่างผู้จัดการระบบคุณภาพและ
ผู้บริหารทั่วไป ผู้บริหารส่วนใหญ่ให้ความคิดเห็นว่า ปัจจัยที่จะน าไปสู่ความส าเร็จของการบริหาร
องค์กร ต้องประกอบด้วยปัจจัยการปฏิบัติงานของบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่ต่างๆขององค์กรและ
ปัจจัยภายนอกขององค์กรมีผลกระทบทั้งในด้านบวกและด้านลบต่อภายในองค์กร 

Caldwell & Spink (1996) กล่าวถึง ปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนของการน าปัจจัยพ้ืนฐานมาใช้
ในองค์กรทางการศึกษาว่า สิ่งที่เป็นหัวใจส าคัญที่สนับสนุนการด าเนินงานคือปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับ
องค์กร (Organization factors) ในองค์ประกอบ 3 ปัจจัย คือ ปัจจัยความต้องการพ้ืนฐานของแต่ละ
บุคคลมีความปรารถนาที่แตกต่างกันปัจจัยการบริหารมีเป้าหมาย พันธกิจที่มีความจุดหมายไปสู่
เป้าหมายที่ชัดเจนและปัจจัยภายนอกเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาองค์กรให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
พัฒนาและส่งเสริมของบุคลากรภายในองค์กร 

Scribner (1999) ได้ศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จขององค์กรองค์ประกอบของ
ปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้หรือก าหนดตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์กรจนไปถึงการปฏิบัติงานจนประสบความส าเร็จได้นั้น ต้องมีองค์ประกอบของ
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านการปฏิบัติงานและปัจจัยด้านความส าเร็จเป็น
ส่วนส าคัญที่น าไปสู่เป้าหมายขององค์กรตามท่ีคาดไว้ 

Glickman (2001) กล่าวถึงปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งส่วนใหญ่เป็น
ปัจจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลเช่นกัน ปัจจัยดังกล่าว ต้องประกอบด้วย ปัจจัยบุคลากรมีความ
ต้องการเปลี่ยนแปลงจากสภาพสบายๆที่เป็นอยู่ในปัจจุบันโดยใช้แนวทางใหม่และกว้างขวางในการคิด 
การวางแผน การปฏิบัติและการประเมิน เชื่อมโยงผลลัพธ์ในทุกระดับในการก าหนดและด าเนินการ
ไปสู่คุณภาพ ทุกคนแสดงความต้องการคุณภาพ ทุกสิ่งที่ปฏิบัติต้องท าอย่างสม่ าเสมอและมีความ
สอดคล้องโดยมุ่งเน้นการปรับปรุงคุณภาพ ส่วนปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรบุคลากรทุกฝ่ายตั้งแต่
ผู้บริหาร ครูและผู้ปกครอง ต้องปฏิบัติงานในทีมเดียวกัน มีความเป็นหนึ่งเดียวโดยมีคุณภาพเป็น
เป้าหมายของความส าเร็จ สร้างทีมงาน สมาชิกจะเรียนรู้จากกันและกัน ร่วมกันก าหนดวัตถุประสงค์
ในการบริหารคุณภาพ รวมทั้งต้องมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง 
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ตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
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1.ปัจจัยด้านกายภาพ         8 
2.ปัจจัยด้านบุคลากร         8 
3.ปัจจัยด้านการบริหาร         8 
4.ปัจจัยภายนอก         8 
5.ปัจจัยด้านการปฏิบัติงาน      5 
6.ปัจจัยด้านความผูกพันต่อองค์กร     4 
7.ปัจจัยด้านเทคโนโลยี     3 
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9.ปัจจัยด้านความส าเร็จ    3 
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สรุปผลจากตารางที่ 2.2 การสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรพบว่าตามแนวคิดหลักของนักวิชาการ อาทิ ปริญญา มีสุข, ภัทรพล มหาขันธ์, 
นฤมล เจริญพรสกุล, ปิติชาย ตันปิติ, สุภัทรา วีระวุฒิ, จรัลโฉม ชมภูมิ่ง, มณัญญา บุษยะมา, ธีระ รุญ
เ จ ริ ญ , Steers,  Townsend,  Sammons, Scibner,  Glickman, Caldwell & Spink, Austin & 
Reynolds, Donohue ได้กล่าวถึงปัจจัยที่ส าคัญต่อประสิทธิผลขององค์กรในความถี่ล าดับที่มาก คือ 
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยการบริหาร ปัจจัยภายนอก ปัจจัยเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งผู้วิจัยได้น าปัจจัยที่มีความส าคัญดังกล่าวมาอธิบายรายละเอียดของแต่ละ
องค์ประกอบของปัจจัยที่นักวิชาการได้อธิบายมีดังต่อไปนี้ 

2.1.4.1 ปัจจัยด้านกายภาพหมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงลักษณะสภาพของสถานศึกษาที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีนักวิชาการหลากหลายท่านอธิบายถึงองค์ประกอบของปัจจัยด้าน
กายภาพ ดังต่อไปนี้ 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงปัจจัยด้านกายภาพขององค์กรที่เกี่ยวกับสถานศึกษา ได้แก่ 
สถานที่ตั้งปลอดจากเขตอบายมุข ปราศจากสิ่งรบกวน มีความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ มีการจัดการ
ทรัพยากร / งบประมาณ การใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร จ านวนบุคลากรมีเพียงพอในต าแหน่งหน้าที่
จ านวนนักเรียนในการรับเข้ามาในสถานศึกษา สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการอยู่ร่วมกัน อาคารสถานที่ไม่
เกิดความเสียหาย ช ารุดปลอดภัยต่อการใช้งานซึ่งองค์ประกอบของปัจจัยเหล่านี้มีผลต่อการบริหารให้
เกิดประสิทธิผลขององค์กร 

Townsend (1977) กล่าวไว้ว่าปัจจัยด้านกายภาพขององค์กรที่น าไปสู่ความส าเร็จในการ
บริหารองค์กรสถานศึกษา ได้แก่ จ านวนบุคลากรในต าแหน่งหน้าที่มีความเพียงพอ จ านวนนักเรียนมี
ความเหมาะสมต่อขนาดของโรงเรียน ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร/งบประมาณ การใช้
เทคโนโลยีมีความทันสมัยมีต่อความต้องการของผู้ใช้งาน จ านวนอาคารสถานที่ สถานที่ตั้งและ
สภาพแวดล้อมเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ภายในองค์กร 

Duke (1987) กล่าวถึงปัจจัยด้านกายภาพภายในองค์กรที่ส าคัญหนึ่งก็คือ การใช้เทคโนโลยีที่
ทันสมัยเหมาะสมกับผู้ใช้งาน มีความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งทรัพยากร/งบประมาณที่มี
ความส าคัญและความเพียงพอต่อความต้องการใช้  อาจเป็นได้ทั้งจ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน 
อาคารสถานที่ สถานที่ตั้งเหมาะสมและสภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบส าคัญของปัจจัยที่แสดงถึง
ความเป็นองค์กรที่สมบูรณ์แบบและเป็นภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์กร 

Sammons (1995) อธิบายถึงปัจจัยด้านกายภาพขององค์กรที่มีองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งใน
สถานศึกษา ต้องประกอบด้วยสถานที่ตั้ง อาคารสถานที่มีความมั่นคง ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์  
มีความต้องการของจ านวนบุคลากร จ านวนนักเรียน มีทรัพยากร / งบประมาณที่น ามาใช้ภายใน
องค์กร การใช้เทคโนโลยีภายในองค์กร มีสภาพแวดล้อมร่มรื่น ปลอดโปร่งมีความส าคัญในการบริหาร
องค์กรเพื่อน าไปสู่เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

Glickman (2001) กล่าวถึงองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กรทางการศึกษา ซึ่งได้แก่ สถานที่ตั้ง อาคารสถานที่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร/
งบประมาณ การใช้เทคโนโลยี จ านวนนักเรียน จ านวนบุคลากรและสภาพแวดล้อมมีความส าคัญใน
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การบริหารภายในองค์กรต้องอาศัยองค์ประกอบส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุนเพ่ือน าไปสู่เป้าหมาย
ทีว่างไว้ 

ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านกายภาพตามแนวคิดของนักวิชาการที่ได้กล่าวถึงหรือ
อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบด้านกายภาพของสถานศึกษา 8 องค์ประกอบ ได้แก่ สถานที่ตั้ง อาคาร
สถานที่ ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ทรัพยากร/งบประมาณการใช้เทคโนโลยี จ านวนนักเรียน
จ านวนบุคลากร สภาพแวดล้อม ซึ่งจะอธิบาย ดังต่อไปนี้ 

สถานที่ตั้งเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมี
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงสถานที่ตั้งขององค์กรทางการศึกษา การเลือกสถานที่ตั้ง
ต้องลักษณะที่เหมาะสมกับประเภทของสถานศึกษา ความมั่นคงแข็งแรง สะดวกต่อการติดต่อสื่อสาร 
คมนาคม การเดินทาง ปราศจากสิ่งที่เป็นมลพิษที่ส่งผลต่อสุขภาพของบุคลากร ผู้เรียนขององค์กรมี
ความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรโดยค านึงถึงประโยชน์ทุกด้านที่จะได้รับ เช่น การติดต่อสื่อสาร 
ค่าใช้จ่ายและสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดจนถึงการด าเนินงานภายในองค์กร ลักษณะทางกายภาพอยู่ที่
ใดทั้งในรูปแบบเฉพาะหรือทั่วไป 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงสถานที่ตั้งของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก บริเวณโรงเรียนต้องปราศจากสิ่ง
เสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด สภาพของโรงเรียนต้องสะอาด ปลอดภัย สงบ ร่มรื่น เรียบง่าย
ใกล้ชิดธรรมชาติซึ่งประกอบด้วยขนาดและเนื้อที่กว้างพอจะสร้างตึกเรียน มีที่ว่างส าหรับการเรียน
พละศึกษา มีสถานที่เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจโรงเรียนไม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนมากนัก สะดวกต่อการ
คมนาคม สัญจรเดินทางโรงเรียนตั้งอยู่ในที่ปลอดภัย ปราศจากสิ่งรบกวนต่างๆที่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อ
การเรียน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรมแรมและแหล่งการพนัน เป็นต้น 

Townsend (1977) กล่าวว่าสถานที่ตั้งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญในการด าเนินกิจกรรม
ภายในองค์กร มีความเหมาะสมและเกิดอุปสรรคในการบริหารองค์กรน้อยที่สุดสถานที่ตั้งจะมี
ความส าคัญต่อผลผลิตและการด าเนินงานขององค์กร สิ่งส าคัญในการก าหนดสถานที่ตั้ง ความ
ต้องการของผู้บริหารองค์กร ความเหมาะสมกับประเภทขององค์กร การแข่งขันขององค์กรประเภท
เดียวกันและการคมนาคม การจราจร 

Duke (1987) อธิบายถึงสถานที่ตั้งขององค์กรทางการศึกษาเป็นส่วนประกอบของปัจจัยทาง
กายภาพของภายในขององค์กร การด าเนินงานที่เกี่ยวข้องกับสถานที่ตั้งต้องมีความสะดวก มีความ
พอใจของบุคลากร เหมาะสมส าหรับผู้รับบริการ การเดินทางสะดวก สภาพการแข่งขัน ทัศนคติของ
ชุมชนท้องถิ่นท่ีมีองค์กร ค านึงถึงมลภาวะและสิ่งแวดล้อม การเติบโตในอนาคต 

Sammons (1995) อธิบายถึงสถานที่ตั้งเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญต่อผลลัพธ์หรือ
ผลส าเร็จขององค์กร ควรค านึงถึงความปลอดภัย ความสะดวกในการเดินทาง เหมาะสมพร้อมที่จะใช้
ประโยชน์ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและเอ้ือประโยชน์ต่อการพัฒนาเรียนรู้ การปฏิบัติงานของแต่ละ
บุคคล ธรรมชาติร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดสิ่งแวดล้อมและต้นไม้ปกคุลม 

Steer (1997) กล่าวถึงความเหมาะสมของสถานที่ตั้งซ่ึงเป็นองค์ประกอบส าคัญในปัจจัยด้าน
กายภาพ จะต้องพิจารณาถึงความสะดวกสบายควรเป็นที่ราบหรือที่ราบสูง น้ าท่วมไม่ถึงและไม่เป็นที่
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สูงเกินไปจนเป็นปัญหาด้านสุขาภิบาล ขนาดและเนื้อที่ควรมีขนาดกว้างพอที่จะสร้างตึกเรียน อาคาร
ประกอบและมีที่ว่างส าหรับการเรียนพลานามัย มีที่โล่งเป็นสนามเพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ ควรพิจารณา
ถึงการคมนาคมไม่ห่างไกลจากแหล่งชุมชนมากนัก ควรตั้งอยู่ในที่ปลอดภัยจากสิ่งรบกวนต่างๆที่
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการเรียน เช่น โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรมและแหล่งการพนัน เป็นต้น 

Glickman (2001) กล่าวถึงองค์ประกอบอย่างหนึ่งของปัจจัยด้านกายภาพ ก็คือสถานที่ตั้งซึ่ง
ประกอบด้วยขนาดที่เหมาะสมและเนื้อที่กว้างพอจะสร้างอาคาร สิ่งปลูกสร้าง มีพ้ืนที่ว่างส าหรับท า
กิจกรรมต่างๆภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสม ล้อมรอบด้วยธรรมชาติ มีสถานที่เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ
ไม่ห่างไกลจากมากนัก สะดวกต่อการคมนาคม การเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ 

อาคารสถานที่เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่ง
มีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงอาคารสถานที่ขององค์กรถือว่ามีความส าคัญในการสร้าง
ศรัทธาแก่ผู้ปกครอง นักเรียน ชุมชน เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ง่ายเป็นรูปธรรม สภาพของอาคารสถานที่
และบริเวณโดยรอบ เป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการประชาสัมพันธ์และสร้างชื่อเสียงให้แก่องค์กรได้
อย่างดี จะต้องตกแต่งให้สวยงาม สะอาด กลมกลืนกับสภาพแวดล้อม มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
ปรับปรุงซ่อมแซมและวางแผนการใช้อาคารสถานที่ ท าให้เป็นส่วนในการเสริมสร้างความคิด จิตใจ 
คุณธรรมต่างๆสนองความต้องการในการเรียนการสอนได้อย่างคุ้มค่า ก่อให้เกิดคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ให้แก่ผู้เรียนได้ อาคารสถานที่ถือว่าเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส าคัญ 

ปิติชาติ ตันปิติ (2556) อธิบายถึงอาคารสถานที่หมายถึงสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียน
การสอน เป็นสิ่งส าคัญมากท่ีผู้บริหารจะต้องจัดการระบบการบริหารอาคารสถานที่เป็นการช่วยให้การ
ด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งมีขอบข่ายงานบริหารดังนี้ 1.งาน
ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง 2.งานก่อสร้างและซ่อมแซม 3.งานบริการไฟฟ้าและโทรทัศน์ 4.
งานรักษาความสะอาดและพัฒนาบริเวณ 5.งานรักษาความปลอดภัย 6.งานควบคุมการใช้อาคาร
สถานที่ 7.งานประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ อาคารสถานที่ของโรงเรียน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท 
คือ 1.อาคารเรียน ซึ่งรวมถึงห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆ เช่น ห้องสมุด ห้องพักครู ห้องพยาบาล 
ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องพัสดุ เป็นต้น 2.อาคารประกอบหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ เช่น อาคารอเนกประสงค์ 
โรงฝึกงาน โรงอาหาร ห้องส้วม เรือนเพาะช า รั้ว ประปา เป็นต้น 3.บริเวณโรงเรียน เช่น สนาม ถนน
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เป็นต้น 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงอาคารสถานที่ของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน เป็นการส่งเสริมความรับผิดชอบดูแลรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ส่วนรวมบริเวณอาคารอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสัยอาคารสถานที่เหมาะสมต่อการเรียนและการปฏิบัติ
ธรรม โรงเรียนที่มีสถานที่คับแคบจึงควรมีสิ่งชดเชยบางอย่างเพ่ือลดความอึดอัด เช่น มีต้นไม้ในอาคาร 
มีห้องสมุดน่านั่งอ่านหนังสือ มีห้องกีฬาในร่ม มีอุปกรณ์อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู เป็น
ต้น เป็นสิ่งอ านวยความสะดวกที่ส าคัญและจ าเป็นที่มีต่อการบริหารจัดการในทุกกิจการ เป็นสิ่งที่ขาด
ไม่ได้ที่ท าให้กิจกรรมขององค์กรหรือหน่วยงานด าเนินไปได้และทรัพยากรจะมีบทบาทต่อกิจกรรม 
การด าเนินภารกิจขององค์กรทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ 
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Townsend (1977) กล่าวว่าอาคารสถานที่เป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้สถานศึกษา
ด าเนินงานไปได้โดยสะดวก อาคารสถานที่เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด าเนินงาน เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารง
และการปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บังคับบัญชาจะต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารงานอาคารสถานที่
ให้มีความเหมาะสม อาคารสถานที่ต้องสะอาด มีระเบียบถูกหลักและสอดคล้องกับประโยชน์ใช้สอย
ย่อมแสดงถึงความสามารถทางการบริหารในการหาทรัพยากรในด้านการอ านวยความสะดวกให้แก่
การเรียนการสอน การค้นคว้า สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสะดวกต่อการปฏิบัติงาน 

Duke (1987) อธิบายถึงอาคารสถานที่มีผลต่อการบริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ซึ่งต้อง
ค านึงถึงประโยชน์มากที่สุด เช่น เป็นที่ประกอบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยตรง เป็นที่เก็บวัสดุ
อุปกรณ์ในการด าเนินงานต่างๆของโรงเรียน เป็นสื่อการเรียนที่ดีอย่างหนึ่ง เป็นที่ประกอบกิจกรรม
นอกห้องเรียนและกิจกรรมอ่ืนๆนอกเหนือจากการเรียนการสอน เป็นที่ประกอบกิจกรรมการ
ด าเนินงานบริหารโรงเรียนทุกส่วนงาน มีส่วนเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนโดยการอ านวย
ประโยชน์แก่ชุมชนในการประกอบกิจกรรมต่างๆ 

Austin & Reynolds (1990) กล่าวถึงอาคารสถานที่เป็นการจัดการที่เป็นการรู้จักใช้อาคาร
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งการควบคุมดูแลรักษา การให้บริการแก่ชุมชนและการรู้จักส่งเสริม
ทะนุบ ารุงอาคารสถานที่ที่อยู่คงสภาพดี สนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ อาคารสถานที่ของ
โรงเรียนเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้การเรียนการสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
เรียนการสอนจะบรรลุผลได้จะต้องจัดอาคารสถานที่ของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ดีถูกหลักวิชา เอ้ือ
ต่อกิจกรรมการเรียนการสอนได้มากที่สุดลักษณะสถานที่มีการบริหารจัดการสภาพอาคารเรียนมี
ห้องเรียนและห้องพิเศษต่างๆครบทุกห้อง มีอาคารประกอบหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนๆ มีการบริหารระบบ
อาคารสถานที่ช่วยให้การด าเนินงานได้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิผลยิ่งขึ้นมีการบริหารจัดการ
สภาพอาคารเรียน มีต้นไม้ในบริเวณอาคาร ห้องสมุดน่านั่งอ่านหนังสือ มีสนามกีฬาในร่ม มีอุปกรณ์
อ านวยความสะดวกแก่นักเรียนและครู เป็นต้น 

Sammons (1995) อธิบายถึงอาคารสถานที่นับว่าเป็นส่วนประกอบหนึ่งในสถานศึกษา ซึ่งมี
ส่วนส าคัญอย่างยิ่งที่จะช่วยอ านวยความสะดวกในการจัดการศึกษาหรือการเรียนการสอนให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ทางการศึกษาได้ โดยจะต้องให้การดูแลเอาใจใสอาคารสถานที่ ด้วยการวางผังให้เป็ น
ระเบียบเหมาะสม เป็นสัดส่วน ร่มรื่น สวยงาม สร้างบรรยากาศการเรียนการสอนและการท างาน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย การควบคุมดูแลรักษา การให้บริหารแก่ชุมชน การรู้จักส่งเสริมทะนุบ ารุง
อาคารสถานที่ที่อยู่ให้คงสภาพดี สนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่จะช่วยให้การสอนด าเนินไปได้อย่างมีประสิทธิผล  

Glickman (2001) กล่าวถึงอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอนเป็นเรื่องที่
ส าคัญมาก ดังนั้นการที่ผู้บริหารจะต้องจัดการเกี่ยวกับการใช้อาคารสถานที่ให้บรรลุเป้าหมายที่
ต้องการจึงต้องอาศัยความร่วมมือของทุกฝ่าย ในการจัดแบ่งหน้าที่คอยควบคุมดูแลรักษาจึงเป็นสิ่ง
ส าคัญที่จะช่วยให้อาคารสถานที่ใช้ได้อย่างมีประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือความสะดวกในการบริหารงานและ
การจัดแบ่งหน้าที่ให้บุคลากรต้องให้รู้บทบาทหน้าที่ในการร่วมกันรับผิดชอบในการดูแลรักษาของ
อาคารสถานที ่
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ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ ผู้บริหารต้องมีการบริหาร
จัดการภายในองค์กรให้มีความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ต่อการใช้งาน คืออุปกรณ์ในห้องเรียนอุปกรณ์
ประจ าโรงเรียนและอุปกรณ์ในกิจกรรมการเรียนการสอนหลักการใช้สื่อวัสดุต่างๆในการจัดการศึกษา
ต้องใช้สื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ควรพิจารณาความเหมาะสมกับระดับความรู้
ความสามารถและประสบการณ์เดิมของผู้เรียนชนิดของสื่อกับกิจกรรมมีความเหมาะสมกันเป็นสื่อที่
จัดหาได้ในแหล่งท้องถิ่นและสะดวกในการน ามาใช้สื่อการสอนวัสดุครุภัณฑ์และสิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในสถานศึกษา 

ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวไว้ว่าความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
ของปัจจัยด้านกายภาพขององค์กร จึงมีความจ าเป็นที่ผู้บริหารต้องก าหนดความต้องการ การ
ประมาณความต้องการ ปริมาณแต่ละรายการซึ่งควรจะใกล้เคียงกับที่จะใช้งานและจ าเป็นมากที่สุด 
จัดหา แจกจ่ายและการบ ารุงรักษา การป้องกันอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้นานมากที่สุด  สนองความ
ต้องการในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือองค์กรให้ด าเนินไปได้ตามเป้าหมาย วัสดุอุปกรณ์ถือเป็น
ทรัพยากรทางการบริหารที่ส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องดูแลให้มีการด าเนินการอย่างมีประสิทธิผล 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์การใช้สื่อประกอบการเรียน
การสอน ต้องมีความเพียงพอต่อความต้องการของผู้เรียน ในสถานศึกษาต้องบริหารจัดการทรัพยากร
ที่มีอยู่และใช้อย่างคุ้มค่า พัฒนาอุปกรณ์ให้มีทันสมัยทันยุค ไม่ให้กระทบต่อการเรียนการสอนการใช้
สื่อและวัสดุในการจัดการศึกษามีจุดมุ่งหมายคือเพ่ือสร้างความรู้ที่เป็นรูปธรรมเป็นการน าสิ่งที่เป็น
ประสบการณ์ตรงจากแหล่งต่างๆมาสู่ห้องเรียนได้มากขึ้นท าให้ผู้เรียนเกิดแนวคิดและประสบการณ์
ตรงเสริมสร้างพ้ืนฐานความคิดสร้างสรรค์และเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้นอกจากนั้นยังช่วยเร้าความ
สนใจและสร้างแรงจูงใจในการเรียนรู้ท าให้เกิดการเรียนรู้ได้เร็วขึ้นและสามารถจดจ าได้ในระยะยาวสื่อ
การสอนเป็นสิ่งที่ท าให้เกิดประสิทธิผลต่อการจัดการศึกษาสถานศึกษาควรมีการจัดบริการงานสื่อการ
สอนทั้งด้านวัสดุเครื่องมือโสตทัศนูปกรณ์แก่ครูอาจารย์และนักเรียน 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานใช้สื่อหลากหลายและเหมาะสมที่ส่งเสริมให้นักเรียนใฝ่รู้และรักการเรียน
และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ เช่น สื่อที่นักเรียนสนใจและสื่อที่นักเรียนต้องแสดงพฤติกรรม
การเข้าหาสื่อ การสืบค้น การเลือกข้อมูลมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการจัดการศึกษามีความเพียงพอ 
เหมาะสมต่อความต้องการผู้ใช้และเป็นสื่อหรือวัสดุที่ทันสมัยโรงเรียนจัดประเภทวัสดุอุปกรณ์ตามการ
ใช้งาน ในห้องเรียน ประจ าโรงเรียนและในกิจกรรมการเรียนการสอนมีการจัดบริการงานสื่อการสอน
ทั้งด้านวัสดุ เครื่องมือ โสตทัศนูปกรณ์แก่ครูและนักเรียน 

Townsend (1977) กล่าวว่าความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์เป็นการบริหารจัดการเกี่ยวกับ
ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ต้องสามารถด าเนินการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพียง
พอที่จะสามารถช่วยให้การด าเนินงานบรรลุผลส าเร็จและได้รับผลประโยชน์ที่สุด เพ่ือให้เกิดความ
คล่องตัวและลดค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดจากการจัดหาให้เพียงพอ การบ ารุงเก็บรักษา 
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Duke (1987) อธิบายถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์เป็นปัจจัยที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่ง
ต่อการบริหารองค์กรให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิผล เนื่องจากถ้าหาก
วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอก็จะช่วยสนับสนุนให้การด าเนินการเป็นไปตามแผน บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้และถ้าหากขาดวัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอต่อความต้องการก็ไม่สามารถด าเนินงานไปสู่
จุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้ 

Sammons (1995) อธิบายถึงองค์ประกอบที่ส าคัญของปัจจัยด้านกายภาพ ก็คือความ
เพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ซ่ึงในองค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษามีความจ าเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ในการจัดหา
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเสาะแสวงหาวัสดุอุปกรณ์ การควบคุมการใช้งาน การบ ารุงรักษาหรือเปลี่ยน
ชิ้นส่วนประกอบ การซ่อมแซมสิ่งที่บกพร่องช ารุดเสียหายเพ่ือจัดหามาทดแทนภายในระยะเวลาที่
สมควรได้รับหรือก าหนดไว้ 

Glickman (2001) กล่าวถึงความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ต่อความต้องการของบุคลากรของ
องค์กรเป็นสิ่งที่ส าคัญในการบริหารองค์กร เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน ผู้บริหารนั้นจึงต้องสามารถจัดการใน
เรื่องวัสดุอุปกรณ์ให้มีความเหมาะสม ความเพียงพอต่อการใช้งาน ควรพิจารณาความเหมาะสมกับ
ระดับความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลและประสบการณ์ที่มีต่อการใช้งานวัสดุอุปกรณ์ชนิดของ
วัสดุอุปกรณ์กับกิจกรรมการปฏิบัติงานมีความเหมาะสมกันที่สามารถจัดซื้อจัดหาได้ในแหล่งท้องถิ่น
และสะดวกในการน ามาใช้งานภายในองค์กร 

ทรัพยากร/งบประมาณเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวถึงทรัพยากร / งบประมาณเป็นทรัพยากรการศึกษาที่น ามาใช้
ในการบริหารจัดการศึกษา ก็คือ เงินหรืองบประมาณ (Money) โดยมีแหล่งทรัพยากรทางการศึกษา
จากงบประมาณแผ่นดิน เงินนอกงบประมาณ รายได้ของสถานศึกษา เช่น เงินบ ารุงการศึกษา เงิน
บริจาค ขายผลิตผลของสถานศึกษา เงินจากการลงทุน สถานศึกษาเอกชนได้จากเจ้าของกิจการลงทุน 
อาจเป็นเอกชน มูลนิธิ สมาคม ทรัพยากรจากชุมชน เช่น บุคคล ภูมิปัญญาชาวบ้าน องค์กรต่างๆ เช่น 
บริษัท ธนาคาร สมาคม มูลนิธิ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มผลิตภัณฑ์ทรัพยากรทางการศึกษา เป็นทรัพยากร
ที่มิใช่การเงินครอบคลุมปัจจัยหลักๆ คือ ที่ดิน อาคาร สิ่งก่อสร้าง วัสดุ อุปกรณ์การเรียนการสอนและ
การผสมผสานการใช้ปัจจัยต่างๆเข้าด้วยและปัจจัยน าเข้าส่วนใหญ่จะเป็นรูปของเงินงบประมาณทั้ง
ด้านรายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานประจ า เช่น เงินเดือนและค่าตอบแทน ค่าใช้จ่ายวัสดุอุปกรณ์ 
รายจ่ายด้านการลงทุน 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงทรัพยากร / งบประมาณเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและเป็น
ปัจจัยอย่างหนึ่งในการบริหารองค์กร ผู้บริหารต้องค านึงถึงสิ่งที่มีคุณค่าต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็น
การด าเนินงานที่คาดหมายผลลัพธ์ที่คิดไว้อย่างมีประสิทธิผลต่อทรัพยากรและงบประมาณและใช้
ประโยชน์ต่อบุคลากร ทั้งในด้านการจัดหาทรัพยากรและงบประมาณ การเก็บรักษาทรัพยากรและ
งบประมาณ การใช้ทรัพยากรและงบประมาณอย่างประหยัด รวมทั้งการสงวนไว้เพ่ือทรัพยากรนั้น
สามารถให้ผลได้อย่างยาวนาน 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงทรัพยากร / งบประมาณของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโรงเรียนมีการบริหารจัดการให้ประสิทธิผลสูงสุดแก่บุคลากรทาง
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การศึกษาและผู้เรียนมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมของการบริโภคใช้สอยทรัพยากรและงบประมาณให้
เหมาะสม รวมถึงการใช้ปัจจัยสี่ (อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค) ในชีวิตประจ าวันใน
ปริมาณที่เหมาะสมและใช้สิ่งของที่มีคุณภาพเหมาะสมมีประโยชน์ สร้างคุณค่าต่อการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันโดยบรรลุเป้าหมายของแผนงานที่วางไว้ 

Townsend (1977) กล่าวว่าทรัพยากร / งบประมาณเป็นสิ่งจ าเป็นต่อผลส าเร็จขององค์กร 
การใช้ทรัพยากรและงบประมาณให้เป็นไปตามความคาดหมาย จ าเป็นที่จะต้องใช้งบประมาณเป็น
เครื่องมือในการจัดสรรทรัพยากรหรือใช้จ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการวางแผนในการใช้และ
จัดสรรเงินงบประมาณไปในแต่ละด้านและมีการวางแผนการปฏิบัติงานในการใช้จ่ายทรัพยากรและ
งบประมาณนั้นๆ ด้วย เพ่ือที่จะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในเวลาที่รวดเร็วที่สุดและใช้ทรัพยากรให้
น้อยที่สุด 

Duke (1987) กล่าวถึงทรัพยากร / งบประมาณได้แบ่งการบริหารทรัพยากรและงบประมาณ
ในองค์กรไว้ 2 องค์ประกอบ คือ ทางด้านเศรษฐศาสตร์และทางด้านบริหาร ดังนั้นจึงสามารถจ าแนก
ได้ดังนี้ 1.แนวคิดทางด้านเศรษฐศาสตร์ แบ่งทรัพยากรออกเป็น 4 ประเภท คือ 1.1.ทรัพยากรมนุษย์ 
ประกอบด้วย บุคลากร 1.2.ทรัพยากรทางกายภาพ เช่น ที่ดิน เครื่องอ านวยความสะดวก เครื่องมือ
และวัสดุอุปกรณ์ 1.3.ทรัพยากรการเงิน รายรับ 1.4.ข้อมูลสารสนเทศ เช่น ข้อมูลจากสื่ออิเล็กโทร
นิกส์ ความรู้ด้าน Software Hardware 2.ทางด้านการบริหารการน าทรัพยากรและงบประมาณที่มี
อยู่มาบริหารให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีต่อองค์กร 

Sammons (1995) กล่าวว่าทรัพยากร / งบประมาณในองค์กรจะต้องด าเนินการตาม
กิจกรรมที่ก าหนดไว้ได้อย่างถูกต้อง ผู้บริหารต้องมีการจัดสรรให้เป็นสัดส่วนที่ได้ผลตอบแทนสูงสุด
และสามารถควบคุมการใช้จ่ายอย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์ โดยไม่ปล่อยให้เกิดการรั่วไหลหรือ
ฟุ่มเฟือยโดยไม่มีความจ าเป็น ในขณะเดียวกันต้องสนับสนุนให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นจน
สามารถบรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

Caldwell & Spink (1996) กล่าวถึงทรัพยากร / งบประมาณทางการศึกษามีความส าคัญ
อย่างยิ่งในการบริหารจัดการศึกษา ท าให้สถานศึกษาด าเนินการเรียนการสอนหรือพัฒนาคนให้มี
คุณภาพและได้ผลตามความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา ช่วยส่งเสริมงานวิชาการให้มีคุณภาพ ช่วย
ส่งเสริมการด าเนินงานด้านอ่ืนๆในสถานศึกษา การก าหนดทรัพยากรที่ต้องการโดยรวบรวมความ
ต้องการด้านทรัพยากรจากแผนงาน มีการจ าแนกเป็นหมวดหมู่ที่ต้องการอย่างชัดเจน 

Glickman (2001) กล่าวได้ว่าทรัพยากร / งบประมาณขององค์กรที่เกี่ยวกับการศึกษา 
ผู้บริหารจึงต้องค านึงความต้องการทรัพยากร / งบประมาณของบุคลากรในองค์กร เป็นการแสวงหา
ทรัพยากร โดยแสวงหาจากแหล่งทรัพยากรต่างๆเช่น งบประมาณ เงินรายได้ เงินบริจาค ทรัพยากร
จากชุมชน การจัดสรรทรัพยากร โดยมีการวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มิใช่เงิน อาจเป็นได้ทั้งบุคลากร 
สิ่งของ อาคารสถานที่ ธรรมชาติและทรัพยากรทางการเงิน งบประมาณ 

การใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาไว้ว่าสัมภาระต่างๆอันเป็น
ผลของความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์น าเทคโนโลยีที่ได้มาใช้ในทางการศึกษารวมถึงเทคนิคใหม่ที่เพ่ิม
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ศักยภาพเป็นตัวช่วยน ามาใช้ปรับปรุงให้วิธีการสอนหรือวิธีการจัดการศึกษามีผลดีหรือมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้นก็ถือว่าเป็นเทคโนโลยีทางการศึกษาเหมือนกัน เทคโนโลยีทางการศึกษาที่แท้จริงจึงก าหนด
กรรมวิธีไปสู่จุดหมายปลายทางของการศึกษาการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและทันสมัยการ
ทดลองใช้วิธีการและวัสดุต่างๆการประเมินผลของระบบการศึกษาทั้งระบบ 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยที่จ าเป็นต่อประสิทธิผลหรือ
ความส าเร็จขององค์กร การน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์และคุณค่าสูงสุด เทคโนโลยีที่เป็นอุปกรณ์หรือสื่อ
สารสนเทศเป็นการน าเอาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ ได้แก่ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ ฐานข้อมูลมาประยุกต์ 
โดยการใช้ประสบการณ์และทรัพยากรในการสร้างสรรค์ กระบวนการและผลผลิตที่บุคลากรต้องการ 
เพ่ือเป็นประโยชน์และอ านวยความสะดวกส าหรับการศึกษา การบันทึกข้อมูลและการใช้เทคโนโลยีใน
การสนับสนุนการจัดการศึกษา เพ่ือการวางแผนการด าเนินการ การติดตามและประเมินผล 

ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีการศึกษาไว้ว่าผู้บริหารในองค์กรมีการน า
เทคโนโลยีที่เป็นผลิตผลทางวัสดุและผลิตผลทางอุปกรณ์ โดยยึดหลักของวิธีการ มาช่วยในการเพ่ิม
ประสิทธิผลทางการศึกษาทั้งในด้านบริหาร ด้านวิชาการและด้านบริการหรืออีกนัยหนึ่ง เทคโนโลยี
การศึกษาเป็นระบบการน าวัสดุอุปกรณ์และวิธีการมาใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการศึกษาให้
สูงขึ้น ซึ่งได้แก่ ผลิตผลที่เป็นวัสดุ เช่น ชอล์ค ดินสอ กระดาษ ฟิลม์ ฯลฯ ผลิตผลที่เป็นอุปกรณ์ ต่างๆ 
เช่น กระดาษด า โต๊ะ เก้าอ้ี เครื่องฉาย เครื่องเสียง เครื่องรับโทรทัศน์ ฯลฯ  

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน จัดบรรยากาศเรียนรู้โดยให้นักเรียนมีโอกาสเลือกความสนใจและความถนัดในการ
เรียนรู้ เช่น การใช้สื่อสร้างสรรค์ ง่ายต่อการเรียน มีความเมตตาและอ่อนโยนส่งผลให้นักเรียนและครู
มีความสุขในการเรียนรู้อยู่เสมอใช้เทคโนโลยีทางการศึกษาในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมและ
ทันสมัยอยู่เสมอโรงเรียนใช้เทคโนโลยีมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพทางการศึกษาทั้งในด้านการบริหาร 
ด้านวิชาการและด้านบริการโรงเรียนน าผลผลิตทางวิทยาศาสตร์มาใช้ เช่น เครื่องฉาย เครื่องเสียง 
เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

Townsend (1977) กล่าวว่าการใช้เทคโนโลยีในสถานศึกษาควรจะใช้ เทคโนโลยีให้มี
ศักยภาพเพ่ือการจัดระบบสารสนเทศที่เป็นระบบที่ครบถ้วนถูกต้องและเรียกใช้ได้ทันเวลาในทุก
สถานการณ์ การมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพจะท าให้กระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษาในด้านต่างๆ ด าเนินไปได้อย่างมีคุณภาพ การจัดระบบสารสนเทศในสถานศึกษาจึงมี
ความส าคัญและเป็นประโยชน์ส าหรับบุคลากรในทุกองค์กร 

Duke (1987) อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีเป็นองค์ประกอบส าคัญของปัจจัยด้านกายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศช่วยสร้างความยืดหยุ่นในการด าเนินงานให้แก่องค์การ ส่งผลให้องค์การสามารถ 
พัฒนาและปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์นอกจากนี้เทคโนโลยียังช่วยเสริมความ
ยืดหยุ่น ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารให้สามารถตัดสินใจอย่างรวดเร็วและสอดคล้องกับลักษณะปัญหา 
เนื่องจากระบบสารสนเทศ สามารถประมวลผลและจัดเรียงข้อมูลในหลาย รูปแบบภายในระยะเวลา
สั้น จึงให้ผู้บริหาร มีความเข้าใจและสามารถวิเคราะห์ปัญหาอย่างชัดเจน 

Sammons (1995) อธิบายถึงการใช้เทคโนโลยีถูกน าเข้ามาใช้ภายในองค์กร เพ่ือให้การ
ท างานคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เช่น การออกเอกสารต่าง ๆ โดยใช้คอมพิวเตอร์ การใช้
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คอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบชิ้นส่วนของเครื่องจักร และการควบคุมการผลิต เป็นต้น เราจะเห็น
ได้ว่าเทคโนโลยีสามารถที่จะน ามาประยุกต์ในหลายด้าน จะช่วยเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงคุณภาพ
ของการที่จะน ามาประยุกต์ในหลายด้านหรือแม้กระทั่งช่วยลดค่าใช้จ่ายในเรื่องของแรงงานและวัสดุ
สิ้นเปลืองต่างๆลง แต่ยังคงรักษาหรือเพ่ิมคุณภาพในการท างานหรือการให้บริการลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งเป็น
ที่แน่นอนว่าเทคโนโลยีจะถูกน าเข้ามาใช้ในการเปลี่ยนแปลงและปรับปรุงกระบวนการในการ
ด าเนินงานขององค์กรมากข้ึนในอนาคต 

Steer (1997) ให้ความหมายการใช้เทคโนโลยีขององค์กรสถานศึกษาเป็นการน าเทคโนโลยี
มาช่วยให้การสื่อสารระหว่างบุคคลทางการศึกษา จ าเป็นต้องอาศัยการสื่อสารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน 
หรือผู้เรียนกันผู้เรียน เป็นต้น ซึ่งจะช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนและการ
ด าเนินงานในหลายด้าน โดยอาศัยเทคโนโลยีการสื่อสารระหว่างบุคคล เทคโนโลยีจึงมีบทบาทท่ีส าคัญ
ต่อการศึกษาเป็นอย่างมากกับผู้เรียนและครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งช่วยในการสนับสนุน
ในการเรียนรู้อย่างมีระบบ 

Glickman (2001) กล่าวถึงการใช้เทคโนโลยีขององค์กร เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญของ
ผู้บริหารที่จะใช้เป็นแนวทางในการตัดสินใจและการสร้างความได้เปรียบเหนือกว่าคู่แข่งขัน ในอนาคต
การแข่งขันในแต่ละองค์กรจะมีความรุนแรงมากขึ้น การบริหารงานของผู้บริหารที่อาศัยเพียง
ประสบการณ์และโชคชะตาอาจจะไม่เพียงพอ แต่ถ้าผู้บริหารที่สามารถน าเทคโนโลยีมาใช้ที่มี
ประสิทธิภาพมาประกอบในการตัดสินใจ ก็จะสามารถแก้ไขปัญหาและบริหารงานได้มีประสิทธิภาพ
ขึ้น ดังนั้นผู้บริหารในอนาคตจะต้องสามารถประยุกต์การใช้เทคโนโลยีเพ่ือการสร้างสารสนเทศที่ดี
ให้กับตนเองและองค์กร 

จ านวนนักเรียนเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) อธิบายถึงจ านวนนักเรียน หมายถึง ผู้ที่ได้การศึกษาเล่าเรียนจาก
โรงเรียน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการบริหารสถานศึกษาให้ประสบความส าเร็จต่อขึ้นอยู่กับจ านวนให้
การรับเข้ามาศึกษา พัฒนาและผลลัพธ์ของการจบหลักสูตรคุณลักษณะของผู้เรียนทางสติปัญญาของ
แต่ละบุคคลมีความแตกต่างกันถึง 5 ด้าน ดังนี้ 1.ด้านภาษา เป็นความสามารถในการเรียนรู้โดยผ่าน
การใช้ทักษะทางภาษา ได้แก่ การฟัง พูด เขียน อ่าน 2.ด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ 
เป็นความสามารถในการเรียนเรียนรู้ ทักษะการคิดค านวณ 3.ด้านมิติสัมพันธ์ เป็นความสามารถใน
การเห็นความสัมพันธ์ระหว่างพ้ืนที่และระยะทางจึงสามารถท าได้ดีในการวาด การสร้างและการ
ออกแบบเป็นผู้ที่ถนัดการเรียนรู้ผ่านการสังเกต 4.ด้านดนตรี เป็นความสามารถเกี่ยวกับจังหวะ 
ท านองและการตอบสนองต่อเสียง 5.ด้านการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน เป็นผู้ที่มีความสามารถในการเข้าใจ
ผู้อื่นจึงสามารถเรียนรู้จากการท างานร่วมกับผู้อ่ืน  

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงจ านวนนักเรียนของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานนักเรียนปริมาณจ านวนมากสามารถปฏิบัติในศีล 5 เป็นได้ครบทุกข้อ มีวินัยหรือมี
การปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มีความซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลวงลวงและตรงต่อเวลาที่นัด
หมายหรือที่ตกลงกันและโรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมฝึกฝน อบรมให้นักเรียนมีลักษณะและ
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พฤติกรรมในชีวิตประจ าวันที่แสดงออกถึงการกิน อยู่ ดู รู้เข้าใจเหตุผลและได้รับประโยชน์ตามคุณค่า
แท้ตามหลักไตรสิกขา 

Townsend (1977) กล่าวถึงจ านวนนักเรียนปัจจัยทางด้านส่วนตัวหรือด้านกายภาพของ
นักเรียนซ่ึงขึ้นอยู่กับจ านวนที่ต้องการต่อผลลัพธ์ขององค์กร ได้แก่ 1.บุคลิกภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการ
กล่อมเกลาและหล่อหลอมมาจากครอบครัวและรับการขัดเกลาจากโรงเรียน ก่อให้เกิดผลดีและผลเสีย
ในการปกครองและเป็นผลกระทบต่อการเรียน เช่น นิสัยเรียบร้อย นิสัยก้าวร้าว เป็นต้น 2.สุขภาพ มี
ความส าคัญต่อผู้เรียน หากเด็กมีโรคประจ าตัวก็จะเป็นอุปสรรคต่อการเรียน ถ้าสุขภาพร่างการ
แข็งแรงก็มีผลดีต่อการเรียน 3.การปรับตัวให้เข้ากับระบบต่างๆของโรงเรียน เช่น ระบบการเรียนการ
สอนใหม่ เพ่ือน ครูผู้สอน 4.การวางแผนในการเรียน เด็กต้องตั้งมั่นในการเรียนเพ่ือวางแผนการเรียน
ในอนาคต 5.เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม ไม่ว่าจะเป็นสื่อทางโทรทัศน์ ทางอินเตอร์เน็ตมีผล
ต่อตัวผู้เรียน 6.การคบเพ่ือนหรือสมาคม กลุ่มเพ่ือนมีเจตคติและพฤติกรรมการเรียนตามลักษณะของ
กลุ่มเพ่ือน 7.นิสัยในการเรียนและทัศนคติต่อการเรียนและการปรับตัวทางการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  

Duke (1987) อธิบายถึงจ านวนนักเรียนเป็นปัจจัยที่ส าคัญต่อผู้บริหารสถานศึกษาที่จะ
น าไปสู่ประสิทธิผลขององค์กรหรือผลลัพธ์ที่ตอบสนองต่อชุมชน ต้องค านึงถึงจ านวนนักเรียนมากหรือ
น้อยที่สามารถแข่งขันในทางวิชาการ การวัดความรู้ความสามารถ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญในการกระตุ้น
ภายในและภายนอกที่มีอิทธิพลต่อตัวนักเรียน ท าให้มีแรงขับที่ท าให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นที่จะ
เรียนรู้จนบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในการขัดเกลาจากครอบครัวและสังคมในโรงเรียน ได้แก่ แรงจูงใจใฝ่
สัมฤทธิ์ เจตคตทิี่ดีต่อการเรียน 

Sammons (1995) อธิบายถึงจ านวนนักเรียนเป็นองค์ประกอบส าคัญของปัจจัยที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรความต้องการในคุณลักษณะและจ านวนที่ต้องการของผู้เรียนในแต่ละองค์กรที่
เกี่ยวข้องทางการศึกษามีความแตกต่างกันในแต่ละองค์กรอย่างเช่น องค์กรทางการศึกษา ความ
ต้องการสภาพร่างกาย สถานะทางครอบครัว บุคลิกภาพ องค์กรการศึกษาทางทหาร ความต้องการ
ความเข้มแข็งทางด้านร่างกาย จิตใจที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีความต้องการในลักษณะของผู้เรียนที่หลากหลาย 

Glickman (2001) กล่าวถึงจ านวนนักเรียนของสถานศึกษามีความส าคัญในการบริหาร
องค์กรที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา ซึ่งมีขนาดและพ้ืนที่ในแต่ละท้องถิ่น ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญต่อ
การรับนักเรียนเข้ามาในระบบการศึกษาหรือมีความเพียงพอต่อความต้องการ ในนักเรียนปริมาณ
จ านวนมากสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ มีวินัย รับผิดชอบหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจนส าเร็จ มี
ความซื่อสัตย์และฝึกให้มีการตรงต่อเวลาและสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรมฝึกฝน อบรมให้นักเรียน
มีลักษณะและพฤติกรรมที่เหมาะสม ปริมาณของจ านวนนักเรียนจึงมีความส าคัญต่อการบริหารใน
สถานศึกษา 

จ านวนบุคลากรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) อธิบายถึงจ านวนบุคลากรเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ส าคัญ โดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้ได้คนดี มีคุณวุฒิและมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ท างานด้วยความ
สนใจ ท างานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บุคลากรเป็นส่วนหนึ่งที่จะท าให้องค์กรประสบ
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ความส าเร็จและบรรลุเป้าหมายงานการแบ่งบุคลากรในสถานศึกษาไว้เป็น 3 ประเภท คือ 1.บุคลากร
ที่เกี่ยวกับการสอน ได้แก่ ครูประจ าชั้น ครูประจ าวิชาหรือครูพิเศษ 2.บุคลากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่ห้องสมุด เจ้าหน้าที่ทะเบียน เจ้าหน้าที่แผนกอ่ืนๆ3.คนงานภารโรงของการบริหารบุคลากร 
คือ การใช้คนให้ท างานได้ดีที่สุดภายใน ระยะเวลาอันสั้นที่สุดสิ้นเปลืองเงินทองและวัสดุน้อยที่สุดและ
ให้ทุกคนมีความสุข ความพอใจในการท างานมากที่สุด 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงจ านวนบุคลากรเป็นความต้องการของบุคลากรที่เพียงพอ
ในองค์กร บุคลากรเป็นหัวใจของการบริหารเพราะความส าเร็จของงานขึ้นอยู่กับบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานผู้บริหารสามารถจัดสรรตามความต้องการของจ านวนของบุคลากร เช่น การคัดเลือกจาก
คุณวุฒิมีความสามารถเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่ ท างานด้วยความสนใจมีการบริหารบุคลากร
เพียงพอต่อการเรียนการสอนและความต้องการของชุมชนเพ่ืองานมีประสิทธิภาพและส่งผลลัพธ์ที่ดี
ต่อประสิทธิผลขององค์กร 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงจ านวนบุคลากรของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานบุคลากรของโรงเรียนจ านวนมากมีวิถีชีวิตสอดคล้องกับหลักธรรม มีการปฏิบัติตน
ตามศีล 5 ได้ครบถ้วนทุกข้ออย่างสม่ าเสมอตลอดปี ลด ละเลิกอบายมุข มีจิตใจที่งดงาม สามารถเป็น
แบบอย่างที่ดีแก่ผู้อ่ืนได้ ครูมีพรหมวิหารธรรม เมตตา กรุณาต่อนักเรียน เพ่ือนครู ผู้ปกครองและผู้
ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอกองค์กร มีจิตใจเป็น
กลางและมีความยุติธรรมในการอบรม พัฒนานักเรียนให้ครอบคลุมทั้งศีล สมาธิ ปัญญาอย่าง
สม่ าเสมอ 

Townsend (1977) กล่าวว่าจ านวนบุคลากรเป็นการบริหารบุคลากรเพ่ือให้การด าเนินงาน
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรขึ้นอยู่กับจ านวนในการจัดสรรให้เพียงพอต่อต าแหน่งหน้าที่ ภาระการ
ท างาน โดยมีขอบข่ายของการบริหาร ตั้งแต่การวางแผน การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การพัฒนา 
บ ารุงขวัญและการให้พ้นจากงาน เป้าหมายที่ส าคัญของการบริหารบุคลากร คือ การได้มาซึ่งบุคคลที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงาน และท าให้เขามีความพอใจในการ
ปฏิบัติงานด้วย งานที่ได้รับมอบหมายจึงจะส าเร็จอย่างมีประสิทธิผล 

Duke (1987) กล่าวว่าจ านวนบุคลากรขององค์กรทางการศึกษา ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการ
ท าให้องค์ทางการศึกษาประสบความส าเร็จตามต้องการ การบริหารบุคลากรให้เป็นระบบปฐมนิเทศ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบการปฏิบัติงานในโรงเรียนก าหนดบทบาทหน้าที่ของบุคลากรแต่ละคน
ให้ชัดเจนมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถของบุคลากรควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศ
บุคลากรให้ปฏิบัติงานเต็มความสามารถและเป็นไปตามจุดประสงค์ของโรงเรียนส่งเสริมขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติมและ
พัฒนาทุกรูปแบบดูแลและด าเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของบุคลากรด าเนินการประเมินผลเป็น
ระยะๆ ตามลักษณะของงานและด าเนินการเกี่ยวกับการเข้ารับราชการและออกจากราชการของ
บุคลากรในโรงเรียน 

Sammons (1995) อธิบายถึงจ านวนบุคลากรในองค์กร เป็นความต้องการและความ
เพียงพอต่อต าแหน่งงานที่ต้องการจ านวนที่พอเหมาะ บุคลากรนับเป็นทรัพยากรส าคัญที่จ าเป็นและ
ต้องใช้ทรัพยากรบุคคลจ านวนมากในหลากหลายหน้าที่ที่ต้องเน้นคุณภาพ มาตรฐาน ความปลอดภัย
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และคุณธรรมจริยธรรม ซึ่งการที่จะได้มาซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพ การพัฒนาและการรักษา
ทรัพยากรมนุษย์ให้ท างานให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนการออกจาก
องค์การไปด้วยดีนั้น ล้วนต้องอาศัยการจัดการทรัพยากรบุคคลที่ดี ดังนั้น การจัดการทรัพยากรบุคคล
มีความส าคัญกับการบริหารองค์กร 

Glickman (2001) กล่าวถึงจ านวนบุคลากรเนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์ที่ดีจะต้องมี
การวางแผนทรัพยากรมนุษย์ โดยมีการท านายความต้องการทรัพยากรมนุษย์ในอนาคต ซึ่งต้อง
สัมพันธ์กับทิศทางและแผนงานขององค์กร ตลอดจนกิจกรรมขององค์กรที่คาดว่าจะมีในอนาคต 
นอกจากนี้ ยังต้องค านึงถึงความเพียงพอของทรัพยากรบุคคล เพ่ือที่จะคาดการณ์ได้ว่าองค์กรมีความ
ต้องการทรัพยากรมนุษย์ประเภทใด จ านวนเท่าใดที่เพียงพอจะท าให้สามารถวางแผนการรับคนเข้า
ท างาน การฝึกอบรมพัฒนา ซึ่งจะส่งผลให้องค์กรมีบุคลากรท างานอย่างเพียงพอตามความจ าเป็นและ
มีบุคลากรที่ท างานในหน้าที่ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องกับการขยายหรือหดตัวขององค์กร ส่งผล
ให้องค์กรสามารถด าเนินงานไปได้ตามทิศทางและบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ 

สภาพแวดล้อมเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

ปริญญา มีสุข (2554) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมในสถาบันการศึกษาเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ง
เพราะมีอิทธิพลต่อสุขภาพอนามัยทั้งทางกายและจิตใจของบุคลากรจึงต้องมีการจัดการการวาง
แผนการแก้ไขและพัฒนาให้ดีอยู่เสมอควรจัดอาคารสถานที่และบริเวณท่ัวไปให้สะอาดเรียบร้อยร่มรื่น
เพ่ือให้ผู้เรียนได้อยู่ใกล้ชิดสภาพแวดล้อมที่ดีอันเป็นการพัฒนาลักษณะนิสัยที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้อีกทาง
หนึ่งสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ
ที่ถูกต้องซึ่งถือปัจจัยสิ่งแวดล้อมในองค์กรไปจนถึงสิ่งแวดล้อมที่กว้างที่สุดหรือระดับภาค เช่น สภาพ
บรรยากาศในการท างาน ลักษณะสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างาน เครื่องอ านวยการสะดวกใน
ส านักงาน วัสดุ อุปกรณ์ การระบายอากาศ แสงและเสียง ตารางการท างานและความสะอาดของที่
ท างาน ซึ่งทั้งหมดนี้มีผลต่อความพึงพอใจของงานทั้งสิ้น 

จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมภายในขององค์กรเป็นปัจจัยที่ล้อมรอบของ
องค์กร สามารถส่งผลกระทบต่อการท างานของบุคลากรภายในองค์กร  ในองค์กรสถานศึกษา 
ผู้บริหารต้องให้ความส าคัญของสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อผู้เรียน ซึ่งได้แก่ กฎระเบียบ ข้อบังคับและ
การปกครอง ครูผู้สอนเป็นผู้ส่งเสริมให้เด็กได้รับความรู้และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ กลุ่มเพ่ือนร่วม
โรงเรียนและร่วมชั้นเรียน รวมทั้งหลักสูตร วิชาที่เรียน มีส่วนส าคัญในการพัฒนาด้านความรู้และ
ประสบการณ ์

นฤมล เจริญพรสกุล (2559) กล่าวถึงสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนมีความส าคัญ
อย่างยิ่งต่อการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องการปลูกฝังเจตคติและค่านิยมที่ดีงามตลอดจน
ลักษณะที่พึงประสงค์ให้เกิดขึ้นแก่ผู้เรียนสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดการเรียน
การสอนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนดังนี้1.สถานที่ได้แก่อาคารโรงอาหารห้องน้ าห้องเรียนต้อง
ค านึงถึงความร่มรื่นสวยงามเรียบง่ายเป็นธรรมชาติความสะอาดถูกสุขลักษณะและปลอดภัย2.
ห้องเรียนควรจัดที่นั่งให้เหมาะสมกับกิจกรรมและควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเพ่ือช่วยเปลี่ยน
บรรยากาศการเรียนรู้ควรเปิดโอกาสให้นักเรียนได้หมุนเวียนที่นั่งกันอย่างทั่วถึงนอกจากนั้นควรจัดมุม
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กิจกรรมในห้องเรียนเพ่ือให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอย่างอิสระรวมถึงจัดป้ายนิเทศท่ีแสดงถึง
ความสัมพันธ์ของเรื่องราวต่างๆในบทเรียน 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนมีการจัดสภาพแวดล้อมภายในมีพระพุทธรูปประจ า
ห้องเรียนและภายนอก ต้องมีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ป้ายค าขวัญ ป้ายคุณธรรมจริยธรรม โดยทั่วไป
ในบริเวณโรงเรียนและประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนส่วนการจัดวางสื่อและอุปกรณ์ต้องจัด
แบบมีเป้าหมายมีระบบระเบียบสะดวกแก่การใช้งานความพร้อมของอาคารสถานที่เป็นปัจจัยหนึ่งที่
ช่วยให้การด าเนินโครงการวิถีพุทธเป็นไปอย่างมีประสิทธิผลการจัดสภาพทั่วไปภายในบริเวณ
สถานศึกษาที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนวิถีพุทธทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนในด้าน
ความสะอาดความปลอดภัยความสงบและความร่มรื่นรวมถึงการจัดสภาพแวดล้อมและสถานที่ที่
ส่งเสริมการพัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 

Townsend (1977) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมขององค์กร องค์ประกอบขององค์กรที่บุคคล
ต้องรับรู้ ซึ่งการรับรู้ที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลต่อวิธีการจัดระบบการท างานให้สอดคล้องกับบุคคลและ
สภาพแวดล้อมภายในองค์กรซึ่งมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของบุคคลที่อยู่ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้
ส่งผลให้องค์กรหนึ่งแตกต่างไปจากองค์กรหนึ่งมาตรฐานขั้นต่ าของงานสุขศึกษาในสถานศึกษาได้
ก าหนดว่าสถานศึกษาควรตั้งอยู่ในบริเวณที่ห่างจากสิ่งรบกวนและเหตุร าคาญต่างๆเช่นเสียงดังกลิ่น
ควันและฝุ่นละอองไม่มีแหล่งเสื่อมโทรมทางด้านศีลธรรมหรืออบายมุขบริเวณโรงเรียนควรมีรั้ว
โดยรอบ 

Duke (1987) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคลากร
ว่ามีความรู้สึกอยากจะปฏิบัติงานหรือรู้สึกเบื่อหน่ายกับงานท างาน การจัดสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ
การท างานจะท าให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะการมีสภาพแวดล้อมใน
การท างานที่ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยจะส่งผลให้ผู้ปฏิบัติงานมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี ซึ่ง
ผู้บริหารภายในองค์กรต่างๆควรที่จะก าหนดความมีมาตรฐานที่แน่นอนเกี่ยวกับการสร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดี มีการป้องกันมลพิษที่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพกายและใจ เพ่ือความเป็นอยู่
ของบุคลากรภายในองค์กร 

Chrispeel & Ann (1990) อธิบายถึงสภาพแวดล้อมเป็นการมุ่งหาแนวทางหรือกระบวนการ
ที่จะบริหารและจัดการองค์กรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ผู้บริหารคือผู้มีหน้าที่หลักใน
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กร เพ่ือให้ทราบจุดแข็ง จุดอ่อน อุปสรรค อย่างไรก็ตาม
แนวทางในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในองค์กรอาจต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆรวมทั้ง
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติที่มีอิทธิพลต่อบุคคล เช่น สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ การตกแต่งสถานที่ 
สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ที่มีผลต่อความเป็นอยู่และการศึกษาในสถานศึกษา 

Sammons (1995) กล่าวไว้ว่าองค์ประกอบที่ส่งผลต่อความส าเร็จหรือความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนประสิทธิผลที่ว่า มีปัจจัยส าคัญ คือมีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ ซึ่งได้แก่มี
สภาพแวดล้อมที่เป็นระบบระเบียบ มีสภาพแวดล้อมที่ดึงดูดความสนใจต่อการเรียนการสอน 
สภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยและลักษณะของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลว่ามีสภาพแวดล้อมที่
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เป็นระเบียบและปลอดภัยและไม่เป็นปัญหาอุปสรรคส าหรับการเรียนการสอนปัจจัยสภาพแวดล้อม
เป็นการสร้างสังคมท่ีเอ้ืออาทรต่อความส าเร็จของนักเรียน 

Glickman (2001) ได้อธิบายเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมเป็นคุณลักษณะของโรงเรียนที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนที่จะประสบผลส าเร็จในการบริหารงานการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของ
โรงเรียนให้เป็นสภาพแวดล้อมภายในที่ดีเป็นสิ่งที่สามารถควบคุมได้ เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญและ
อิทธิพลต่อความส าเร็จในการด าเนินงานหรือแรงกดดันที่ส่งผลกระทบต่อการต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหาร รวมถึงปัจจัยต่างๆภายในองค์กรที่ผู้บริหารสามารถควบคุมได้ เช่น ระบบงาน สิ่งอ านวย
ความสะดวกและวัฒนธรรมองค์กร 

2.1.4.2ปัจจัยด้านการบริหารหมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงกระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธของสถานศึกษาส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรซึ่งมีนักวิชาการหลากหลาย
ท่านอธิบายถึงองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหาร ดังต่อไปนี้ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าปัจจัยด้านการบริหารขององค์กรเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรตามหลักการบริหาร ต้องประกอบด้วยภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงสร้าง การ
ก าหนดเป้าหมาย การแบ่งงานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศติดตาม
วัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารงานเป็นองค์ประกอบในการบริหารองค์กรให้บรรลุเป้าหมาย
ตามต้องการ 

อ ารุง จันทวานิช (2556) กล่าวว่าปัจจัยด้านการบริหารเป็นกระบวนการที่ท าให้เป้าหมายของ
องค์กรประสบความส าเร็จโดยการวางแผน การจัดการ ได้แก่ การใช้ภาวะน าของผู้บริหารโครงสร้าง 
การก าหนดเป้าหมายการแบ่งงานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศติดตาม
วัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารงานมีความส าคัญต่อผู้บริหารในการน าปัจจัยต่างๆมาประกอบ
ในการบริหารองค์กรไปในทิศทางท่ีมุ่งหวังไว้เพ่ือความส าเร็จขององค์กร 

นฤมล เจริญพรสกุล (2559) กล่าวได้ว่าปัจจัยด้านการบริหารขององค์กรเป็นกระบวนการ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืน โดยอาศัยวัฒนธรรมในองค์กรเป็นส าคัญอย่างหนึ่งที่มีผลต่อความส าเร็จองค์กรทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม รวมถึงภาวะผู้น าของผู้บริหาร โครงสร้างองค์กร การก าหนดเป้าหมาย การแบ่ง
งานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศติดตาม วัฒนธรรมองค์กรและระบบ
การบริหารงานเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล 

Stedman (1987) กล่าวถึงปัจจัยด้านการบริหารเป็นการด าเนินงานในองค์กรเพ่ือให้เป็นไป
ตามนโยบายที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัยที่ส าคัญโดยมีองค์ประกอบคือ ภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงสร้าง 
การก าหนดเป้าหมายการแบ่งงานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศติดตาม
วัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารงานเป็นการด าเนินงานภายในองค์กรให้บรรลุวัตถุประสงค์โดย
การใช้องค์ประกอบต่างๆที่เป็นปัจจัยส าคัญเกี่ยวกับการบริหาร 

Steer (1997) อธิบายว่าปัจจัยด้านการบริหารเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส่งผลต่อการบริหาร
ภายในองค์กร ซึ่งประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหารโครงสร้าง การก าหนดเป้าหมาย การแบ่งงาน
ตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน การนิเทศติดตาม วัฒนธรรมองค์กรและระบบการ
บริหารงาน องค์ประกอบเหล่านี้มีความส าคัญส าหรับผู้บริหารที่จะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามที่
มุ่งหมายไว้ 
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สรุปได้ว่าปัจจัยด้านการบริหารตามแนวคิดและทฤษฎีของนักวิชาการหมายถึงสิ่งที่ส่งผลต่อ
การบริหารงานในองค์กร ซึ่งองค์ประกอบของด้านการบริหารมี 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารโครงสร้าง การก าหนดเป้าหมายการแบ่งงานตามความสามารถ การสื่อสาร การประสานงาน 
การนิเทศติดตามวัฒนธรรมองค์กรและระบบการบริหารงานอธิบายได้ ดังต่อไปนี้ 

ภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายทาง
การศึกษามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาส่วน
คุณลักษณะส่วนบุคคลคือผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
มีปฏิภาณไหวพริบสามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน
ผู้บริหารเป็นผู้น าที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์การและผู้ใต้บังคับบัญชาและต่อส่วนรวมคุณลักษณะ
ด้านผู้น าของผู้บริหารจึงเป็นปัจจัยส าคัญอย่างหนึ่งที่เกิดประสิทธิผลที่ดีเพราะภาระหน้าที่ของ
ผู้บริหารไม่อาจใช้เพียงความรู้ความสามารถอย่างเดียวเท่านั้นคุณลักษณะความเป็นผู้น าจะเอ้ืออ านวย
ต่อการด าเนินงานด้วยผู้บริหารควรมีความคิดริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมอมีความสามารถในการพิจารณา
เหตุการณ์เพ่ือใช้ในการแก้ปัญหาควรเป็นผู้รอบรู้อันเป็นที่พ่ึงให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชามีบุคลิกลักษณะ
และความประพฤติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีมีจิตใจกว้างสามารถเข้ากับบุคคลอื่นได้ดี 

ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) อธิบายภาวะผู้น าของผู้บริหารคุณลักษณะที่แสดงถึงความสามารถ 
กระบวนการของความเป็นผู้น าจะเอ้ืออ านวยต่อการด าเนินงานด้วย มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของบุคคล
หรือกลุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานขององค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ร่วมกัน ดังนั้น 
ผู้บริหารควรมีความคิดริเริ่มใหม่ๆอยู่เสมอมีความสามารถในการพิจารณาเหตุการณ์เพ่ือใช้ในการ
แก้ปัญหาควรเป็นผู้รอบรู้อันเป็นที่พ่ึงให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาผู้บริหารจ าเป็นต้องมีวิสัยทัศน์และท า
ประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม ไม่เห็นแก่พวกพ้องตนเอง มีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร 
ยังสามารถพัฒนาให้สังคมอยู่อย่างมีความสุข สร้างความสามัคคี ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้อื่น 

อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารได้ถูกก าหนดคุณลักษณะของ
ผู้บริหารสถานศึกษาไว้  2 ด้านคือคุณลักษณะทางวิชาชีพและคุณลักษณะส่วนบุคคลส าหรับ
คุณลักษณะทางวิชาชีพคือผู้บริหารต้องเป็นผู้น าที่เข้มแข็งมีความสามารถในการชักน าให้ผู้ร่วมงานเกิด
การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานได้ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์มีเป้าหมายทางการศึกษามีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์มีความรู้ความสามารถและทักษะในการจัดการศึกษาส่วนคุณลักษณะส่วนบุคคลคือ
ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีมีปฏิภาณไหวพริบ
สามารถตัดสินใจและแก้ไขปัญหาได้มีใจกว้างยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนมีคุณธรรมจริยธรรม
ซื่อสัตย์เสียสละอุตสาหะยุติธรรมอดทนเชื่อมั่นในตนเองและเป็นนักพัฒนาที่รักในชาติศาสนา
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงภาวะผู้น าของผู้บริหาร เป็นผลของพฤติกรรมผู้น าที่มี
ต่อพนักงานในด้านแรงจูงใจความพึงพอใจความพยายามและการปฏิบัติที่เป็นไปตามปัจจัยทาง
สถานการณ์ของพนักงานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานโดยทฤษฎีดังกล่าวแบ่งพฤติกรรมของ
ผู้น าไว้ 4 แบบคือภาวะผู้น าแบบสั่งการอย่างเดียวภาวะผู้น าแบบให้การสนับสนุนภาวะผู้น าแบบร่วม
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คิดร่วมท าและภาวะผู้น าที่ยึดผลส าเร็จของงานเป็นหลักโดยมีการอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
กับพฤติกรรมผู้น าไว้อย่างชัดเจน 

มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าภาวะผู้น าของผู้บริหารความสามารถของบุคคลที่มี
อ านาจหรือมีอิทธิพลในองค์การซึ่งท าให้บุคคลอ่ืนร่วมมือกันท างานเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ภาวะผู้น าเป็นกระบวนการเกลี้ยกล่อมโน้มน้าวจูงใจของผู้น าที่จะให้ผู้ตามประพฤติปฏิบัติ
ซึ่งในองค์กรเกี่ยวกับการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีการแสดงบทบาทหน้าที่อย่างสร้างสรรค์ที่
สามารถโน้มน้าว จูงใจหรือชี้น าให้บุคลากรในสถานศึกษา และผู้เกี่ยวข้องเข้าใจและตระหนักใน
จุดมุ่งหมายของการจัดการศึกษา รวมพลัง และประสานสัมพันธ์กันเพ่ือให้งานวิชาการซึ่งเกี่ยวข้อง
โดยตรงกับคุณภาพของการจัดการเรียนการสอนและคุณภาพของผู้เรียน อันเป็นภารกิจหลักของ
สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานผู้บริหารต้องมีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ เมตตา กรุณาต่อนักเรียน ครู 
ผู้ปกครองและผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มีความยินดีต่อผู้ที่ประสบความส าเร็จทั้งในและนอก
องค์กร มีจิตใจเป็นกลางและมีความยุติธรรมในการบริหารจัดการศึกษาที่ครอบคลุมอย่างสม่ าเสมอ 
ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน้าที่ มีความจริงใจในการท างานทุกกิจกรรม ก าหนดเป้าหมาย
ในการพัฒนางานเพ่ือประโยชน์ส่วนร่วมด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปี
การศึกษา ผู้บริหารมีความรู้ความเข้าใจสามารถอธิบายและแสดงออกถึงความศรัทธาในพระรัตนตรัย 
ประโยชน์ของคุณงาม ความดี ความเชื่อมั่นในหลักพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นแนวทางในการพัฒนาชีวิตที่
ดีให้กับครู นักเรียน ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง 

Townsend (1977) กล่าวถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารที่หลากหลายในการบริหารและ
บรรยากาศองค์การมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโรงเรียนความเป็นผู้บริหารมืออาชีพ 
ประกอบด้วย มีความมั่นคงและชัดเจนของวัตถุประสงค์ขององค์การและบริหารเชิงรุกสร้างทีมงาน
บริหารของโรงเรียน การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใช้
นโยบายต่าง สร้างครูให้เป็นผู้น าทางวิชาการภาวะผู้น าของผู้บริหารมีผลต่อการบริหารองค์กรต้องมี
ภาวะผู้น าทางวิชาการ โดยที่ผู้บริหารต้องมีความเข้าใจและประยุกต์ใช้คุณลักษณะของงานวิชาการท่ีมี
ประสิทธิผลผู้บริหารต้องความมีเสถียรภาพของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งรวมถึงภาวะผู้น าของครูด้วย
ความสามารถในการก าหนดหน้าที่และทรัพยากรเพ่ือปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ 

Stedman (1987) กล่าวถึงภาวะผู้น าของผู้บริหารเป็นปัจจัยส าคัญในการไปสู่การบริหาร
องค์กรให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ขององค์กรจะต้องสามารถน าผู้ใต้บังคับบัญชา
ในทุกสถานการณ์ที่เกิดผลดีและผลเสียที่อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ผู้บริหารเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มี
ความรู้ความสามารถในการท างาน มีความคิดสร้างสรรค์ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้าน
ครองตน,ครองคน,ครองงานและด้านคุณธรรมผู้บริหารสามารถเข้ากับผู้อ่ืนได้ดี สามารถตัดสินใจและ
แก้ปัญหาได้ มีใจกว้าง ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 

Steer (1997) อธิบายความว่าภาวะผู้น าของผู้บริหาร ซึ่งในทางการบริหารการศึกษา ภาวะ
ผู้น าของผู้บริหารมีลักษณะในการควบคุม น าพาผู้สอนหรือบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการศึกษา เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน หน่วยงาน องค์กร มาร่วมมือกันในการจัดการศึกษาให้
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บรรลุวัตถุประสงค์นอกจากภาวะผู้น าที่มีในตัวผู้บริหารเองแล้ว ต้องสามารถเป็นผู้ให้ค าปรึกษาหารือ
ในสิ่งที่ถูกต้อง เหมาะสม เป็นผู้จูงใจให้ผู้อ่ืนปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นนักพัฒนา
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อความส าเร็จขององค์กร ท าประโยชน์ส่วนรวมแก่องค์กร สังคมชุมชน 

โครงสร้างเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมี
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) อธิบายถึงโครงสร้างองค์กร เป็นการก าหนดวิธีการกิจกรรมต่างๆ
ในหน่วยสังคมที่เกิดจากการรวมตัวของบุคคลโดยมีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เดียวกัน มีการจัดการ
อย่างเป็นระบบ ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ มีผลต่อ
การด าเนินการขององค์กรและเป็นรากฐานของขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและกิจวัตรของ
แต่ละภาระหน้าที่ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าโครงสร้างองค์กรจะเน้นเรื่องความเชี่ยวชาญช านาญการของ
บุคลากร มีการจัดกลุ่มงานตามหน้าที่หรือกระบวนการในการท างาน มีการก าหนดช่วงการบังคับ
บัญชาให้แคบและมีการรวมอ านาจการตัดสินใจสู่ส่วนกลาง ตามโครงสร้างหลักขององค์กร โครงสร้าง
องค์กรจะประกอบด้วย ฝ่ายงานและความเชี่ยวชาญ ประสิทธิภาพในการท างาน ช่วงชั้นการบังคับ
บัญชาและกฎระเบียบขององค์กรที่ถูกก าหนดไว้ 

ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงโครงสร้างองค์กร คือ กระบวนการในการจัดโครงสร้างของ
องค์กร ซึ่งครอบคลุมเรื่องการแบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การก าหนดกลุ่มงาน การ
ก าหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและการประสานของหน่วยงานต่างๆการจัดองค์กรจึง
ครอบคลุมถึงการจัดการเก่ียวกับงาน การจัดการเก่ียวกับบุคลากรและวัตถุสิ่งของทั้งหมดขององค์กร 

อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าโครงสร้างขององค์กร เป็นระบบที่มีความส าคัญต่อการ
บังคับบัญชาของผู้บริหารและอ านาจบังคับบัญชาที่เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกันเพ่ือท างาน
ร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กรโครงสร้างขององค์กรประกอบด้วยสิ่งต่างๆ ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์
ขององค์กร 2.ภาระงานและหน้าที่ของแต่ละบุคคล 3.การแบ่งงานกันตามความสามารถ 4.มีการ
ควบคุมหรือสายการบังคับบัญชา 5.ช่วงชั้นของการควบคุม 6.เอกภาพการบังคับบัญชา  

ปิติชาย ตันปิติ (2557) ได้อธิบายโครงสร้างองค์กร เป็นสิ่งส าคัญในการสร้างอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมของแต่ละบุคลากรและกลุ่มคนภายในองค์กร ซึ่งอิทธิพลที่สร้างขึ้นนั้น ส่วนใหญ่เกิดจาก
วัตถุประสงค์ในการควบคุม รวมถึงการวางแผนในการที่จะแบ่งกลุ่มงานต่างๆโดยพิจารณาจาก
ลักษณะงาน ความรับผิดชอบ รวมทั้งการประสานงานระหว่างกลุ่มงานต่างๆที่ได้แบ่งไว้ในตอนต้น
นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงอ านาจในการตัดสินใจของแต่ละต าแหน่งด้วย เพ่ือให้องค์กรไปสู่
เป้าหมายที่คาดหวังไว้ตามต้องการ 

นฤมล เจริญพรสกุล (2559) ได้อธิบายโครงสร้างองค์กรไว้น่าสนใจว่า โครงสร้างองค์กรเป็น
คุณลักษณะที่ส าคัญอยู่ภายใต้การก าหนดขึ้นที่มีระบบและหลักเกณฑ์วิธีการปฏิบัติงานไว้ มีการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในองค์กร ผู้บริหารมีการแบ่งงาน การก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ การ
ก าหนดกลุ่มงาน การก าหนดความสัมพันธ์ในสายการบังคับบัญชาและการประสานงานของหน่วยงาน
ต่างๆผู้บริหารมีการจัดการภาระงาน จัดบุคลากรตามความถนัดและความเหมาะสมของบุคลากร 
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รวมทั้งวัตถุสิ่งของทั้งหมดขององค์กรผู้บริหารจัดระบบการติดต่อสื่อสารและอ านาจบังคับบัญชาที่
เชื่อมต่อคนและกลุ่มคนเข้าด้วยกัน เพ่ือท างานร่วมกันจนบรรลุเป้าหมายขององค์กร 

Stedman (1987) กล่าวถึงโครงสร้างองค์กรเป็นส่วนส าคัญในการบริหาร เป็นการจัด
บุคลากรตามความช านาญในหน้าที่ของตนเอง ประสบการณ์หรือตามการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ซึ่งมี
ข้อดีหลายประการ เช่น บุคลากรมีหน้าที่เหมือนกันมาท างานร่วมกัน จะเกิดการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน 
ส่งผลท าให้เกิดความช านาญมากขึ้น อันน าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพ ส่วนหนึ่งเป็นการ
แยกแผนกจากกัน ผู้ปฏิบัติงานสามารถท างานในเฉพาะหน่วยงานของตนเองรับผิดชอบ 

Steer (1997) กล่าวว่าโครงสร้างเป็นการก าหนดรูปแบบของกลุ่มงานและความสัมพันธ์ของ
งานไว้อย่างเหมาะสม โครงสร้างขององค์กรขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ 1.จุดมุ่งหมายขององค์กร เป็นสิ่งที่
องค์กรต้องก าหนดเอาไว้ในการจัดตั้ง องค์กรว่าตั้งขึ้นมาเพ่ืออะไร  2.รับผิดชอบของแต่ละฝ่ายใน
องค์กร โดยมอบอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นการแบ่งงานหรือหรือจัดกลุ่มงาน  3.อ านาจ
หน้าที่ภายในองค์กร เป็นการจัดตามความสัมพันธ์ของอ านาจหน้าที่และความรับปิดชอบ 4.การ
ควบคุม เป็นเทคนิคส าคัญในการจัดองค์กร 5.มีความเอกภาพหรือความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันในการ
บังคับบัญชา 

การก าหนดเป้าหมายเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 

สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าการก าหนดเป้าหมายที่ดีและน าไปใช้ปฏิบัติให้เกิดผลได้ ต้อง
เป็นเป้าหมายที่ผู้ปฏิบัติเห็นว่ามีความส าคัญ มีความชัดเจนไม่ต้องการการตีความ มีลักษณะชี้ชัด
เจาะจงลงไปว่าจะต้องการอะไร เท่าไร เมื่อไร เป้าหมายจะต้องสามารถวัดได้โดยมีตัวชี้วัดที่สัมพันธ์
เชื่อมโยงกับเป้าหมายและสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่ส าคัญคือ 
เป้าหมายจะต้องเป็นสิ่งที่เป็นไปได้ มีความท้าทายโดยมีเป้าหมายไม่ต่ าเกินไปและเมื่อท าได้ส าเร็จ
ตามนั้นแล้วจะได้รับรางวัลตอบแทนอะไร รางวัลดังกล่าวควรสัมพันธ์กับเป้าหมายอย่างสมเหตุสมผล 
ไม่มากไปหรือน้อยไป

อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าการก าหนดเป้าหมายเป็นภาระหน้าของผู้บริหารที่ก าหนด
เป้าหมายร่วมกันจะท าให้เกิดความมั่นใจมากขึ้นว่าผู้ปฏิบัติเข้าใจในรายละเอียด เห็นความส าคัญของ
เป้าหมายและสามารถปฏิบัติได้ สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งในการก าหนดเป้าหมาย คือ ผู้บังคับบัญชา
ต้องเข้าใจในตัวผู้ใต้บังคับบัญชา คือรู้ว่าเขาเหล่านั้นมีลักษณะนิสัยและพฤติกรรมทั้งการท างานและ
ส่วนตัวเป็นอย่างไร ทั้งนี้เพ่ือให้สามารถก าหนดสิ่งจูงใจที่เหมาะสม นอกจากนั้น การเข้ าใจในตัว
ผู้ใต้บังคับบัญชา จะช่วยให้ทราบว่าเขาเหล่านั้นยังขาดความรู้หรือทักษะในเรื่องอะไร จะได้สอนหรือ
ให้การฝึกอบรมได้อย่างสอดคล้องกับความต้องการใช้ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย

ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงการก าหนดเป้าหมายขององค์กร เป็นการก าหนดทิศทางการ
ด าเนินงานขององค์กรมีแนวทางปฏิบัติ เมื่อองค์กรมีเป้าหมายที่ชัดเจน จะท าให้มีความเข้าใจในการ
ท างาน เป้าหมายหลักขององค์กรโดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 1.เป้าหมายทางเศรษฐกิจ
หรือก าไร ผลก าไรเป็นเครื่องมือแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งหรืออ่อนแอขององค์กร องค์กรใดที่มีการ
ท าก าไรสูงย่อมแสดงว่าองค์กรนั้นก าลังเจริญเติบโตและมีความมั่นคง 2.เป้าหมายเกี่ยวกับการ
ให้บริการ ส่วนใหญ่จะเป็นองค์กรรัฐ ที่มุ่งจัดท าบริการสาธารณะต่างๆเพ่ือสนองความต้องการของ
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ประชาชนส าหรับในส่วนขององค์กรธุรกิจ ในปัจจุบันได้พยายามปรับปรุง โดยเฉพาะเกี่ยวกับท าก าไร
สูงสุดมาเป็นเป้าหมายเกี่ยวกับการบริการทางด้านสังคมเพ่ิมมากขึ้น 3.เป้าหมายด้านสังคม โดยทั่วไป
องค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐที่มีพ้ืนฐานในการจัดตั้งเพ่ือบริการประชาชนหรือเพ่ือความเจริญของ
ประเทศโดยรวม 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงการก าหนดเป้าหมายที่ดีต้องดึงดูดและกระตุ้นการ
ด าเนินงานขององค์การและควรสอดคล้องกับสภาวะการด าเนินงานขององค์กรระดับของความ
ต้องการและความสามารถในการด าเนินงานขององค์กรส่วนประกอบของวัตถุประสงค์ที่เหมาะสม
ความต้องการที่มีความส าคัญต่อองค์กรตลอดจนก าหนดขอบเขตและระดับความก้าวหน้าที่ต้องการ 
ดังนั้น การด าเนินการจึงเป็นการกระท าเพ่ือโดยส่วนรวมเป็นส่วนใหญ่ 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการก าหนดเป้าหมายของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนมีการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมายหรือแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมเพ่ือน ามาใช้เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ
ได้ ครอบคุลมอย่างชัดเจน โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ ความเชื่อมั่น ความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาให้แก่นักเรียน ครู ผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างหลากหลาย เช่น การเข้าค่ายคุณธรรม อบรม
สัมมนา ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้และโครงงานคุณธรรมจริยธรรม ฯลฯ 
 Townsend (1977) อธิบายว่าการก าหนดเป้าหมายเป็นสิ่งที่เราต้องการไปให้ถึงซึ่งมาจาก
ความต้องการ ความหวัง จินตนาการ ความใฝ่ฝันที่ผู้บริหารสร้างขึ้น แต่ต้องอยู่ในกรอบที่ไม่เพ้อฝัน
และสามารถบรรลุได้ด้วยกระบวนการจัดการ เป้าหมายไม่ได้เป็นตัวบ่งบอกความส าเร็จ หากแต่การ
กระท าเพ่ือมุ่งเป้าหมายต่างหาก ซึ่งกระบวนการตั้งเป้าหมายเพ่ือจูงใจพนักงานในองค์กร มีอยู่ 3 
ขั้นตอน คือ 1.วิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งเรื่องคน องค์กรและเทคโนโลยีที่เหมาะสมส าหรับการ
ตั้งเป้าหมาย 2.เตรียมคนโดยการเพิ่มเรื่องปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล การสื่อสาร การฝึกอบรมและการ
วางแผนปฏิบัติการส าหรับการตั้งเป้าหมาย 3.ขั้นการน าไปใช้ เป็นการสร้างความเข้าใจในเรื่อง
เป้าหมายร่วมกันระหว่างผู้บริหารและบุคลากร ต่อจากนั้นต้องมีการทบทวนร่วมกันเพ่ือสร้าง
เป้าหมายและสุดท้ายคือการตรวจสอบเป้าหมายนั้น น ามาปรับใช้ในทางปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้ต่อไป 
 Stedman (1987) กล่าวถึงการก าหนดเป้าหมายมีความส าคัญและเป็นองค์ประกอบที่มี
ความหมายต่อการบริหารองค์กร เป็นข้อผูกพันผู้บริหารต่อการบรรลุความส าเร็จภายใต้ข้อก าหนด
ของเวลาบ่งชี้ปริมาณคุณภาพและระยะเวลาและความรวดเร็วที่องค์การต้องด าเนินการตามแนวทางที่
ก าหนดองค์กรที่ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการก าหนดเป้าหมายและการด าเนินงานตามที่ตั้งไว้ย่อมมี
สิ่งส าคัญคือเป้าหมายการด าเนินงานต้องระบุจ านวนคุณภาพและระยะเวลาที่ชัดเจนเช่นการท าก าไร
สูงสุดการลดต้นทุนการเพ่ิมประสิทธิภาพ  และสร้างความชัดเจนเป็นต้นโดยเป้าหมายระยะสั้นและ
ระยะยาวต้องเชื่อมโยงและสอดคล้องกัน 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าการก าหนดเป้าหมายเป็นความต้องการที่ผู้บริหาร
แต่ละระดับแสดงออกมาเพ่ือให้เกิดการปฏิบัติให้บรรลุผล เป้าหมายซึ่งเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้กับการปฏิบัติ
มากที่สุดจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากเพราะเป็นสิ่งที่เข้าไปสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับการวางแผน การ
ด าเนินการ การติดตามประเมนผล การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการให้รางวัล หากไม่มี
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เป้าหมาย สิ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมดก็ไม่สามารถท าให้เกิดขึ้นได้มีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มี
การก าหนดแนวทางการปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการด าเนินการขององค์กร เพ่ือท าให้เกิดความ
เข้าใจในการท างานผู้บริหารมีการวางแผน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงผล
การปฏิบัติงานและการให้รางวัล 
 Steer (1997) อธิบายว่าการก าหนดเป้าหมายขององค์กร เป็นการแปรรูปภารกิจให้อยู่ในรูป
ของจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจนและเฉพาะเจาะจงโดยที่วิสัยทัศน์ทิศทางและ
ภารกิจขององค์การจะถูกถ่ายทอดเป็นเป้าหมายในการด าเนินงานที่สามารถวัดได้การก าหนด
เป้าหมายชัดเจนและเป็นรูปธรรมจะมีประโยชน์คือท าให้ผู้บริหารถูกผลักดันให้ด าเนินงานเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายและสามารถใช้เป้าหมายในการประเมินผลงานปกติเป้าหมายถูกก าหนดขึ้นโดยให้
ความส าคัญกับการด าเนินงานในแต่ละด้านซึ่งจะส่งผลต่อการบรรลุความต้องการขององค์การการ
เจริญเติบโตการเพ่ิมขึ้นของส่วนแบ่งตลาดการเพ่ิมขึ้นของรายได้และผลตอบแทนในการลงทุนโดย
องค์การต้องก าหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้นและระยะยาว 
 การแบ่งงานตามความสามารถเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) อธิบายว่าการแบ่งงานตามความสามารถออกเป็นส่วนๆแล้วให้
บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบงานที่ตนเองถนัด จะท าให้เกิดความช านาญในหน้าที่งาน ซึ่งเรียกว่าความ
ช านาญเฉพาะอย่าง (Specialization) และจะท าให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิต (Productivity) 
ดังนั้น การแบ่งงานในองค์กรจึงเป็นการแบ่งงานทุกชนิดขององค์กรให้อยู่ในรูปของกลุ่มงานต่างๆ 
เพ่ือให้เกิดความช านาญเฉพาะอย่างและเกิดประสิทธิภาพแต่อย่างไรก็ตามการแบ่งงานยังต้อง
พิจารณาถึงปัจจัยของงานที่เกี่ยวข้อง คือ 1.ขอบข่ายของงาน จ านวนงานที่ได้รับมอบหมายและต้อง
รับผิดชอบมากน้อยแค่ไหน 2.ความลึกของงาน เป็นการจัดระดับของการควบคุมที่ผู้ปฏิบัติมีอยู่เหนือ
งานที่ตนรับผิดชอบ ไม่ว่าจะเป็นความอิสระความรวดเร็วตลอดจนการประสานงานกับหน่วยงานอ่ืนที่
เกี่ยวข้อง 3.ลักษณะงาน การจัดคนให้เข้าลักษณะงานที่ท าย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความ
พึงพอใจในการท างานสูง ลดการลาออกจากงาน การขาดงานในอัตราที่ต่ าลง 

 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าการแบ่งงานตามความสามารถเป็นสิ่งส าคัญที่ผู้บริหาร
จะต้องแบ่งงานตามความสามารถและอ านาจหน้าที่ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของตนรับไปด าเนินการการแบ่งงานสามารถก าหนดการมอบได้ ดังนี้คือ1.การก าหนดความรับผิดชอบ
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตนความรับผิดชอบก็คือหน้าที่การงานหรือภารกิจอย่างหนึ่งอย่างใดที่
ผู้บริหารหรือสมาชิกอ่ืนๆในองค์กรจะต้องท าให้แล้วเสร็จ 2. การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาของตน จะได้สามารถท างานที่ตนรับผิดชอบอยู่ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้โดยมีสิทธิที่จะสั่ง
การบังคับบัญชาตัดสินใจเพ่ือที่จะท าให้งานที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของตนสามารถบรรลุ
ความส าเร็จที่จะต้องมีความสมดุลมิฉะนั้นแล้วงานจะด าเนินไปอย่างล่าช้า  3.ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เกิดความส านึกถึงภาระหน้าที่ที่ตนจะต้องปฏิบัติและผู้ใต้บังคับบัญชาจะได้ปฏิบัติงานที่ได้รับ
มอบหมายด้วยความเต็มใจ 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) กล่าวถึงการแบ่งงานตามความสามารถเสนอแนวคิดของโรงเรียนที่
สมบูรณ์แบบว่าต้องมีองค์ประกอบของหน้าที่การรับผิดชอบ แบ่งงานกันตามความสามารถ เช่น 
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ผู้บริหารต้องจัดการบริหารบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสมกับงานที่ท าและรับผิดชอบ คุณครูมี
หน้าที่สอนในกลุ่มสาระวิชาที่ตามความถนัดของตน ไม่ข้ามสายการปฏิบัติไปท างานธุระซึ่งจะท าให้
ประสิทธิภาพของงานลดลง ดังนั้นผู้บริหารต้องระบุลักษณะงานและความสามารถของแต่ละบุคคล 
โดยพิจารณาจากวุฒิการศึกษา ประสบการณ์ ความพร้อม 

 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงการแบ่งงานตามความสามารถเป็นภาระผูกผันของ
บุคคลในการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งโดยบุคคลต้องรับผิดชอบในการท างานเพ่ือให้งานส าเร็จตาม
เป้าหมาย ซึ่งในองค์การที่มีการวางโครงสร้างแบบเป็นทางการจะมีการก าหนดความรับผิดชอบของ
บุคคลที่ท าหน้าที่ในกิจกรรมต่างๆ อย่างชัดเจนและให้อ านาจหน้าที่แก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสม 
เพ่ือที่จะสามารถปฏิบัติงานได้ด้วยดี อย่างไรก็ตามปัญหาความสมดุลระหว่างความรับผิดชอบและ
อ านาจหน้าที่ก็มีมากขึ้นในขณะที่องค์การขยายใหญ่ขึ้น เนื่องจากผู้ปฏิบัติงานจะต้องมีขอบเขตของ
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบในส่วนของตนเพ่ิมข้ึนด้วยจึงมีความสับสนในเรื่องของงาน ตลอดจน
ปัญหาของตัวบุคคลที่เกี่ยวข้องในการจัดแบ่งความรับผิดชอบในกิจกรรมต่างๆ ขององค์การนั้น 

 Stedman (1987) กล่าวถึงการแบ่งงานตามความสามารถ ซึ่งผู้บริหารต้องมอบหมายให้ผู้ที่มี
ความสามารถ มีความตั้งใจท างาน และรับผิดชอบรู้เป้าหมายของงานที่จะท า ต้องพิจารณาว่า ควร
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาในลักษณะใดการมอบหมายงานมี 2 ประเภทคือ 1.การมอบหมาย
งานประจ า แต่ละหน่วยงานทุกคนจะได้รับการมอบหมายงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานให้
ส าเร็จได้ อาจมอบหมายหน้าที่เพ่ิมข้ึนหากท าได้ดีก็มอบหมายให้ท าเป็นประจ า ถ้าท างานล้มเหลวหรือ
ท าได้ไม่ดี ก็จะพิจารณาเปลี่ยนแปลงหน้าที่ตามความถนัดของบุคลากร 2.การมอบหมายงานชั่วคราว 
เป็นการมอบหมายงานเฉพาะกิจหรืองานพิเศษ เมื่อเสร็จภารกิจก็หมดภาระหน้าที่ 
 Austin & Reynolds (1990) อธิบายว่าการแบ่งงานตามความสามารถ เป็นการมอบหมาย
งานตามล าดับขั้น เช่น จากประธานกรรมการไปยังผู้จัดการ หัวหน้าหน่วยงาน ฯลฯ มีกระบวนการใน
การมอบหมายงาน มีล าดับขั้น ดังต่อไปนี้  การพิจารณาจะคิดถึงผลที่คาดว่าจะได้รับจากงาน การ
จัดแบ่งงานตามความเหมาะสม การมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้แต่ละบุคคลที่คิดว่าจะท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ได้ พยายามจัดการให้ทุกคนท างาน โดยมีความรับผิดชอบต่องานที่ท า เพ่ือจะได้บรรลุ
ความส าเร็จของงานนั้น 
 Caldwell & Spink (1996) อธิบายถึงการแบ่งงานตามความสามารถผู้บังคับบัญชาจะมี
ความเต็มใจที่มอบหมายอ านาจหน้าที่ในการท างานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับปัจจัย ดังนี้ สภาพ
บรรยากาศหรือวัฒนธรรมขององค์กรถือวิธีปฏิบัติงานในลักษณะที่เป็นประชาธิปไตยมักมีการ
มอบหมายงานให้ผู้ที่ท างานระดับต่ าได้มีโอกาสตัดสินใจด้วยตนเอง ลักษณะของงานที่ท า งาน
บางอย่างที่ค่อนข้างยากและมีความส าคัญที่ต้องใช้ความรอบคอบหรืองานบางอย่าง ถ้ามีการตัดสินใจ
ที่ผิดพลาดแล้วจะก่อความเสียหายให้แก่กิจการนั้นผู้บริหารจะสงวนไว้ตัดสินใจเอง แต่หากงานนั้นมี
ลักษณะค่อนข้างง่ายเหมาะสมที่ผู้ใต้บังคับบัญชาจะท าแทนได้ ผู้บริหารก็จะมอบหมายให้บุคคลอื่นท า
แทนได้ 
 Steer (1997) กล่าวถึงการแบ่งงานตามความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นสิทธิอันชอบธรรม
ที่ได้รับมอบหมายมาให้สั่งบุคคลอื่นปฏิบัติตามท่ีตนต้องการได้ ส่วนใหญ่แล้วผู้บริหารระดับสูงจะมีการ
มอบหมายงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาระดับต่อๆไปเมื่อมีการสั่งงานเพ่ือให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติงาน 
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ส่วนมากแล้วอ านาจหน้าที่จะต้องมีอ านาจในการสั่งการและการตัดสินใจควบคู่กันไปด้วย อ านาจ
หน้าที่เป็นอ านาจที่บุคคลผู้มีอยู่ได้รับมอบหมายมาโดยถูกต้องตามกฎหมาย และขณะเดียวกันก็มีสิทธิ
ให้รางวัลและลงโทษผู้ที่ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่นั้นได้ 
 Scribner (1999) กล่าวว่าการแบ่งงานตามความสามารถในการปฏิบัติงานงานตามสายบังคับ
บัญชาจะต้องมีการสั่งงานตามล าดับขั้นโดยมีการมอบหมายอ านาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ 
เพ่ือให้งานนั้นมีประสิทธิภาพ การมอบหมายงานมักจะมีความยุ่งยากในการปฏิบัติเพราะการตัดสินใจ
มอบหมายงานและอ านาจหน้าที่เป็นสิ่งที่ผู้บริหารขั้นสูงจะต้องปฏิบัติและคัดเลือกบุคคลที่ตนคิดว่ามี
ความสามารถเข้ามาช่วยงานก าหนดขอบข่ายของงาน จ านวนงานที่มอบหมายและจัดบุคลากรให้เข้า
กับลักษณะงานและความรับผิดชอบจัดบุคคลให้เข้ากับลักษณะงานที่ท าย่อมท าให้เกิดประสิทธิภาพ
และเกิดความพึงพอใจในการท างานสูง 
 การสื่อสารเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมี
แนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) ได้อธิบายไว้ว่าการสื่อสารในองค์กร การสื่อสารระหว่างบุคคลใน
องค์กรเพ่ือเป็นการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข่าวสารระหว่างบุคคลทุกระดับ ทุกหน่วยงาน ทั้งผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือนร่วมงาน ผู้มาติดต่อที่เกี่ยวข้อง เป็นเครื่องสร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม ตลอดจน
สามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้น เป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆท างานร่วมกันได้อย่างมี
ประสิทธิผล โดยผู้ใช้จะต้องเข้ากระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) กล่าวถึงการสื่อสาร คือการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้ส่งสารและ
ผู้รับสารโดยใช้สื่อหรือช่องทางต่างๆเพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดผลในการให้ เกิดการรับรู้ หรือ 
เปลี่ยนทัศนคติ หรือเพ่ือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง ซึ่งมีความสัมพันธ์กัน
ภายใต้สภาพแวดล้อม บรรยากาศและสังคม เป็นเครื่องมือส าคัญในการด ารงชีวิต สร้างความเข้าใจอัน
ดีต่อกัน เป็นการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล รวมทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสารผู้บริหารใช้สื่อหรือ
ช่องทางต่างๆเพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการรับรู้หรือเปลี่ยนทัศนคติ เป็นเครื่องสร้างความ
เข้าใจและสร้างวัฒนธรรมผู้บริหารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็น
ลักษณะเครือข่ายภายในองค์กร 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงการสื่อสาร เป็นเครื่องสร้างความเข้าใจและสร้าง
วัฒนธรรมตลอดจนสามารถสร้างความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆ เป็นศูนย์รวมในการท างานร่วมกัน
อย่างมีประสิทธิผล โดยบุคลากรจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็นการติดต่อ
ระหว่างบุคคลในองค์กร มีลักษณะเป็นเครือข่ายซึ่งอาจกระท าได้โดยใช้เครื่องมือในการสื่อสารด้วย
การพูด การเขียน การใช้สัญลักษณ์เพ่ือให้ผู้อื่นรับทราบได้ 
 Stedman (1987) กล่าวถึงการสื่อสารในองค์กร หมายถึงการแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างผู้
ส่งสารและผู้รับสาร โดยใช้สื่อหรือช่องทางต่างๆเพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการรับรู้ หรือเปลี่ยน
ทัศนคติ หรือเพ่ือให้เปลี่ยนพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างในองค์กรซึ่งประกอบด้วยกลุ่ม
คนจ านวนมาก จ าเป็นต้องมีการสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีประสิทธิภาพด้วย ตลอดจนสามารถสร้าง
ความมั่นคงให้กับองค์กรนั้นๆเป็นศูนย์รวมให้องค์กรนั้นๆท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิผล โดยผู้ใช้
จะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี 
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 Steer (1997) อธิบายถึงการสื่อสารภายในองค์กรที่จะท าให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีภายใน
องค์กร ถ้าผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรที่บริหารทุกระดับมีส่วนในการบริหาร แต่ถ้าขาดการสื่อสาร
ที่ดีก็ไม่สามารถที่จะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จ การสื่อสารเป็นกิจกรรมที่ทุกคนจะต้อง
ปฏิบัติอยู่เสมอไม่ว่าจะต้องอยู่ต าแหน่งใดในองค์กร ทั้งในแง่ส่วนตัวบุคคลต่างๆก็ต้องมีการสื่อสารกัน
เพ่ือให้ได้มาของข้อมูลในการท างาน เพ่ือการประสานงานและความเข้าใจต่างๆอย่างเหมาะสมและใน
แง่ขององค์กร การสื่อสารจะช่วยสร้างและจรรโลงวัฒนธรรมขององค์กรให้ยั่งยืนนานสืบต่อไป 
 การประสานงานเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) กล่าวถึงการประสานงาน เป็นการจัดระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้
งานและเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆร่วมมือปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว ไม่ให้งานซ้อนกันขัดแย้งกันหรือ
เหลื่อมล้ ากัน มีปัจจัยที่ส าคัญในการประสานงาน ได้แก่ บุคลากร เงินงบประมาณ วัสดุและวิธีการ
ท างาน และประโยชน์ของการประสานงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย ขจัดความซ้ าซ้อน
ในการปฏิบัติของบุคลากร เพ่ือประหยัดเงินและเวลา ลดการขัดแย้งระหว่างเจ้าหน้าที่และงานส าเร็จ
ราบรื่นอย่างมีประสิทธิภาพ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวว่าการประสานงานในองค์กร เป็นการก าหนดแผนงานหรือ
โครงการส าหรับทุกคนในหน่วยงานที่ต้องก าหนดขึ้นมาก่อนเพ่ือให้ทุกคนหรือทุกหน่วยงานเข้าใจ
แผนงานหรือโครงการทั้งหมดว่าใครมีหน้าที่อะไร ทุกคนทุกหน่วยงานเต็มใจท างานที่ได้รับมอบหมาย
จริงและจะได้ผลจริง การประสานงานกับแนวความคิดของผู้บริหารและการมีมนุษยสั มพันธ์ที่ดีกับ
เพ่ือนร่วมงานในองค์กร การประสานงานกับต าแหน่งต่างๆทางการบริหารจะต้องมีการประสานอยู่ใน
ทุกระดับชั้นของการบังคับบัญชา 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าการประสานงานขององค์กร เป็นการติดต่อสื่อสารให้เกิด
ความคิด ความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่จะต้อง
กระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสมานฉันท์และมีประสิทธิภาพเพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น ไม่
เกิดการท างานซ้ าซ้อน ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ ากัน การประสานงานจึงเป็นกระบวนการหนึ่งของการ
บริหารและการปฏิบัติงานในหน่วยงานหรือองค์กร ความส าเร็จของการประสานงานขึ้นอยู่กับบทบาท
และความสามารถของบุคลากร 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าการประสานงานเกิดจากความต้องการให้งานที่ท าประสบ
ผลส าเร็จ โดยผู้ปฏิบัติจะต้องมีความรับผิดชอบที่จะท างานเหล่านั้นเป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด
และจะต้องมีความสอดคล้องกันอย่างเหมาะสม มีการสื่อสารที่ตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น จะต้อง
สามรถท าให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานอย่างมีจุดหมายเดียวกันตามวัตถุประสงค์ของงานที่ก าหนดไว้และ
ต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นไปตามข้อก าหนด ประหยัดเวลาและทรัพยากร 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงการประสานงานภายในและภายนอกขององค์กร เป็น
การจัดให้คนในองค์กรสัมพันธ์สอดคล้องกันโดยจะต้องตระหนักถึงความรับผิดชอบ วัตถุประสงค์ 
เป้าหมายและมาตรฐานการปฏิบัติขององค์กรเป็นหลักต้องมีการจัดระเบียบ วิธีการท างาน อีกทั้ง
ความร่วมมือในการปฏิบัติงานเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการร่วมมือ
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ปฏิบัติงานให้สอดคล้องทั้งเวลาและกิจกรรมที่ต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ โดยไม่ท าให้เกิดความ
สับสน ขัดแย้งหรือเหลื่อมล้ ากัน เพ่ือให้งานด าเนินไปอย่างราบรื่น 
 Stedman (1987) กล่าวถึงการประสานงาน เป็นการติดต่อสื่อสารให้เกิดความคิดความ
เข้าใจตรงกันในการร่วมมือปฏิบัติสอดรับกับกิจกรรมที่จะต้องกระท าให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
สมานฉันท์เพ่ือให้การท างานไปอย่างราบรื่นไม่เกิดการท างานที่ยุ่งยากและเป็นการประสานหลายเรื่อง
ไปพร้อมๆกัน เช่น เป้าหมาย แรงงาน ความคิดเห็น ข้อมูล จิตใจ ทรัพย์สิน วิธีการที่จะน าไปสู่
เป้าหมาย การประสานงานไม่ควรจะกระท าโดยใช้อ านาจสั่งการแต่อย่างเดียว ควรใช้ความสัมพันธ์ที่ดี
ต่อกันภายในองค์กรเป็นหลักส าคัญ 
 Duke (1987) อธิบายการประสานงานมีองค์ประกอบส าคัญ ได้แก่ความร่วมมือ จังหวะเวลา 
ความสอดคล้อง ระบบการสื่อสารและผู้ประสาน ถึงกระนั้นต้องอาศัยปัจจัยที่ช่วยให้เกิดการ
ประสานงานที่ดี ต้องประกอบด้วยมีระบบการสื่อสารที่ดี การอาศัยความร่วมมือร่วมใจ การเสริมสร้าง
ขวัญและก าลังใจให้แก่ผู้ร่วมงาน การสั่งการของผู้บังคับบัญชามีความชัดเจนเข้าใจง่ายและการวาง
แผนการท างานไว้ล่วงหน้าประสานงานกับต าแหน่งต่างๆทางการบริหารอยู่ในทุกระดับชั้นของการ
บังคับบัญชาผู้บริหารมีการประสานเพ่ือก าหนดแผนงาน โครงการเพ่ือให้ทุกคนเข้าใจแนวทางในการ
ปฏิบัติผู้บริหารสร้างความร่วมมือร่วมใจ เสริมสร้างขวัญและก าลังใจแก่ผู้ร่วมงาน การสั่งการมีความ
ชัดเจนเข้าใจง่ายและการวางแผนการท างานไว้ล่วงหน้าท าให้เกิดการประสานงานที่ดี 
 Steer (1997) กล่าวถึงการประสานงานอาจจะพิจารณาองค์ประกอบส าคัญ ซึ่งได้แก่ 1.ความ
ร่วมมือ จะต้องสร้างความสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจหรือการ
ตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมความคิด วิธีการ เทคนิคและระดมทรัพยากรมาสนับสนุนงานร่วมกัน 2.
จังหวะเวลา จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของแต่ละคน ตามก าหนดเวลา
ที่ตกลงกันให้ตรงเวลา 3.ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความพอเหมาะสมความพอดี ไม่ท างาน
ซ้อนกัน 4.ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกันอย่างรวดเร็วและราบรื่น 5.ผู้
ประสานงาน จะต้องสามารถดึงทุกฝ่ายเข้าร่วมท างานเพ่ือตรงไปสู่จุดหมายเดียวกันตามที่ก าหนดเป็น
วัตถปุระสงค์ของงาน 
 การนิเทศติดตามผลเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) กล่าวถึงการนิเทศติดตามผลในการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใน
องค์การทางการศึกษา มีด้วยกันอยู่ 2 ลักษณะคือการนิเทศภายนอกสถานศึกษาเป็นการนิเทศโดย
คณะบุคคลภายนอกท้ังระดับเขตระดับจังหวัดตลอดจนระดับประเทศเช่นศึกษานิเทศก์และการนิเทศ
ภายในสถานศึกษาเป็นการนิเทศที่จัดโดยคณะบุคคลในสถานศึกษาเช่นผู้บริหารครูที่ได้รับการ
มอบหมายหรือวิทยากรจากชุมชนและเป็นการพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรที่ใช้วัสดุอุปกรณ์
การสอนและวิธีสอนของครูสิ่งแวดล้อมของครูและผู้เรียนในขณะที่เรียน ตลอดจนปัญหาด้านต่าง ๆ 
ในส่วนตัวครูและผู้เรียนซึ่งสิ่งเหล่านี้อยู่ในขอบเขตการนิเทศการศึกษาทั้งสิ้น 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าการนิเทศติดตามผลเป็นกระบวนการให้การติดตามผลงาน 
ชี้แจงแนวทางปฏิบัติ เสนอแนะ อบรมและฝึกสอน สังเกตการณ์ กระตุ้น แก้ไข และส่งเสริมให้ผู้รับ
การนิเทศงานสนใจในงานที่รับผิดชอบ และเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานภายในขอบเขตให้ดี
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ขึ้น โดยใช้หลักมนุษยสัมพันธ์ และการใช้แรงจูงใจเพ่ือสนับสนุนให้ผู้รับการนิเทศ ปฏิบัติงานได้ส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้เกิดความคล่องตัวในการด าเนินงานและช่วยการท างาน
ของทุกฝ่ายให้เป็นไปด้วยดี รวมทั้งน าข้อมูลที่ได้จากการนิเทศงานมาวางแผนพัฒนาปรับปรุงงานให้ดี
ยิ่งขึ้น และเสริมสร้างความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าการนิเทศติดตามผลของสถานศึกษา เป็นกระบวนการที่
จะท าให้เกิดการปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนของครู โดยการท างานร่วมกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับการนี้เป็นกระบวนการกระตุ้นความเจริญก้าวหน้าของครู และมุ่งหวังที่จะช่วยเหลือครู เพ่ือให้ครู
ได้ช่วยตนเองได้และเป็นความพยายามของผู้ท าหน้าที่นิเทศที่จะช่วยในการให้ค าแนะน าแก่ครู หรือ
ผู้อ่ืนที่ท าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาให้สามารถปรับปรุงการสอนของตนให้ดีขึ้น ช่วยให้เกิดความ
เจริญงอกงามในด้านอาชีพ ช่วยพัฒนาความสามารถของครู 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงการนิเทศติดตามผลขององค์กรเกี่ยวกับการศึกษา 
เป็นสิ่งที่บุคลากรในโรงเรียนกระท าต่อบุคคลหรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือจะคงไว้  หรือ
เปลี่ยนแปลงปรับปรุงการด าเนินการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่งผลสะท้อนไปถึง
การพัฒนานักเรียนด้วยและสะท้อนคุณค่าของการนิเทศการศึกษาอยู่ที่การพัฒนาและปรับปรุงการ
เรียนการสอนให้เหมาะสมกับสถานการณ์และส่งผลสะท้อนไปถึงการพัฒนานักเรียนด้วย 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการนิเทศติดตามผลของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทานโรงเรียนมีแผนนิเทศและจัดกิจกรรมนิเทศ ก ากับ ติดตามการด าเนินงานตาม
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธได้อย่างเหมาะสมและอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีการศึกษา โรงเรียนมีการ
ตรวจสอบประเมินผลการด าเนินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ โดยเปิดโอกาสให้ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมประเมิน
หรือให้ข้อเสนอแนะเพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปด าเนินการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีการศึกษา 
 Stedman (1987) กล่าวถึงการนิเทศติดตามผลของสถานศึกษา คือกระบวนการสร้างสรรค์ 
ที่ไม่หยุดนิ่งในการให้ค าแนะน าและการชี้ช่องทางในลักษณะที่เป็นกันเองแก่ครูและนักเรียน เพ่ือการ
ปรับปรุงตัวเขาเอง และสภาพการเรียนการสอน เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่พึงประสงค์และเป็นการ
ช่วยเหลือให้ค าแนะน าการชี้แจงการบริการ การปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ในการที่จะ
ส่งเสริมให้ครูปรับปรุงการสอนให้ดีขึ้น 
 Duke (1987) อธิบายว่าการนิเทศติดตามผลขั้นตอนหรือกระบวนการนิเทศเริ่มจากการ
ส ารวจสภาพความต้องการของการนิเทศแล้วน ามาจัดล าดับความส าคัญจากนั้นจัดประชุมปรึกษาเพ่ือ
จะได้ด าเนินการตามโครงการตลอดจนการประเมินผลและติดตามผลเพ่ือชี้แนะให้ความช่วยเหลือและ
ความร่วมมือครู รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ผู้บริหารนิเทศติดตามผลเพ่ือสร้างความ
เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 
 Steer (1997) กล่าวถึงการนิเทศติดตามผลขององค์กร กระท าขึ้นเพ่ือปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้ให้ดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นี้จะส าเร็จได้ผลดีเพียงไร
นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศก์ผู้ท างานร่วมกับครู  ตลอดจนเทคนิคและ
วิธีการต่าง ๆ ที่ศึกษานิเทศก์น ามาใช้ในการนิเทศการศึกษาโดยให้ครูมีโอกาสค้นคว้างานที่จะต้องท า
ด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดความงอกงามขึ้น เมื่อได้เรียนรู้และมีความเจริญงอกงามแล้วย่อมจะได้รู้จัก
ปรับปรุงงานด้านการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นการนิเทศการศึกษามิใช่เน้นการ
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ปรับปรุงตัวครูโดยเห็นว่าครูยังท าหน้าที่ไม่สมบูรณ์ในการสร้างความเจริญงอกงามให้แก่ผู้เรียน หากแต่
ให้ความส าคัญไปถึงนโยบายการศึกษาจุดประสงค์ของการให้การศึกษา 
 Ruhl (2001) อธิบายว่าการนิเทศติดตามผลเป็นการสร้างความมั่นใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานจะเห็นความส าคัญของงาน ส่วนผู้บังคับบัญชาจะมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาสรุปหลักการนิเทศการศึกษาไว้ 4 ประการคือ 1) ถูกต้องตามหลักวิชาเป็นไปตาม
วัตถุประสงค์และนโยบายที่วางไว้2) ควรเป็นไปอย่างมีระเบียบคือมาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สรุปผลอย่างเชื่อถือได้ 3) ควรเป็นประชาธิปไตยเคารพในความแตกต่างของบุคคลเน้นความร่วมมือ
ร่วมใจกันในการด าเนินงานและ 4) ควรเป็นการสร้างสรรค์เพ่ือแสวงหาความสามารถของบุคคล 
 วัฒนธรรมขององค์กรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวถึงวัฒนธรรมองค์กรเกิดจากค่านิยม ความเชื่อสืบเนื่องจากการ
บริหารงานที่คงไว้รูปแบบเดิม รักษาธรรมเนียมการปฏิบัติไม่ให้สูญหายหรือเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ วัฒนธรรมองค์กรเกิดขึ้นไปใหม่หรือคงรักษาไว้ขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของผู้บริหาร
เป็นผู้ตัดสินใจความเชื่อความรู้สึกพฤติกรรมสัญลักษณ์ที่มีอยู่ในองค์กรโดยคุณลักษณะที่แสดงถึง
วัฒนธรรมได้แก่เป็นพฤติกรรมที่ปฏิบัติเป็นประจ าและสังเกตได้เป็นบรรทัดฐานที่ร่วมกันก าหนดและ
ยอมรับเป็นค่านิยมที่เด่นชัดบางครั้งอาจเป็นปรัชญาหรือกฎกติกาวัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งแวดล้อม
ภายในที่ส าคัญเมื่อบุคคลที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านความรู้ความคิดและความต้องการมาอยู่ร่วมกันมี
วิถีชีวิตย่อมก่อให้เกิดวัฒนธรรมองค์การขึ้นสมาชิกขององค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์
วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อองค์กรของตนเพ่ือให้เกิดวิถีการด าเนินงานที่มีสุขและเอ้ือต่อประสิทธิผลการ
ท างาน 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) อธิบายว่าวัฒนธรรมขององค์กรวัฒนธรรมองค์กรซึ่งแบ่งออกเป็น 2 
ระดับคือวัฒนธรรมระดับพื้นผิวเป็นวัฒนธรรมที่มองเห็นได้จากการแต่งกายเรื่องราวสัญลักษณ์งานพิธี
และการวางผังส านักงานส่วนอีกระดับหนึ่งคือวัฒนธรรมระดับลึกเป็นค่านิยมและบรรทัดฐานที่
ควบคุมพฤติกรรมซึ่งไม่สามารถมองเห็นได้โดยตรงสามารถแปลความได้จากวัฒนธรรมระดับพ้ืนผิว
ความสอดคล้องของพฤติกรรมบุคคลในองค์กรกับพฤติกรรมองค์การโดยมีกฎเกณฑ์ก าหนดอยู่ซึ่งจะ
ท าให้ไม่เบี่ยงเบนไปจากเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนด 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงวัฒนธรรมขององค์กรเป็นองค์ประกอบส าคัญในการ
น าพาไปสู่ความส าเร็จขององค์กรเป็นสิ่งที่อธิบายสภาพแวดล้อมภายใน องค์กรที่รวมเอาข้อสมมุติ 
ความเชื่อและค่านิยมที่สมาชิกขององค์กรมีร่วมกันและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเพ่ือมี
ปฏิสัมพันธ์กับโครงสร้างอย่างเป็นทางการในการก าหนดรูปแบบพฤติกรรมค่านิยมและความเชื่อที่มี
ร่วมกันอย่างเป็นระบบที่เกิดขึ้นในองค์กร และใช้เป็นแนวทางในการก าหนดพฤติกรรมของคนใน
องค์การนั้นวัฒนธรรมองค์กรจึงเป็นเสมือนบุคลิกภาพหรือจิตวิญญาณขององค์กร 
 Stedman (1987) กล่าวถึงวัฒนธรรมขององค์กร เป็นกลุ่มหรือการรวมกันของบุคลากรก่อ
เกิดเป็นค่านิยมร่วมที่ได้รับการยอมรับในกลุ่ม มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมของสมาชิก และช่วยให้สมาชิก
ในองค์การเข้าใจว่าการปฏิบัติใดที่ได้รับการพิจารณาว่ายอมรับได้ เกิดแนวการปฏิบัติที่สืบต่อกันมา 
อีกทั้งค่านิยมเหล่านี้มักจะถูกถ่ายทอดผ่านทางเรื่องราวและสื่อทางสัญลักษณ์ต่างๆอันประกอบด้วย
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สิ่งประดิษฐ์ แบบแผนพฤติกรรม บรรทัดฐาน ความเชื่อ ค่านิยม อุดมการณ์ ความเข้าใจ และข้อสมมุติ
พ้ืนฐานของคนจ านวนหนึ่งหรือส่วนใหญ่ภายในองค์กร 

 Steer (1997) กล่าวถึงวัฒนธรรมขององค์กรในองค์กรดังนี้วัฒนธรรมองค์กรช่วยให้เห็นความ
แตกต่างระหว่างองค์การที่ชัดเจนท าให้เกิดความรู้สึกที่เป็นเอกลักษณ์ช่วยพัฒนาข้อผูกพันภายในกลุ่ม
เสริมสร้างความมั่นคงในระบบสังคมช่วยเชื่อมสังคมภายในองค์การโดยก าหนดมาตรฐานของ
พฤติกรรมที่มีความเหมาะสมนอกจากนั้นยังช่วยเสริมสร้างและก าหนดแบบเจตคติหรือพฤติกรรมของ
สมาชิกในองค์การด้วยวัฒนธรรมองค์กรแบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือส่วนที่เป็นเนื้อหาและส่วนที่เป็น
รูปแบบส าหรับส่วนที่เป็นเนื้อหามีลักษณะเป็นนามธรรมได้แก่ความเชื่อค่านิยมบรรทัดฐานและส่วนที่
เป็นรูปแบบคือส่วนที่สะท้อนส่วนเนื้อหาให้เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนเช่นการตกแต่งสถานที่เรื่องเล่าพิธี
การส านวนภาษาเป็นต้น 
 ระบบการบริหารงานเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวว่าระบบการบริหารงาน เป็นน าเอาทรัพยากรบริหารมา
ประกอบการตามกระบวนการบริหารเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ในการพิจารณาจัดสรรงานแก่
บุคลากรดังนี้ 1) ส ารวจความพร้อมของบุคลากร 2) ส ารวจภาระงาน 3) ส ารวจคุณสมบัติ เช่น วุฒิ
การศึกษาประสบการณ์ความช านาญ 4) จัดการตามความพร้อมของบุคลากร นอกจากนั้นสิ่งส าคัญอีก
อย่างหนึ่งคือการพัฒนาบุคลากรเพ่ือยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเป็นการเปิด
โอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมศึกษาสถานภาพไปสู่ความส าเร็จขององค์กร 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงระบบการบริหารงานซึ่งขอบข่ายของการจัดระบบการ
บริหารงานในโรงเรียนประกอบด้วยการก าหนดนโยบายการจัดท าแผนภูมิหรือโครงสร้างองค์กรการ
จัดแบ่งส่วนงานแก่บุคลากรการประสานงานและการจัดสรรงบประมาณมีการก าหนดนโยบาย การ
จัดท าแผนภูมิหรือโครงสร้างองค์กร การจัดแบ่งส่วนงานแก่บุคลากร การประสานงานและการจัดสรร
งบประมาณมีการด าเนินงานขององค์กรเป็นการท างานร่วมกันแบบกลุ่มคณะ มีการน าภารกิจของ
องค์กรมาแบ่งกันปฏิบัติการสร้างระบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เช่น สนับสนุนการเรียนรู้
ของนักเรียน บุคลากรมีมาตรฐาน ติดตามก ากับกระบวนการสอน จัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิ การ
การท างาน เป็นต้น 
 อ ารุง จันทวานิช (2556) กล่าวถึงระบบการบริหารงานว่าการด าเนินงานขององค์กรเป็นการ
ท างานร่วมกันของกลุ่มคณะไม่สามารถกระท าได้ด้วยบุคคลเพียงคนเดียวดังนั้นจึงต้องมีการน าภารกิจ
ขององค์กรมาแบ่งกันปฏิบัติจัดท าตามความรู้ความสามารถของบุคคลและความเหมาะสมของงานซึ่ง
ระบบการบริหารงานจะท าให้งานด าเนินไปด้วยดีมีคุณภาพและผู้ร่วมงานปฏิบัติง านได้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ขององค์กรดังนั้นระบบการบริหารงานที่ดีจึงเป็นส่วนส าคัญในการน าความส าเร็จมาสู่
องค์กรท าให้การด าเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมีการปรับปรุงงานองค์กรจึงขยาย
และก้าวหน้าขึ้น 
 ปิติชาย ตันปิติ. (2557) กล่าวว่าระบบการบริหารงานในโรงเรียนที่เหมาะสมเป็นวิธีการหนึ่งที่
จะช่วยให้การด าเนินงานของโรงเรียนเป็นไปตามเป้าหมายหากโรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารไม่ดี
ย่อมก่อให้เกิดความล้มเหลวในการบริหารดังนั้นโรงเรียนควรจัดระบบการบริหารภายในสถานศึกษา
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ให้เอ้ือต่อภารกิจและปัจจัยการบริหารอ่ืนๆของโรงเรียน ภารกิจที่ส าคัญอีกประการในระบบการ
บริหารงานคือการจัดสรรงบประมาณตามความเหมาะสมซึ่งจะช่วยให้การด าเนินงานเกิดความ
คล่องตัวมากยิ่งขึ้น 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) อธิบายถึงระบบการบริหารงานในสถานศึกษาจะต้องท าให้
องค์การจะบรรลุความส าเร็จและมีการพัฒนาประสิทธิผลได้ก็ต่อเมื่อได้ใช้ระบบการบริหารงานที่
สอดคล้องกับสถานการณ์ขององค์การดังนั้นการก าหนดวิสัยทัศน์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายที่ต้องการ
จึงเป็นองค์ประกอบส าคัญต่อประสิทธิผลองค์กรและผลการปฏิบัติเพ่ือวัดความส าเร็จของงานโดย
เทียบกับเป้าหมายที่ก าหนดไว้ตั้งแต่แรกและการน าผลที่ได้จากการประเมินไปประกอบการพิจารณา
ตอบแทนความดีความชอบแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงระบบการบริหารงานของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนมีระบบการบริหารงานโดยการก าหนดวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ 
เป้าหมาย ธรรมนูญหรือแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา จุดเน้นเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม เพื่อน ามาใช้
เป็นแนวทางพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธได้ ครอบคลุมอย่างชัดเจน โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของทุก
ส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า 3 ปีการศึกษา 
 Stedman (1987) กล่าวถึงระบบการบริหารงานและการพัฒนาปรับปรุง กระบวนการ
ด าเนินการอย่างเป็นระบบเพ่ือผลักดันให้ผลการปฏิบัติงานของส่วนองค์กรบรรลุเป้าหมาย โดยการ
เชื่อมโยงเป้าหมายผลการปฏิบัติในระดับองค์กร หน่วยงานและระดับบุคคลซึ่งตั้งอยู่บนฐาน
กระบวนการความต่อเนื่อง ตั้งแต่การวางแผนการปฏิบัติงานที่ต้องท าให้ชัดเจนและสอดคล้องกับ
ทิศทางตามยุทธศาสตร์ขององค์กร การติดตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือให้ผู้บังคับบัญชาก ากับ ดูแล ให้
ค าปรึกษาแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาผลการปฏิบัติงานเพ่ือส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานท างาน
ได้ดียิ่งขึ้น 
 Sammons (1995) ได้ศึกษาเกี่ยวกับระบบการบริหารงานของโรงเรียนที่มีประสิทธิผลมี
ลักษณะ ดังนี้ 1) มีการปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน 2) มีบรรยากาศสนับสนุนการ
เรียนรู้ของนักเรียน 3) มีการติดตามก ากับกระบวนการเรียนการสอน 4) บุคลากรมีมาตรฐาน 5) มีการ
ส่งเสริมการรักษาวินัยของผู้เรียนและ 6) มีการจัดสภาพแวดล้อมและสวัสดิการท างาน 
 Steer (1997) กล่าวว่าระบบการบริหารงานเป็นการจัดการแบ่งการปฏิบัติงานตาม
ภาระหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่สามารถจะปฏิบัติงานได้ตามจุดประสงค์  มีต าแหน่งที่เหมาะสมส าหรับ
งาน ก าหนดแนวทางที่ตามที่ก าหนดไว้ก็เป็นส่วนส าคัญและรวมทั้งขอบเขตของการปฏิบัติงานทุกส่วน
ในองค์กรอย่างชัดเจนย่อมมีผลต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรท าให้องค์กรประสบความส าเร็จตาม
เป้าประสงค์ท่ีคาดหวังไว้ 
 Scribner (1999) อธิบายว่าระบบของการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบว่ามีปัจจัย คือ
การสร้างสังคมที่เอ้ืออาทรต่อความส าเร็จของนักเรียน.การสร้างความร่วมมือระหว่างผู้ปกครอง ชุมชน
ใกล้เคียงและกลุ่มนักการเมืองในพ้ืนที่ การสร้างวัฒนธรรมที่ห่วงใยต่อนักเรียนทางด้านการเรียนการ
สอนและการสร้างระบบการประเมินผลที่เน้นความแตกต่างระหว่างบุคคล 
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 2.1.4.3 ปัจจัยด้านบุคลากรหมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงคุณลักษณะและกระบวนการท างาน
ของบุคลากรรวมถึงปฏิสัมพันธ์ของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรซึ่งมีนักวิชาการ
หลากหลายท่านอธิบายถึงองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากร ดังต่อไปนี้ 
 ปริญญา มีสุข  (2554) กล่าวว่าปัจจัยด้านบุคลากรมีผลต่อความส าเร็จองค์กร เป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญอย่างหนึ่งในการน าพาให้องค์กรไปสู่เป้าหมายและความส าเร็จ ดังนั้นการบริหาร
องค์กรจึงอาศัยบุคลากรซึ่งนับได้ว่าเป็นปัจจัยที่มีผลอย่างมากที่ท าให้เกิดประสิทธิผลขององค์กร ซึ่ง
ได้แก่ ประสบการณ์ การคัดเลือกบุคลากร คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร การอบรมพัฒนาการ
เรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการสอน ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ทัศนคติของบุคลากรการ
ได้รับการสนับสนุน ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ ความคาดหวังในความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กร
และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศ 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งได้แก่ ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจใน
การท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลกับบุคคลและบรรยากาศ รวมถึงความสัมพันธ์ผู้บริหารกับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลต่อการบริหารองค์กรให้ประสบความส าเร็จซึ่งประกอบด้วย
ประสบการณ์ การคัดเลือกบุคลากร คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
ความรู้ความสามารถในการสอน ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ทัศนคติของบุคลากร การได้รับ
การสนับสนุน ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ ความคาดหวังในความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กรและ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศไปสู่ความส าเร็จขององค์กรแสดงถึงความต้องการของแต่
ละบุคคลมีผลที่จะพาองค์กรสู่ประสิทธิผลที่มุ่งหวังไว้ 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าปัจจัยที่เกี่ยวกับด้านบุคลากร ได้แก่ ประสบการณ์ การ
คัดเลือกบุคลากร คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร การอบรมพัฒนาการเรียนรู้  ความรู้
ความสามารถในการสอน ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ทัศนคติของบุคลากร การได้รับการ
สนับสนุน ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ ความคาดหวังในความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กร และ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศ 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงปัจจัยด้านบุคลากรในการท าหน้าที่ของบุคลากรจะ
ประสบความส าเร็จต่อองค์กรต้องอาศัยความต้องการพ้ืนฐาน การได้รับการสนับสนุน การสร้าง
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและบรรยากาศความคาดหวังในความส าเร็จ การยอมรับ เป้าหมายและ
การคาดหวังในความส าเร็จของงานปัจจัยหนึ่งที่มีความหมายและความส าคัญขององค์กรใน
สถานศึกษาก็คือด้านบุคลากร ในการเลือกคัดบุคลากร มีความรู้ความสามารถในการสอนและจัด
กิจกรรมต่างๆในเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียน การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ต่อตัวผู้สอนให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ฝึกอบรมสร้างความเชี่ยวชาญในสาขาที่สอน  
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าปัจจัยด้านบุคลากรขององค์กรทางสถานศึกษา 
บุคลากรมีความส าคัญที่เป็นปัจจัยในการส่งเสริมให้องค์กรประสบผลตามเป้าประสงค์ จะต้อง
ประกอบด้วยกระบวนการตั้งแต่ประสบการณ์ การคัดเลือกบุคลากร คุณลักษณะ บุคลิกภาพของ
บุคลากร การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการสอนความเข้าใจและการยอมรับ
บทบาททัศนคติของบุคลากรการได้รับการสนับสนุน ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจความคาดหวังใน
ความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กรและความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศ 
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 ผู้วิจัยได้สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยด้านบุคลากรซึ่งได้จากแนวคิดของนักวิชาการหลายท่าน
กล่าวถึงองค์ประกอบด้านบุคลากรมี 12 องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์ การคัดเลือกบุคลากร 
คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ ความรู้ความสามารถในการสอน
ความเข้าใจและการยอมรับบทบาททัศนคติของบุคลากรการได้รับการสนับสนุน ขวัญก าลังใจและ
แรงจูงใจความคาดหวังในความส าเร็จ ความผูกพันต่อองค์กร และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ 
บรรยากาศ ซึ่งจะอธิบาย ดังต่อไปนี้ 
 ประสบการณ์เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่ง
มีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวว่าประสบการณ์ของครูผู้สอนขององค์กรเกี่ยวกับการศึกษา เป็น
การถ่ายทอดของครูในยุคดั่งเดิมที่ถ่ายทอดประสบการณ์ให้แก่ผู้มีประสบการณ์น้อยกว่า มีผลการ
เรียนรู้ของผู้เรียนขึ้นอยู่กับอารมณ์และความพอใจของผู้สอน การสอนถือว่าเป็นความสามารถ เป็น
ศาสตร์หรือศิลป์เฉพาะตัวของผู้สอนที่ถ่ายทอดหรือสอน เพราะผู้สอนจะมีลีลาหรือเทคนิคการสอนที่
แตกต่างกันออกไปตามความรู้ความสามารถและทักษะของแต่ละคน เช่น การถ่ายทอดความรู้ การฝึก
ให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ การแนะแนวทางแก่ผู้เรียนเพ่ือให้ศึกษาหาความรู้ การสร้างหรือการจัด
สถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะ
น าความรู้ไปใช้เกิดทักษะหรือความช านาญที่จะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การจัดประสบการณ์ที่
เหมาะสมให้นักเรียนได้รับเพ่ือที่จะให้เกิดการเรียนรู้หรือเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทางที่ดีขึ้นอยู่กับ
การจัดการเรียนการสอนซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่ก่อให้เกิดการเจริญงอกงามจากระบบการเรียน
การสอน 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นความรู้ที่อยู่ในตัวของแต่
ละบุคคล เกิดจากการเรียนรู้หรือพรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการท าความเข้าใจใน
สิ่งต่างๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นค าพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก พัฒนาและ
แบ่งปันกันได้ เป็นความรู้ที่ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน เช่น ทักษะในการท างาน งานฝีมือ 
หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้งจึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าประสบการณ์เป็นสิ่งที่ช่วยการันตีความพร้อมในการ
ท างานของบุคคลนั้น ๆ เพราะเป็นสิ่งที่แสดงว่าผู้สมัครนั้นได้ผ่านการท างานมาแล้ว ซึ่งตัดปัญหาการ
ต้องมานั่งสอนงาน หรือต้องลุ้นมาว่าจะสามารถท างานที่ได้รับมอบหมายได้ตามก าหนดเวลาหรือไม่ 
เพราะยิ่งมีประสบการณ์การท างานมากเท่าไหร่ และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มีประสบการณ์ในการท างาน
ในแต่ละที่หลายปีก็เป็นสิ่งที่ให้เห็นถึงความน่าเชื่อถือของผู้สมัครคนนี้ ที่สามารถท างานได้เลยโดยไม่มี
อุปสรรคมาเป็นสิ่งขัดขวาง 

 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงประสบการณ์ของผู้สอนในโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน ประสบการณ์ของผู้สอนเกิดจากการศึกษา การประพฤติปฏิบัติและเผยแผ่ จัด
มวลประสบการณ์หรือสถานการณ์ต่างๆที่มีความหลากหลายเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยครูหรือ
ผู้สอนเป็นผู้มีบทบาทส าคัญนอกเหนือจากการถ่ายทอดความรู้แล้ว ยังต้องเป็นผู้อ านวยการ 
ด าเนินการ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ซึ่งต้องมีการบริหารจัดการเรียนรู้ การวางแผนในการ
จัดการเรียนการสอนเป็นอย่างดี เป็นการใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ของผู้สอน ในการถ่ายทอดความรู้
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ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมอ่ืนๆร่วมด้วย เช่น การจัดสิ่งแวดล้อม การจัดสถานการณ์ สภาพการณ์
หรือกิจกรรม เพ่ือช่วยส่งเสริมให้ผู้เรียนมีพัฒนาการในด้านร่างกาย อารมณ์ สังคมและสติปัญญา 
รวมทั้งความสามารถน าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ 
 Chrispeel & Ann (1990) กล่าวถึงประสบการณ์เป็นองค์ความรู้ในเบื้องต้น แต่ละคนอาจมี
เหมือนหรือแตกต่างกันก็ได้ เพราะประสบการณ์มักเกิดจากความรู้ ความสามารถของแต่ละคนที่ได้รับ 
เนื่องมาจากความแตกต่างกันระหว่างความเป็นอยู่ของครอบครัว พ่อแม่ สภาพแวดล้อมทางสังคม จึง
ท าให้พ้ืนฐานของความรู้ ความสามารถมีความแตกต่างกันของการศึกษาที่แตกต่างกันอาจเนื่องมาจาก
การได้รับการศึกษา เรียนรู้ เพ่ิมเติมจากการได้รับความรู้เพ่ิมขึ้นทั้งนี้การได้มาซึ่งประสบการณ์จะเกิด
ได้ด้วยตนเอง ความช่ าชอง ความรู้ความช านาญ ประสบการณ์ตรง การผ่านการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ 

 Lunenburg & Ornstein(1996) กล่าวว่าประสบการณ์เป็นองค์ประกอบส าคัญซึ่งเป็นปัจจัย
อย่างหนึ่ง บุคคลจะได้รับประสบการณ์จากการที่ได้เริ่มต้นท างาน ระหว่างการท างาน ย่อมมีปัญหา 
อุปสรรคให้คนท างานได้รับ และเกิดการแก้ไข ตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น อาจเกิดได้จากมี
สภาพการณ์ของการคิด วิเคราะห์ พิจารณาในเหตุการณ์ สถานการณ์นั้น ๆ เพ่ือให้การท างานนั้น
ส าเร็จได้ การที่ได้แก้ไขปัญหาในสถานการณ์นั้นๆ แล้ว ถือได้ว่าเป็นประสบการณ์ของการท างาน ณ 
เวลานั้น เหตุการณ์นั้นได้และเป็นประสบการณ์ที่สามารถน าไปใช้ได้กับการท างานที่เกิดปัญหา ณ อีก
ช่วงเวลาหนึ่งได้ อาจได้จากการน าความรู้จากประสบการณ์ในการศึกษามาปรับ ประยุกต์ใช้ให้การ
ท างานประสบความส าเร็จได้ 
 การคัดเลือกบุคลากรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงการคัดเลือกบุคลากร เป็นกระบวนการที่องค์กรใช้เครื่องมือ
ต่างๆมาด าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครจากจ านวนมากให้เหลือตามจ านวนที่องค์กรต้องการ
ต่อเนื่องจากการสรรหา การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาปฏิบัติงานมาความเหมาะสมกับต าแหน่งงานที่
มอบหมาย เพ่ือที่จะได้คนที่ดีที่สุดมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ โดยคาดว่าจะเป็นบุคคลที่
ท างานได้ประสบความส าเร็จได้ที่ดีที่สุด พิจารณาจากทักษะความสามารถและคุณสมบัติอ่ืนๆที่จ าเป็น
เพ่ือการท างานอย่างใดอย่างหนึ่ง 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงการคัดเลือกบุคลากรในองค์กร มีความส าคัญและเป็นปัจจัย
ด้านบุคลากร โดยใช้มาตรการและวิธีการต่างๆพิจารณากลั่นกรองบุคคล เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ มีความประพฤติที่ดี มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับงานที่จะได้รับมอบหมายเข้ามาท างาน
ในองค์กร ซึ่งในองค์กรสามารถก าหนดนโยบายส าหรับการคัดเลือกบุคลากร ประกอบด้วย ความรู้
ความสามารถ ทักษะ ความคิดสร้างสรรค์ เจตคติ วุฒิภาวะ มนุษยสัมพันธ์และสุขภาพ เป็นต้น 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าการคัดเลือกบุคลากรได้ดีเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากต่อ
องค์กร ท าให้ได้บุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการท างาน สามารถสร้างผลงานที่ดี สามารถสร้าง
ผลงานที่ดี มีคุณภาพเป็นที่เชื่อถือได้ ท าให้องค์กรสามารถด าเนินงานได้บรรลุผลตามเป้าหมาย 
ก่อให้เกิดผลตอบแทนที่สูง วัตถุประสงค์ของการคัดเลือกบุคลากรให้ได้มาที่มีคุณภาพ เป็นคนดีและมี
ความเหมาะสมกับต าแหน่งหน้าที่การงานซึ่งจะเชื่อว่าให้ประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงานของ
องค์กร เพ่ือขจัดปัญหาต่างๆที่อาจเกิดข้ึนในอนาคตอันเนื่องมาจากความไม่พอใจในการท างาน 
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 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการคัดเลือกบุคลากรของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน ในการคัดเลือกความเหมาะสมของผู้สอนที่ดีต้องประกอบด้วยลักษณะ 4ประการ
คือ 1.มีความรู้ที่ดี  2.มีการสอนได้อย่างดี  3.มีการปกครองดูแลผู้ เรียน4.มีความประพฤติดี  
องค์ประกอบทางกายภาพของผู้สอนเป็นลักษณะของผู้สอนที่แสดงออกให้ผู้อ่ืนได้รู้ได้เห็น เป็นสิ่งที่
ผู้สอนแสดงออกหรือปฏิบัติแล้ว เป็นที่ยอมรับและยกย่องของสังคม เป็นลักษณะของผู้สอนที่เป็น
วัฒนธรรมอันดีงามเพราะเป็นผู้สอนที่มีความรู้ดี สามารถอธิบายข้อธรรมได้โดยละเอียด เป็นผู้สอนที่มี
การสอนดี จัดเตรียมกระบวนการต่างๆของการเรียนการสอนครบถ้วน เป็นผู้สอนที่เป็นนักปกครองที่
ดี ไม่มีอคติ สนใจดูแลผู้เรียนทุกรูปเสมอกัน มีเหตุผลเป็นประชาธิปไตย มีความเมตตากรุณาให้
ค าแนะน าปรึกษาแก่ผู้เรียน มีความยุติธรรมซื่อตรง มีสัมพันธภาพที่ดีกับผู้เรียน เป็นผู้สอนที่มีความ
ประพฤติดี เชื่อมั่นในตนเอง ส ารวมน่าศรัทธา เคารพ รู้จักพูดให้ได้ผล 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงการคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมกับงาน กระบวนการใน
การค้นหาบุคคลที่มีความเหมาะสมกับต าแหน่งที่องค์กรต้องการจากแหล่งต่างๆให้สนใจสมัครเข้า
ร่วมงานกับองค์กร กระบวนการคัดเลือกบุคลากร 1.การเริ่มต้นการรับสมัคร 2.การสัมภาษณ์ขั้นต้น 3.
การกรอกใบสมัคร 4.การสอบคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์ 5.การสอบประวัติ 6.การตรวจสุขภาพ 7.
การคัดเลือกขั้นสุดท้าย 8.การรับเข้าท างานและมีกระบวนการในการสรรหา เริ่มตั้งแต่การวางแผน
ก าลังคน ก าหนดวิธีการคัดเลือก ก าหนดให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครงาน ใช้เทคนิคต่างๆในการคัดเลือก 
ก าหนดให้ผู้สมัครได้รับการสัมภาษณ์และมีการคัดเลือกความเหมาะสมของครูที่ดี มีความรู้ดีมี
คุณธรรม จริยธรรมและมีจรรยาบรรณในวิชาชีพครู เอาใจใส่ในการสอนที่ดี จัดเตรียมกระบวนการ
ต่างๆของการเรียนการสอนครบถ้วน มีประพฤติที่ดี ปราศจากอคติ สนใจดูแลผู้เรียนทุกคนอย่าง
สม่ าเสมอ มีเหตุผลเป็นประชาธิปไตย 
 Lunenburg & Ornstein(1996) กล่าวว่าการคัดเลือกบุคลากรเป็นกระบวนการให้บุคลากร
สมัครเข้ามาท างานกับองค์กรโดยเริ่มตั้งแต่ผู้มีหน้าที่ในการสรรหารับบุคลากรมาจากฝ่ายวางแผน
บุคลากรว่ามีความต้องการต าแหน่งใด จ านวนเท่าไร คุณสมบัติอย่างไร อัตราราคาค่าจ้างเท่าไร ให้
บุคคลที่สนใจเข้าร่วมงานกับองค์กรเพ่ือให้ได้กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการขององค์กร โดยค านึงถึง
ความส าเร็จขององค์กรที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ดีมีประสิทธิภาพในการท างาน ประหยัดค่าใช้จ่าย ลด
ต้นทุนที่จะสามารถแข่งขันกับองค์กรอ่ืนได้ 
 คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล(2553) กล่าวถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรเป็นคุณลักษณะทาง
กาย ทางจิตใจและความรู้สึกนึกคิดที่สะท้อนออกมาให้ผู้อ่ืนและเกิดความประทับใจมากหรือน้อย
เพียงใด รวมถึงลักษณะนิสัยรูปแบบของความคิดที่สะท้อนออกมาซึ่งองค์กรจะสามารถระบุได้ว่า
พฤติกรรมที่องค์กรต้องการให้บุคลากรของตนประพฤติปฏิบัติตามนโยบาย โครงการและแนวปฏิบัติ
จะต้องสอดคล้องและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมต่างๆเหล่านั้น โดยผ่านทางการฝึกอบรม การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานและระบบการให้รางวัล เป็นต้น 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรลักษณะเฉพาะของ
บุคคล ซึ่งเป็นสิ่งที่บ่งชี้ความเป็นปัจเจกบุคคลและเป็นสิ่งที่ก าหนดลักษณะการมีปฏิสัมพันธ์กับ
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สิ่งแวดล้อมหรือสถานการณ์ของบุคคลนั้น สามารถผันแปรไปได้ตามสถานการณ์ แต่ยังคงแบบแผน
พฤติกรรมที่เป็นลักษณะเฉพาะ ท าให้สามารถจ าแนกลักษณะนิสัยหรือบุคลิกภาพของแต่ละคนได้การ
ประยุกต์บุคลิกภาพในองค์กร เมื่อบุคลิกภาพและลักษณะพฤติกรรมในการท างานของบุคคลมีผลต่อ
การท างาน จึงสามารถน าความรู้ด้านบุคลิกภาพมาใช้ในการสร้างคุณภาพของงานได้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรเป็นองค์ประกอบส าคัญที่
ท าให้องค์กรเกิดประสิทธิผลในปัจจัยด้านบุคลากร ซึ่งประกอบด้วย 1.การคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสม
กับงาน โดยใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพ ความสนใจในอาชีพ บุคลิกภาพ ค่านิยมและลักษณะ
พฤติกรรมในการท างาน เพ่ือใช้ในการคัดเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงานต่างๆ2.การเสริมความเข้าใจ
ในบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมของกันและกัน โดยการฝึกอบรมสัมมนา การจัดกิจกรรมต่างๆเพ่ือ
เรียนรู้พฤติกรรมของบุคคล การเปลี่ยนแปลงทัศนคติต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือให้เกิดการยอมรับในคุณค่า
ของทุกคนในองค์กร 3.การพัฒนาที่น่าปรารถนา เช่น บุคลากรจะต้องมุ่งมั่นในความส าเร็จ มีความ
รับผิดชอบ เปิดใจกว้าง กล้าคัดค้านในสิ่งผิด มีความซื่อสัตย์ ท างานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ ให้
ความร่วมมือ เป็นต้น 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรที่ดีมักจะแสดงออกมา
จากภายนอก ลักษณะทางกาย ภูมิหลังทางสังคม สติปัญญา ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับงานและลักษณะ
ทางสังคม เช่น เป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์ กล้าหาญ กล้าตัดสินใจ เฉียวฉลาด มีความยุติธรรม มีความรอบ
รู้ในงานที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ มีความเชื่อมั่นและเคารพในความคิดเห็นของตนเองและผู้อ่ืน มีความ
กระตือรือร้นและเข้าสังคมได้ดี มีความสมานไมตรีและสร้างสามัคคีธรรมกับผู้ร่วมงาน 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรในองค์กร เป็นการ
แสดงออกถึงการมีคุณลักษณะ บุคลิกภาพภายนอกของแต่ละบุคคล การสร้างคุณลักษณะบุคลิกภาพ
จากภายนอกที่มีเสน่ห์ มีรสนิยม เสียงพูดชัดเจน อิริยาบถเป็นไปตามธรรมชาติ มีอุปนิสัยสม่ าเสมอ มี
น้ าใจในการบริการแก่สังคมและสร้างเสริมสุขภาพที่ดี อีกทั้งการสร้างคุณลักษณะจากภายใน มี
ความสามารถในการเข้าใจอารมณ์ของผู้อ่ืน มีอารมณ์ที่มั่นคง ไม่ตื่นกลัวเมื่อประสบกับปัญหา มี
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นที่พ่ึงของคนอ่ืนได้  
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของ
บุคลากรของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นการแสดงออกของบุคลากรเกี่ยวกับคุณลักษณะและ
บุคลิกภาพของแต่ละบุคคลซึ่งเป็นองค์ประกอบส าคัญ มีการดูแลรักษาร่างกายให้มีสุขภาพที่ดีและการ
แต่งกายสะอาดเรียบร้อย ถูกต้องตามกฎระเบียบขององค์กรอยู่เสมอ สามารถปฏิบัติงานและ
ประสานงานร่วมกับผู้ร่วมได้อย่างราบรื่นและเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร 
 Austin & Reynolds (1990) อธิ บายถึ ง คุณลั กษณะ บุ คลิ กภาพของบุ คลากร เป็ น
ลักษณะเฉพาะของแต่ละบุคคลที่บ่งบอกความแตกต่างระหว่างบุคคล เป็นสิ่งที่แสดงความเป็นตัว
บุคคลและต้นก าเนิดของพฤติกรรมของเขา บุคลิกภาพเป็นส่วนประกอบของแรงจูงใจ อารมณ์ 
ค่านิยม คนสนใจ ทัศนคติและศักยภาพ ในแต่ละงานจะต้องอาศัยลักษณะที่แตกต่างกันไป บางงาน
อาศัยลักษณะส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายใน บางงานอาศัยส่วนที่เป็นบุคลิกภาพภายนอก เช่น ความ
เป็นคนช่างสังเกต มีความคิดสร้างสรรค์ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีลักษณะผู้น า มีความเป็นระเบียบวินัย 
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 Chrispeel & Ann (1990) อธิบายถึงคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรทั้งในแง่ของการ
บริหารองค์กรให้ความส าคัญกับคุณลักษณะ บุคลิกภาพมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติงาน สามารถก าหนด
ทิศทางในการด าเนินงาน มีผลต่อความน่าเชื่อถือ ผลรวมทั้งการแสดงออกของท่าทาง รูปร่างลักษณะ
ทางกาย พฤติกรรมที่แสดงออก แนวโน้มการกระท า ขอบเขตความสามารถทั้งที่ซ่อนเร้นอยู่ภายใน
และภายนอก 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าคุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากรแบ่งออกเป็น 
2 คือ 1.ทางด้านพันธุกรรม บุคลิกภาพนั้นเป็นสิ่งที่ถูกก าหนดมาตั้งแต่เกิด เช่น โครงสร้างรูปร่าง
หน้าตา เพศ อารมณ์ ความแข็งแรงของร่างกาย 2.ทางด้านสิ่งแวดล้อม แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น คือ 
สถาบันทางสังคมในเรื่องครอบครัว วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่หล่อหลอมให้แสดงออกแตกต่างกันและ
ประสบการณ์ทั้งร่างกายและจิตใจที่แต่ละคนเผชิญไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับแรงเสริม
กับพฤติกรรมหนึ่งๆจะสร้างให้เกิดการพัฒนาเป็นบุคลิกภาพขึ้น 
 การอบรมพัฒนาการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) อธิบายว่าการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร เป็นการ
ด าเนินการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ ทัศนคติและประสบการณ์เพ่ิมข้ึนเพ่ือให้สามารถ
ปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพและพร้อมที่ก้าวหน้าเติบโตไปในอนาคต ส่วน
การฝึกอบรม คือกระบวนการหรือกิจกรรมที่จัดขึ้นอย่างเป็นระบบเพ่ือให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ 
ทักษะ ความสามารถเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายขององค์กร 
 ปริญญา มีสุข (2554) อธิบายถึงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร ซึ่งเป็นกระบวนการ
ของผู้บริหารที่ต้องการเปลี่ยนแปลงบุคลากรอย่างเป็นระบบ เป็นการให้การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับ
ทุกคนเช่นเดียวกับการศึกษา การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ที่ดีจะต้องสามารถท าให้บุคคลเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมไปในทางที่พึงประสงค์ เกิดประโยชน์ต่อบุคคล ในด้านการพัฒนาความรู้ความสามารถ 
ความคิด การวิเคราะห์และการตัดสินใน เพ่ือสร้างทัศนคติที่ดีต่อการท างาน การอบรมมักใช้ช่วงเลา
สั้นๆเพ่ือให้เกิดผลเร็วขึ้นส าหรับบุคคลที่จะน าไปใช้ปฏิบัติงานได้ทันที 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้มีความส าคัญต่อทุกองค์กร เป็น
กรรมวิธีที่จะสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต การอบรมพัฒนาการเรียนรู้จ าเป็นต้องจัดท าหลักสูตร
ขึ้นมา ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้เพ่ิมเติมประสบการณ์ ทักษะ ความสามารถและเจตคติที่จะช่วย
ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น โดยมีเป้าหมายให้บุคลากรไปใช้ปฏิบัติได้จริงอันเกิด
ประโยชน์ต่อการท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าการอบรมพัฒนาการเรียนรู้เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญ
อย่างหนึ่งในด้านบุคลากร ในกระบวนการต่างๆที่ใช้เพ่ือช่วยให้บุคลากรมีความรู้ ทักษะและทัศนคติที่
จ าเป็นต้องการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เกิดความร่วมมือระหว่างบุคลากรด้วยกันใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน เป็นการเพ่ิมขีดความสามารถของแต่ละบุคคล เป็นกลยุทธ์ที่ส าคัญในการ
พัฒนาคุณภาพองค์กรโดยเน้นการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เกิดความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้เกิด
ความรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 



63 

 Austin & Reynolds (1990) กล่าวถึงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากรเป็นการเรียนรู้ 
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรเป็นผลประสบการณ์ที่คนเรามีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมหรือ
จากการฝึกหัด รวมทั้งการเปลี่ยนปริมาณความรู้ของผู้เรียน ปัจจัยที่มีอิทธิผลต่อการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร ความเป็นผู้น าของฝ่ายบริหาร ทรัพยากร การ
จูงใจภายนอก (เงินเดือน สวัสดิการ) การจูงใจภายใน (ความภูมิใจ ความรับผิดชอบ ต าแหน่งงาน 
โอกาสก้าวหน้า) การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม 
 Chrispeel & Ann (1990) อธิบายถึงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ ของบุคลากรคือการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่ค่อนข้างถาวรซึ่งผลมาจากประสบการณ์และการฝึกหัด พฤติกรรมที่เป็นการ
เปลี่ยนเพียงชั่วคราวไม่จัดว่าเกิดจากการเรียนรู้ เช่น ความเหน็ดเหนื่อย ผลจากการกินยา การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอันเนื่องมาจากวุฒิภาวะ เป็นต้นและสร้างทัศนคติที่ดีและประสบการณ์เพ่ิมข้ึน
ให้กับบุคลากรสามารถปฏิบัติงานในต าแหน่งปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมก้าวหน้าเติบโตไป
ในอนาคต 
 Sammons (1995) ได้กล่าวถึงการอบรมพัฒนาการเรียนรู้เกี่ยวข้องกับบุคลากร เกิดจาการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมอย่างถาวรของบุคคลอันเป็นผลจากประสบการณ์ในอดีต ทั้งการฝึกฝนอบรม 
แต่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์มิได้เป็นการเรียนรู้เสมอไป โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง
ชั่วคราวในช่วงระยะหนึ่งซึ่งเกิดจากการมีสิ่งเร้ามากระตุ้น เสริมสร้างทักษะ ความสามารถเพ่ือให้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กรส่งเสริมนโยบายด้าน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรและความเป็นผู้น าของฝ่ายบริหาร 

 Lunenburg & Ornstein(1996) กล่าวว่าการอบรมพัฒนาการเรียนรู้ของบุคลากร ในองค์กร
สามารถสร้างกระบวนการที่ส่งเสริมความรู้เพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ ความช านาญ ความสามารถทัศนคติ
ในทางที่ถูกที่ควรและเปลี่ยนพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ การจัดโครงการอบรม
พัฒนาการเรียนรู้เป็นเพียงหนึ่งในหลายวิธีการในการพัฒนาบุคลากรขององค์กร จะบังเกิดผลดีเมื่อมี
การด าเนินการอย่างมีระบบของการบริหารด้านบุคลากร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของงานที่มีผลต่อ
ความเจริญขององค์กรตรงตามเป้าหมาย 
 ความรู้ความสามารถในการสอน เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล (2553) ได้กล่าวถึงความรู้ความสามารถในการสอนว่าเป็นการถ่ายทอด
ความรู้ การจัดให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ การฝึกให้ผู้เรียนคิดแก้ปัญหาต่างๆ การแนะแนวทางแก่ผู้เรียน
เพ่ือให้ศึกษาหาความรู้ การสร้างหรือการจัดสถานการณ์เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กระบวนการที่
ช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ เกิดความคิดที่จะน าความรู้ไปใช้เกิดทักษะหรือความช านาญที่จะ
แก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม การจัดประสบการณ์ที่เหมาะสมให้นักเรียนได้ปะทะเพ่ือที่จะให้เกิดการ
เรียนรู้หรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปทางท่ีดีขึ้น การสอนจึงเป็นกระบวนการส าคัญท่ีก่อให้เกิดการเจริญงอก
งามตามระบบการเรียนการสอน 
 สุภัทรา วีระวุฒิ (2554) กล่าวถึงความรู้ความสามารถในการสอนเป็นคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของครูดังนี้ครูควรมีความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็กมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
ไทยมีเทคนิควิธีการในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลมีความสามารถในการจัด
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สภาพแวดล้อมเพ่ือส่งเสริมการเรียนรู้มีความรู้และเทคนิคในการพัฒนาพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียนส าหรับแนวทางในการจัดการสอนและจัดกิจกรรมของบุคลากรบุคลากรควรจัดกิจกรรมให้
ผู้เรียนได้เลือกอย่างหลากหลายตามความถนัดและความสนใจโดยในการจัดการเรียนการสอนและ
กิจกรรมต่างๆให้สอดแทรกการเสริมสร้างค่านิยมและการพัฒนาจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอเสริมสร้าง
ค่านิยมที่ระบุไว้ในจุดมุ่งหมายค่านิยมที่เป็นพื้นฐานที่ควรปลูกฝังเช่นขยันซื่อสัตย์ประหยัดอดทนมีวินัย
รับผิดชอบเป็นต้นที่ส าคัญควรจัดให้มีการติดตามและแก้ไขข้อบกพร่องของผู้เรียนอย่างสม่ าเสมอด้วย 
 ปริญญา มีสุข (2554) อธิบายถึงความรู้ความสามารถในการสอนของครูในองค์กรสถานศึกษา 
ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญ ขึ้นอยู่กับทักษะและลักษณะของแต่ละบุคคล เป็นการน าเอาเทคนิค
วิธีการและทักษะหลายๆด้านมาผสมผสานให้เหมาะสมสอดคล้องกันจึงต้องใช้เทคนิคและทักษะ
ร่วมกับประสบการณ์เพ่ือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และต้องมุ่งจัดสรรการเรียนรู้นั้นไปในทิศทางที่ดี
และมีคุณธรรมในสังคม ครูจะต้องมีเจตคติท่ีดีต่อผู้เรียน วิชาที่ตนเองสอนและภาระหน้าที่ของตนเอง 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงความรู้ความสามารถในการสอนเป็นการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนผู้สอนจึงควรที่จะต้องพัฒนาตนเองให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งนักการศึกษา
หลายท่านได้แบ่งความรู้ที่จ าเป็นในการจัดการเรียนการสอนของครู ดังนี้ ผู้สอนควรมีความรู้ในส่วน
เนื้อหาในการสอน ความรู้เกี่ยวกับวิชาครูโดยทั่วไป ความรู้ เกี่ยวกับหลักสูตร ความรู้เกี่ยวกับผู้เรียน 
ความรู้เกี่ยวกับบริบทของการศึกษา ความรู้เกี่ยวกับความมุ่งหมายของการศึกษา 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายความรู้ความสามารถในการสอนความส าคัญกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนของครู ในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนการที่ครูจะจัดการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อผู้เรียนนั้น ครูจะต้องมีองค์ความรู้ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้
ไปใช้ได้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆที่อยู่ในชั้นเรียน นอกจากนี้
แล้วกระบวนการที่ครูน ามาใช้ยังขึ้นอยู่กับแนวคิดในการจัดการเรียนการสอนที่ครูยึดเป็นหลัก ซึ่งท า
ให้ครูแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมการสอนและเป็นสิ่งที่ก าหนดทิศทางในการจัดการเรียนการสอนของ
ครูด้วยครูต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็ก บริหารจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีเทคนิค
ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผลครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความรอบรู้
ในศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความรู้ความสามารถในการสอน
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นความรู้เข้าใจในการสอนตามหลักการพัฒนาผู้เรียนของหลัก
ไตรสิกขา มีหน่วยการเรียนรู้และแผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการหรือสอดแทรกคุณธรรมที่
ครอบคลุมชัดเจนต่อเนื่องทุกปีการศึกษา จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการพุทธธรรมหรือไตรสิกขาในทุก
กลุ่มสาระการเรียนรู้และเชื่อมโยงกับชีวิตประจ าวัน ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการ
คิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงความรู้ความสามารถในการสอน เป็นการสะท้อนออกมา
ให้ครูได้ปฏิบัติต่อผู้เรียน การที่จะท าให้ผู้เรียนบรรลุผลตามที่หลักสูตรนั้น มีองค์ประกอบหลัก คือ ครู
จะต้องมีความสามารถในการน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่
เป็นอยู่ในชั้นเรียน หากครูไม่สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมก็จะ
ส่งผลให้เกิดกระบวนการจัดการเรียนการสอนไม่สออดคล้องกับการเรียนและบังเกิดผลเสียต่อผู้เรียน
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ในที่สุดครูต้องมีความรู้ที่จ าเป็นและสามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียน 
 Lunenburg & Ornstein(1996) กล่าวว่าถึงความรู้ความสามารถในการสอนผู้สอนต้องมี
ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง พัฒนาให้ผู้เรียนเป็นผู้มีการศึกษาไปในทิศทางที่ดีขึ้นกว่าเดิม 
สามารถช่วยปรับปรุงด้านส่วนตัวของผู้เรียน เช่น ความประพฤติ การแต่งกายและกริยามารยาท 
ผู้สอนต้องเข้าใจวิธีการสอนแบบธรรมชาติ ซึ่งให้ความส าคัญกับปัจจัยป้อนที่สามารถท าให้เกิดความ
เข้าใจได้ (comprehensible input) เช่น การใช้ของจริงหรือสิ่งของแทนของจริง ภาพประกอบ จะ
ท าให้ผู้เรียนเกิดการรับรู้ได้เร็วขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 Glickman (2001) กล่าวว่าความรู้ความสามารถในการสอนผู้สอนควรมีความรู้เกี่ยวกับ
ศาสตร์การสอนในเนื้อหาวิชา เป็นความรู้เฉพาะในการสอนเนื้อหาวิชา ความรู้นี้จ าเป็นต่อครูในการ
วางแผนการสอน ครูจะต้องเป็นผู้รอบรู้ในเทคนิคของการเรียนการสอน จะต้องจัดเตรียมบทเรียนให้
ได้ประโยชน์สูงสุดในการเรียนของผู้เรียนแต่ละครั้ง ทั้งนี้แผนการสอนของครูจะต้องมีความยืดหยุ่น
พอเพียงและปรับให้เข้ากับความสนใจและความช านาญพิเศษของผู้เรียน นอกจากนี้ ควรจะต้องจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนตามความสามารถของผู้เรียน เน้นย้ าในสิ่งที่ส าคัญ สาธิตด้วยความช านาญ
และให้โอกาสผู้เรียนในการปฏิบัติจริงเพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ 
 ความเข้าใจและการยอมรับบทบาทเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวว่าความเข้าใจและการยอมรับบทบาทเป็นภาระที่ต้องรับผิดชอบ
ตามสถานภาพของแต่ละบุคคลไม่ว่าบทบาทนั้นจะได้รับมาโดยก าเนิดโดยการกระท าหรือโดยการ
แต่งตั้งทั้งนี้บุคคลจะเข้าใจและยอมรับในบทบาทของตน ซึ่งแบ่งเป็น 3 ส่วนที่ส าคัญ คือ 1.บทบาทที่
เกี่ยวกับเรื่องงาน เป็นบทบาทที่แสดงออกเพ่ือให้การท างานประสบความส าเร็จ ได้แก่ บทบาทในการ
เสนอแนะและให้ข้อคิดเห็นๆในการแก้ไขปัญหา บทบาทในการช่วยกันแสวงหาข้อมูลต่างๆ บทบาทใน
การกระตุ้นให้คนอ่ืนร่วมแสดงความคิดเห็น บทบาทในการเป็นผู้ประสานงาน 2.บทบาทที่เกี่ยวกับ
เรื่องความสัมพันธ์ ได้แก่ บทบาทในฐานะผู้ไกล่เกลี่ยความขัดแย้ง บทบาทในการยกย่อง ชมเชยให้
ก าลังใจแก่คนอ่ืน บทบาทในการเสนอแนะวิธีการที่จะท าให้กลุ่มสามารถด าเนินการไปได้อย่างราบรื่น 
บทบาทในการเป็นผู้ตามที่ดี เป็นสมาชิกท่ีดีของกลุ่มท าตามงานที่กลุ่มมอบหมาย 3.บทบาทส่วนบุคคล 
บทบาทส่วนบุคคลจะมีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพในการท างานของกลุ่มเป็นอย่างมาก ถ้าบุคคลมี
อารมณ์และความต้องการของตนเองเป็นใหญ่หรือมีความเป็นตัวเองสูง ที่เหมาะสมกับต าแหน่งใดใน
กลุ่มหรืออาจมีความต้องการและเป้าหมายที่อาจไม่สอดคล้องกับกลุ่มคาดหวังจากกลุ่มมากกว่าทุ่มเท
ให้กลุ่มและเป็นผู้ที่มีพลัง อ านาจและอิทธิส่วนบุคคลสูงกว่าสมาชิกคนอื่น ๆ 
 ภัทรพล มหาขันธ์. (2555) กล่าวถึงความเข้าใจและการยอมรับบทบาทสิ่งส าคัญสิ่งแรกที่
บุคคลต้องปฏิบัติในการท างานคือต้องมีความเข้าใจในบทบาทของตนรูปแบบของพฤติกรรมต่างๆที่คน
ในต าแหน่งนั้นต้องแสดงออกมา เช่น เป็นครู บทบาทคือการสอน การถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักเรียน 
การอบรมให้นักเรียนมีความประพฤติปฏิบัติในฐานะของนักเรียนได้อย่างเหมาะสมความเข้าใจใน
บทบาทหน้าที่ของตนบุคคลจะสามารถกระท าบทบาทได้ดีเพียงใดขึ้นอยู่กับการยอมรับในบทบาทที่
ตนรับผิดชอบอยู่อย่างเต็มใจซึ่งจะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติได้ตามภาระหน้าที่อย่างครอบคลุม 
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 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงความเข้าใจและการยอมรับบทบาทของบุคลากรและบทบาท
ของบุคลากรในสถานศึกษาประกอบด้วย 1.กลุ่มผู้บริหารมีบทบาทคือเป็นผู้ท าหน้าทีร่ับผิดชอบในการ
บริหารและการด าเนินงานของสถานศึกษาได้แก่ครูที่ท าหน้าที่ในต าแหน่งผู้บริหารและผู้ช่วยผู้บริหาร
โรงเรียน 2.กลุ่มครูปฏิบัติการสอนมีบทบาทคือเป็นครูที่ท าการสอนต่างๆได้แก่ครูประจ าชั้นครูประจ า
วิชาเป็นกลุ่มที่มีจ านวนมากที่สุดเมื่อเทียบกับบุคลากรกลุ่มอ่ืน 3.กลุ่มครูสนับสนุนการสอนมีบทบาท
คือเป็นกลุ่มบุคลากรที่ท าหน้าที่สอนและช่วยเหลืองานด้านอื่นๆเช่นงานห้องสมุดงานห้องพยาบาลงาน
แนะแนวเป็นต้น 4.กลุ่มลูกจ้างพนักงานชั่วคราวส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างประจ าซึ่งมีบทบาทคือเป็นภารโรง
นักการคนสวนหรือคนครัว 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าความเข้าใจและการยอมรับบทบาทของบุคคล เป็น
สถานภาพที่คาดหวังจากคนอ่ืนๆว่าจะต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ควบคู่กับ
สถานภาพ เป็นการกระท าของบุคคลผู้มีสถานภาพเหมือนกันย่อมมีการแสดงบทบาทเป็นแบบ
เดียวกันตามบรรทัดฐานที่ก าหนดไว้ เป็นเสมือนเครื่องมือในการประสานงานให้รวมตัวกันในสังคม มี
การสร้างกฎเกณฑ์ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ มีการปรับทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมของบุคคลใน
องค์กร ยังช่วยลดความขัดแย้ง ช่องว่างระหว่างสังคมเข้าด้วยกัน 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความเข้าใจและการยอมรับ
บทบาทของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ
พัฒนานักเรียนได้ครอบคุลม ศีล สมาธิ ปัญญาได้อย่างถูกต้อง มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 
มีศีลธรรมและการยอมรับบทบาทในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญ
ปัญญาก่อนการเรียนหรือก่อนจัดกิจกรรมต่างๆและส่งเสริมให้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงความเข้าใจและการยอมรับบทบาทที่ก าหนดไว้เป็น
กฎระเบียบหรือตามความคาดหวังของบุคคลทั่วไปในสังคม ซึ่งผู้ที่มีสถานภาพหนึ่งควรกระท าแต่
บางครั้งอาจไม่มีใครกระท าตามนั้นได้ อาทิ สังคมชุมชนคาดหวังว่าผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติ
หน้าที่ จะต้องมีทักษะในการสื่อความหมาย รู้จักวิธีการสร้างภาพพจน์ที่ดีให้เกิดขึ้นแก่สถานศึกษา 
รู้จักและเข้าใจวิธีการเผยแพร่ข่าวสารด้วยสื่อและวิธีการต่างๆ ทั้งนี้ย่อมเกี่ยวกับทัศนคติ ค่านิยมหรือ
บุคลิกภาพและประสบการณ์ของแต่ละบุคคล 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าความเข้าใจและการยอมรับบทบาทของแต่ละ
บุคคล เป็นการท าหน้าที่หรือพฤติกรรมตามที่สังคมก าหนดที่จะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน บุคคลจะต้อง
ด าเนินตามบทบาทนั้นขึ้นอยู่กับสถานภาพเป็นตัวก าหนด ซึ่งเป็นความพึงพอใจของแต่ละบุคคลที่มีต่อ
หน้าที่ภาระการงานที่ได้รับผิดชอบของตนเอง สามารถปรับตัวได้ดี ตระหนักรู้ถึงคุณค่าและ
ความสามารถของตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่อตนเองสามารถเข้าใจตนเองและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อบุคคล
อ่ืน ตลอดจนสามารถเข้าใจและยอมรับผู้อื่นเพ่ิมมากขึ้น 
 Steer (1997) กล่าวว่าความเข้าใจและการยอมรับบทบาท เป็นการรับรู้ในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ถ้าคนเรามีการยอมรับในบทบาทที่ชัดเจนไม่ก ากวม เราก็จะแสดงบทบาทได้อย่างเหมาะสม 
แต่โดยปกติคนเรามักสวมหมวกหลายใบ คือมีหลายบทบาทที่ต้องแสดงออก เช่น บทบาทของพ่อ 
บทบาทของเจ้านาย บทบาทของเพ่ือนร่วมงาน ดังนั้นจึงอาจเกิดความเข้าใจผิดหรือขัดแย้งในบทบาท
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ได้ นอกจากนั้นแล้วคนเรายังถูกหวังจากคนอ่ืนด้วยว่าเราควรประพฤติหรือแสดงพฤติกรรมต่างๆ
ออกมาอย่างไรให้เหมาะสมกับบทบาทนั้นๆ 
 ทัศนคติของบุคลากรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) อธิบายว่าทัศนคติของบุคลากร เป็นระบบที่มีลักษณะมั่นคงอันหนึ่ง 
ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบทางด้านแนวโน้มเชิงพฤติกรรมหรือการกระท า อาจเป็นไปในทางบวก
โดยที่ทัศนคติเป็นผลมาจากประสบการณ์การเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมสิ่งส าคัญที่ท าให้งานหรือกิจกรรม
ในองค์การสามารถด าเนินอยู่ได้เป็นเวลานานคืออุดมการณ์ในการท างานของทุกฝ่ายที่มีความมุ่งมั่น
พัฒนาตนเองและเสียสละแรงกายแรงใจร่วมกันโดยไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนจนท าให้บรรลุ
เป้าหมายของงานอย่างต่อเนื่องทัศนคติเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคลในการปฏิบัติงานตาม
นโยบายถ้าผู้ปฏิบัติมีทัศนคติไม่ดีต่อนโยบายหรือโครงการใดผู้ปฏิบัติอาจละเลยไม่ให้ความสนใจ
หรือไม่ทุ่มเทเวลาให้กับนโยบายนั้นย่อมส่งผลให้งานเกิดประสิทธิผลที่ดีด้วยทัศนคติของบุคคลอาจเกิด
การเปลี่ยนแปลงได้เพราะทัศนคติเกิดจากการเรียนรู้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงทัศนคติของบุคลากร หมายถึง สภาวะทางจิตและสภาวะทาง
ประสาทเกี่ยวกับความพร้อม ซึ่งเกิดขึ้นโดยอาศัยประสบการณ์เป็นตัวน า หรือมีอิทธิพลเหนือการ
ตอบสนองของแต่ละบุคคลที่มีต่อวัตถุและสภาพการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันทัศนคติเป็นดัชนีชี้
ว่า บุคคลนั้นคิดและรู้สึกอย่างไรกับคนรอบข้าง วัตถุหรือสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสถานการณ์ต่างๆโดย
ทัศนคตินั้นมีรากฐานมาจากความเชื่อที่อาจส่งผลถึงพฤติกรรมในอนาคตได้ ทัศนคติจึงเป็นเพียงความ
พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งเร้าและซึ่งถือว่าเป็นการสื่อสารภายในบุคคลที่เป็นผลกระทบมาจากการรับ
สารอันจะมีผลต่อพฤติกรรมต่อไป 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงทัศนคติของบุคลากรในองค์กร เป็นคุณลักษณะที่มีความ
มัน่คงที่ต่อเนื่องในความคิดความรู้สึกและแนวทางในการปฏิบัติของพฤติกรรมที่มีต่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือ
ต่อความดีต่อบุคคลและต่อกลุ่มคน เป็นความรู้สึกท่ีแสดงต่อความประพฤติต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะ
ที่มีความมั่นคงและต่อเนื่องในความรู้สึกต่อสิ่งๆนั้นหรือบุคคลนั้นๆในทางที่ดีแบ่งออกเป็น 2ลักษณะ 
คือ พฤติกรรมภายนอก เป็นพฤติกรรมที่สังเกตได้จากการกล่าวค าพูดสนับสนุน การแสดงออกทาง
หน้าตาหรือท่าทางที่บ่งบอกถึงความรู้สึกที่พึงพอใจและพฤติกรรมภายใน เป็นพฤติกรรมที่ไม่สามารถ
สังเกตได้ชอบหรือไม่ชอบก็ไม่แสดงออกหรือจะเป็นความรู้สึกกลางๆ 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าทัศนคติของบุคลากรทัศนคติเป็นการแสดงออก
ทางด้านความรู้สึกท่ีชอบหรือไม่ชอบของแต่ละบุคคลที่มีต่อสิ่งต่างๆ หลังจากได้รับประสบการณ์ในสิ่ง
นั้นๆ ความรู้สึกในทางบวก เป็นการแสดงออกถึงความพอใจ ความเห็นด้วยความชอบและให้การ
สนับสนุน เป็นต้น ความรู้สึกในทางลบ เป็นการแสดงออกถึงความไม่พึงพอใจ ความไม่เห็นด้วย ความ
ไม่ชอบและไม่ให้การสนับสนุน เป็นต้น และความรู้สึกที่เป็นกลางคือไม่มีความรู้สึกใดๆ โดยบุคคลจะ
แสดงออกทางด้านความรู้สึกทางพฤติกรรมซึ่งความส าคัญในการอยู่ร่วมกันในองค์กรที่ต้องมี
ปฏิสัมพันธ์ต่อบุคคลอ่ืนที่ดี 
 Austin & Reynolds (1990) กล่าวถึงทัศนคติของบุคลากรเป็นทักษะ เครื่องมือหรือเทคนิค
ที่ใช้ในการจัดการงาน โครงการหรือเป้าหมายให้ส าเร็จในเวลาที่ก าหนดไว้ รวมถึงการวางแผน จัดสรร 
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ก าหนดเป้าหมาย วิเคราะห์ถึงการใช้เวลา การตรวจสอบ การจัดการองค์กร การก าหนดตารางเวลา
และการจัดล าดับความส าคัญในช่วงสมัยแรกมักกล่าวถึงการบริหารเวลาเฉพาะในกิจกรรมทางธุรกิจ
หรือการท างานเท่านั้น แต่ภายหลังได้นิยามถึงกิจกรรมส่วนบุคคล โดยระบบการบริหารเวลาเกิดการ
ผสมระหว่างกระบวนการ เครื่องมือและเทคนิคต่างๆเข้าไว้ด้วยกัน 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงทัศนคติของบุคลากรเป็นการแสดงความรู้สึกนึกคิดของ
แต่ละบุคคลในองค์กร เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่พึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งและสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆบุคคล ซึ่งมีอิทธิพลอย่างมากต่อสิ่งที่บุคคลสนใจ สิ่งที่บุคคลจดจ า ใน
องค์กร บุคลากรที่มีทัศนคติที่ดี มักจะเป็นบุคคลที่เข้าใจคนอ่ืนว่าแต่ละบุคคลมีพฤติกรรมอย่างไร จึง
จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองเพ่ือให้สามารถท างานร่วมกันกับผู้อ่ืนได้ แม้ว่าบุคคลนั้น
จะไม่ชอบพฤติกรรมของผู้อื่นก็ตาม 
 Lunenburg & Ornstein (1996) ได้ศึกษาทัศนคติของบุคลากรทัศนคติของบุคลากรทาง
การศึกษาเป็นความคิดเห็นและความเชื่อของบุคคลที่ถูกกระตุ้นด้วยอารมณ์และความรู้สึกซึ่งมีผลต่อ
การปฏิบัติของบุคคลแต่สามารถวัดออกมาให้เป็นรูปธรรมได้ ดังนั้นหากต้องการให้ทัศนคติของบุคคล
เป็นไปในแนวทางเดียวกันสังคมจะต้องปลูกฝังความคิดความเชื่อโดยอาจให้ข้อมูลด้วยวิธีการต่างๆเช่น
การชี้แจงการอภิปรายการชักจูงเป็นต้นส าหรับการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของบุคลากรในองค์การ
สามารถท าได้โดยเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ด้วยวิธีการต่างๆ 
 Steer (1997) ได้อธิบายว่าทัศนคติของบุคลากร เป็นสภาวะความพร้อมของบุคคลที่จะแสดง
พฤติกรรมออกมาในทางสนับสนุนหรือต่อต้านบุคคล สถาบัน สถานการณ์หรือแนวความคิด ผู้บริหาร
และผู้ใต้บังคับบัญชามีแนวโน้มที่จะเรียนรู้เพ่ือให้มีพฤติกรรมที่สอดคล้องกับลักษณะที่พึงพอใจหรือไม่
พึงพอใจต่อผู้ร่วมงานได้เหมือนกัน ในการบริหารองค์กร ทัศนคติถือว่าเป็นเรื่องที่ส าคัญและเกิดขึ้น
จากความเข้าใจ ความรู้สึกและพฤติกรรมส่วนตัวของแต่ละบุคคล ทัศนคติเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน การที่จะรู้ถึงทัศนคติของบุคคลใดบุคคลหนึ่งจะดูได้จากการแสดงออก 
 การได้รับการสนับสนุนเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) อธิบายถึงการได้รับการสนับสนุน อาจเป็นได้ว่าสิ่งที่แสดงถึงระดับ
ความสัมพันธ์ขององค์กรกับบุคลากรหรือพนักงาน ผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งหากบุคลากร
หรือพนักงานมีความสัมพันธ์ที่ดี จะส่งผลต่อการปฏิบัติงานที่ดีหรือผลลัพธ์ของงานสิ่งที่องค์กรมอบให้
พนักงานหรือบุคลากรเพ่ือสร้างการรับรู้ในการสนับสนุนขององค์กรและพัฒนาเป็นพฤติกรรมการเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กร เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานในองค์กรอาจอยู่ในรูปแบบของผลผลิตที่ได้ 
เช่น ปริมาณงานที่ได้ ยอดขายที่ได้ เป็นต้น แต่ในองค์กรทางการศึกษาการเกิดประสิทธิภาพในการ
ท างาน คือ ผลการปฏิบัติงานตามภาระงานที่ถูกก าหนดไว้ เช่น ภาระงานสอน การวิจัย การบริการ
วิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น 

 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงการได้รับการสนับสนุนว่าเป็นความรู้สึกนึกคิดหรือความเข้าใจ
เกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างบุคคลกับการได้รับการช่วยเหลือ ค าแนะน าและสิ่งของต่างๆจาก
กลุ่มบุคคลภายในและภายนอกองค์กรที่เป็นผลประโยชน์ส่วนบุคคล ท าให้ได้รับความรักใคร่ผูกพัน 



69 

ได้รับความช่วยเหลือค าแนะน าและสิ่งของ ท าให้รู้สึกว่ามีคนรักและสนใจ มีคนยกย่องเห็นคุณค่า รู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความผู้พันธ์ซึ่งกันและกัน อันจะท าให้บุคคลเพ่ิมความเคารพและเห็น
คุณค่าในตนเองรวมทั้งสามารถเพ่ิมพูนความรู้สึกม่ันคงปลอดภัยให้กับบุคคลนั้นได้อีก 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงการได้รับการสนับสนุนว่าบุคคลจะรับรู้การสนับสนุนจาก
องค์กรจากประสบการณ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กระบวนการและการปฏิบัติต่างๆขององค์กร 
รวมทั้งรางวัลต่างๆที่บุคคลได้รับจากองค์กร เช่น ค่าจ้าง ต าแหน่งงาน นอกจากนี้การตอบสนองของ
องค์กรต่อความเจ็บปวด ความผิดพลาดและการปฏิบัติงานของบุคคลที่ดีขึ้น ความปรารถนาของ
องค์กรที่จะจ่ายเงินเดือนที่เป็นธรรมและท าให้งานของบุคคลมีความหมายและน่าสนใจก็ส่งผลต่อการ
รบัรู้การสนับสนุนจากองค์กรของบุคคลด้วย 

 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าการได้รับการสนับสนุน เป็นองค์ประกอบของปัจจัย
ส าคัญ ซึ่งแสดงถึงปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ผู้ให้การสนับสนุนจะแสดงออกถึงความสนใจช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือด้านวัตถุ สิ่งของ ข้อมูลข่าวสารหรืออารมณ์ โดยที่มีลักษณะ
ของการติดต่อสัมพันธ์กัน ประกอบด้วยการถ่ายทอดข้อมูลสาระส าคัญที่ท าให้ผู้ได้รับการสนับสนุนเชื่อ
ว่ามีคนเอาใจใส่ มีความรักความหวังดีและรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่ยอมรับในสังคม 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการได้รับการสนับสนุนของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โรงเรียนมีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือคณะกรรมการด าเนิน
ตามโครงการของโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครองหรือชุมชน พระสงฆ์
และบุคลากรในโรงเรียน โดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายมีส่วนร่วมมีการด าเนินงานและได้รับการสนับสนุนจาก
บุคลากรภายนอกอย่างต่อเนื่องมากกว่า 3 ปีการศึกษา 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงการได้รับการสนับสนุนเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่ส าคัญต่อ
บุคลากรในองค์กร จะเป็นการช่วยให้บุคลากรมีความมั่นคงในการปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จ
หรือเกิดผลลัพธ์ที่พึงพอใจ การที่บุคคลมีสัมพันธภาพที่ดีทางสังคมในรูปแบบต่างๆกับแหล่งเอ้ืออ านวย
ทางสังคมของตน เช่น ครอบครัว เพ่ือน ครูอาจารย์หรือหน่วยงานทางสังคม ในช่วงเวลาหนึ่งและสิ่งที่
บุคคลได้รับโดยตรงจากบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอาจเป็นทางข่าวสารเงินตรา ก าลังงานหรือแสดงอารมณ์
ทางความรู้สึกซึ่งอาจเป็นแรงผลักดันให้ผู้รับไปสู่เป้าหมายที่ผู้ให้ต้องการ 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าการได้รับการสนับสนุนเป็นการรับรู้และความจริง
ที่ว่าใครจะได้รับการดูแลที่มีความช่วยเหลือที่มีอยู่จากคนอ่ืนและส่วนใหญ่นิยมเป็นส่วนหนึ่งของการ
สนับสนุนเครือข่ายทางสังคมแหล่งข้อมูลที่สนับสนุนเหล่านี้อาจเป็นการให้ข้อมูล ค าแนะน าหรือความ
เป็นเพ่ือน ความรู้สึกเป็นเจ้าของ จับต้องได้ ความช่วยเหลือทางการเงินหรือจับต้องไม่ได้ ค าแนะน า
ส่วนบุคคลการสนับสนุนทางสังคมสามารถวัดได้จากการรับรู้ว่ามีคนให้ความช่วยเหลือความช่วยเหลือ
ที่ได้รับจริงหรือระดับที่บุคคลถูกรวมเข้ากับเครือข่ายสังคม การสนับสนุนอาจมาจากหลายแหล่งเช่น
ครอบครัว องค์กรภายนอก เพ่ือนร่วมงานภายในองค์กร เป็นต้น 
 Caldwell & Spink (1996) อธิบายว่าการได้รับการสนับสนุนได้จ าแนกการศึกษาการรับรู้
การได้รับการสนับสนุนในรูปแบบของการให้รางวัล แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยภายใน 
(Intrinsic) และปัจจัยภายนอก (Extrinsic) โดยปัจจัยภายในจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือ
ลักษณะแฝงอยู่ในงานนั้นๆ เช่น สถานะในการท างาน ความท้าทาย ความรับผิดชอบ การพัฒนา
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ลักษณะการท างาน เป็นต้นและปัจจัยภายนอกจะเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าหรือเป็นสิ่งที่
นอกเหนือจากลักษณะงาน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนอ่ืนๆ การให้สวัสดิการและการเลื่อนต าแหน่ง 
เป็นต้น ซึ่งการให้รางวัลหรือการสนับสนุนทั้ง 2 รูปแบบนี้จะส่งผลต่อความพึงพอใจของบุคลากร เกิด
ความผูกพันต่อองค์กรมีความห่วงใยความเป็นอยู่ที่ดีของบุคลากรและมีความผูกพันต่อบุคลากรโดย
การสนับสนุนในการท างานต่างๆ ผ่านนโยบาย บรรทัดฐาน กฎระเบียบและตัวแทนองค์กร 
 Glickman (2001) กล่าวว่าการได้รับการสนับสนุนจากองค์กร คือ ความเชื่อหรือความ
คิดเห็นของบุคคลจากประสบการณ์ที่ได้รับจาการท างานในองค์กรว่า องค์กรได้ให้คุณค่า ให้การ
ยอมรับและเห็นถึงความส าคัญในการทุ่มเทการท างานของบุคคล มีความห่วงใย ความเป็นอยู่ที่ดีของ
บุคคลและมีความผูกพันต่อบุคคล โดยการให้การสนับสนุนในการท างานด้านต่างๆผ่านนโยบาย 
บรรทัดฐาน กฎระเบียบและตัวแทนองค์กร เพ่ือให้บุคคลมีความเป็นอยู่ที่ดีในการท างาน 
 ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 สุทธิพงศ์ ยงค์กมล. (2553) กล่าวได้ว่าขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
ประกอบด้วย การก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร เกิดความจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์ต่อหมู่คณะและองค์กร ปฏิบัติอยู่ในกรอบแห่งระเบียบวินัยและศีลธรรมอันดีงาม เกิดความ
สามัคคีในหมู่คณะและก่อให้เกิดพลังร่วมและฝ่าฟันอุปสรรคทั้งหลายขององค์กร เกิดความคิด
สร้างสรรค์ในกิจการต่างๆขององค์กร เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในองค์กรที่ตนปฏิบัติอยู่ 
 ปริญญา มีสุข (2554) ได้กล่าวถึงขวัญก าลังใจและแรงจูงใจตามทฤษฎีของ Maslow ว่าด้วย
การเข้าใจเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์จะน าไปสู่การเลือกใช้วิธีการจูงใจที่เหมาะสมโดยมีการ
จัดล าดับความต้องการของมนุษย์ไว้ 5 ระดับ คือ ความต้องการด้านร่างกาย ความต้องการ ด้านความ
มั่นคงปลอดภัย ความต้องการด้านสังคม ความต้องการมีชื่อเสียง ความต้องการความส าเร็จในชีวิต ซึ่ง
ขวัญและแรงจูงใจเป็นความรู้สึกร่วมกับบุคคลที่มีต่อการท างานในทางบวกเป็นความสุขของบุคคลที่
เกิดจากการปฏิบัติงานและได้ผลตอบแทนที่เป็นความพึงพอใจท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกกระตือรือร้น
มีความมุ่งมั่นที่จะท างานสิ่งเหล่านี้มีผลต่อประสิทธิผลของการท างานและท าให้เกิดความส าเร็จเป็นไป
ตามเป้าหมายขององค์กร 
 จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2555) อธิบายว่าขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานว่าผู้มีขวัญและ
แรงจูงใจที่ดี มักเป็นผู้มีความสามารถในการท างานให้เป็นไปตามความมุ่งหมายของการจัดการ จะ
สร้างผลงานที่มีคุณภาพให้กับหน่วยงาน บุคคลที่มีขวัญก าลังใจและแรงจูงใจจะมีพฤติกรรม ดังนี้ มี
ความกระตือรือร้นที่จะท างานร่วมกันเพ่ือให้จุดมุ่งหมายขององค์กรบรรลุผล มีความผูกพันต่อองค์กร 
อยู่ในระเบียบวินัยและเต็มใจที่จะท าตามกฎข้อบังคับต่างๆ แม้องค์กรจะมีปัญหาอย่างไรก็จะใช้ความ
พยายามอย่างเต็มที่ท่ีจะแก้ไขปัญหานั้นๆให้ลุล่วงไป มีแรงจูงใจและความสนใจในงานอย่างมากมาย มี
ความคิดสร้างสรรค์ มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลความต้องการความส าเร็จในชีวิต 
 ปิติชาย ตันปิติ. (2557) อธิบายถึงขวัญก าลังใจและแรงจูงใจเกิดจากสภาพของจิตหรือเจตคติ
ที่ผู้ปฏิบัติงานมีต่องานและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานต่อความร่วมมือกันโดยสมัครใจและอย่าง
เต็มความสามารถในหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดขององค์กร บุคคลที่มีขวัญก าลังใจที่ดีจะมีความ



71 

รับผิดชอบในงานสูง มีความพอใจในการท างาน มีความสัมพันธ์ระหว่างความรับผิดชอบร่วมกับปัจจัย
อ่ืน เช่น อายุ ประสบการณ์ เงินเดือนและต าแหน่ง 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) กล่าวว่าขวัญก าลังใจและแรงจูงใจในการท างานของบุคคล 
นับเป็นปัจจัยที่ส าคัญยิ่งที่มีผลให้บุคคลมีความสามารถที่จะทุ่มเทแรงกายแรงใจท างานให้กับองค์กร
นั้น ความสามารถของกลุ่มบุคคลในการร่วมปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดความส าเร็จตามความมุ่งหมาย 
การร่วมมือกันนี้จะเกิดขึ้นต่อเมื่อสมาชิกของกลุ่มมีความเข้าใจและมีความเชื่อมั่นในวัตถุประสงค์ของ
กลุ่ม เชื่อมั่นในระหว่างสมาชิกด้วยกันและเชื่อม่ันในประสบการณ์ของการบริหารงาน 
 Chrispeel & Ann (1990) อธิบายถึงขวัญก าลังใจและแรงจูงใจของบุคลากรเป็นสิ่งจ าเป็นที่
ผู้บริหารจะต้องเอาใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอเพราะถ้าการบ ารุงขวัญที่ดีจะท าให้มีการสร้าง
ผลงานที่มีคุณภาพให้แก่หน่วยงาน จึงต้องมีการเสริมสร้างขวัญและบ ารุงขวัญของบุคลากร เพ่ือรักษา
เสถียรภาพของผู้ปฏิบัติงานให้อยู่ในระดับสูงตามความต้องการและส่งผลไปถึงประสิทธิภาพของงาน
บรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 Sammons (1995) อธิบายความถึงขวัญก าลังใจและแรงจูงใจว่าผู้ที่มีขวัญก าลังใจจะมี
พฤติกรรมทีแ่สดงออกต้องประกอบด้วย สิ่งต่อไปนี้ มีความกระตือรือร้นที่จะร่วมท างาน มีความผูกพัน
ต่อองค์กร อยู่ในระเบียบวินัยและเต็มใจที่จะท าตามกฎข้อบังคับ การเสริมสร้างขวัญก าลังใจมีผลท าให้
บุคคลและผลงานดีขึ้น ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรเป็นอย่างมากเพราะบุคคลย่อมมีความเต็ม
ใจที่จะเสียสละเพ่ือองค์กรหรือส่วนร่วมเป็นสิ่งแรกมากกว่าที่จะคาดหวังบ าเหน็จรางวัลแก่ตนเอง
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญและแรงจูงใจ คือ เงินเดือน ความปลอดภัยในการท างาน การมีเพ่ือน
ร่วมงานที่เข้ากันได้ การได้รับความไว้วางใจที่จะปฏิบัติงานให้ลุล่วง การได้ปฏิบัติงานที่มีความส าคัญ 
โอกาสก้าวหน้า สภาพการท างานที่สะดวกสบาย ปลอดภัยและมีสิ่งจูงใจต่างๆ การมีภาวะผู้น าที่มี
ความสามารถและยุติธรรม 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าขวัญก าลังใจและแรงจูงใจเป็นความต้องการของ
บุคคลทางการศึกษาได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการมีคุณภาพชีวิตการท างานที่ดี ท าให้บุคคล
เกิดความพึงพอใจ มีขวัญก าลังใจที่ดีต่องานของตน ได้แก่ คุณค่าของงานที่ท า สภาพแวดล้อมในการ
ท างานที่มีความมั่นคงปลอดภัย เงินเดือนและสวัสดิการที่พอเพียง มีความมั่นคงในงาน การปกครอง
บังคับบัญชา การประเมินผลการปฏิบัติงาน โอกาสในการเรียนรู้และเติบโตในงาน โ อกาสใน
ความก้าวหน้าด้วยระบบคุณธรรม บรรยากาศการท างานที่ดี การได้รับการปฏิบัติอย่างยุติธรรมและ
เท่าเทียมกันระดับความพึงพอใจของบุคคลที่สามารถดูได้จากการผสมผสานเงินเดือนรางวัลความ
ต้องการทางสังคมและความส าเร็จในการท างานแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญในการกระท าของมนุษย์โดย
ช่วยกระตุ้นให้บุคคลพยายามท างานจนเกิดความส าเร็จตามวัตถุประสงค์เป็นแรงขับหรือแรงผลักดัน
ภายในตัวบุคคลที่กระตุ้นให้เกิดพฤติกรรมกระตือรือร้นและความมุ่งมั่นในการปฏิบัติงาน 
 Steers (1997) อธิบายว่าขวัญก าลังใจและแรงจูงใจเกิดจากบุคคลมีความต้องการ ปริมาณ
และผลผลิตของงานขึ้นอยู่กับสภาพร่างกาย จิตใจของบุคคล ผลตอบแทนทางจิตใจ เช่น การให้
ก าลังใจแก่กัน ค าพูดแสดงความรู้สึก รอยยิ้ม ผลตอบแทนทางกายภาพ เช่น เงินเดือน โบนัส การ
เลื่อนต าแหน่ง ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อขวัญก าลังใจ ได้แก่ ภาวะผู้น า ข่าวสารข้อมูล การได้รับการ
ปฏิบัติอย่างสมศักดิ์ศรีแห่งมนุษย์ โอกาสก้าวหน้า การมีอิสระเสรีภาพในกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับ
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ผู้ปฏิบัติงาน การมีสังคมและเคารพนับถือซึ่งกันและกัน ความม่ันคงปลอดภัย สภาพการท างานที่ชอบ
ด้วยเหตุผล งานที่ประกอบไปด้วยสาระและประโยชน์ การได้รับการปฏิบัติด้วยความเป็นธรรม 
 ความคาดหวังในความส าเร็จ เป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงความคาดหวังในความส าเร็จของบุคคลนั้นจะต้องประเมิน
ความเป็นไปได้ด้วย ทั้งนี้เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิดและคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นๆอาจจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรม ก็ได้ความรู้สึกนึกคิดหรือคาดการณ์นั้นๆจะมี
ลักษณะเป็นการประเมินค่าโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดการคาดการณ์ของแต่ละบุคคล ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงความคาดหวังในความส าเร็จของบุคลากร ปัจจัยส าคัญของ
บุคลากรที่จะน าตนเองไปสู่เป้าหมายที่คาดหวังไว้ ความคาดหวังเกี่ยวข้องกับความสามารถของแต่ละ
บุคคลซึ่งเป็นตัวก าหนดความพยายามในการท างานและต้องใช้ความมุมานะพยายามที่จะต้องเผชิญ
กับปัญหาอุปสรรคต่างๆหรือประสบการณ์ที่ไม่ พึงพอใจ อาจมีแนวโน้มที่จะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับประสบการณ์ที่ผ่านมา ระดับผลงานที่บุคคลก าหนดหรือ
คาดหมายว่าจะท าให้ผลตอบแทนหรือความพอใจที่จะได้โอกาสที่จะได้รับผลตอบแทน 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าความคาดหวังในความส าเร็จเป็นความต้องการของ
บุคลากรที่มีความต้องการต่อผลลัพธ์ที่คาดหวังไว้ในทิศทางที่ดีอยู่กับสถานการณ์ในการท างานที่
เกิดขึ้นในขณะนั้น เช่น ผลการขึ้นเงินเดือน การได้รับค าชมจากหัวหน้าหรือผู้บริหารระดับสูง นั่นคือ
ความสามารถของบุคคลจะน าไปสู่การสร้างผลงานที่ดีและรับรู้ถึงผลลัพธ์ที่จะได้รับ จะเป็นการสร้าง
แรงจูงใจในการท างานในกระบวนการที่ต่อเนื่องทีก่ระตุ้นความพยายามให้สูงขึ้นอีกตามความคาดหวัง
ที่แต่ละบุคคลต้องการให้ประสบความส าเร็จ 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความคาดหวังในความส าเร็จของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ส่งเสริมให้ทุกคนทีส่วนร่วมและคุณค่าในการรักษาและสืบต่อ
พระพุทธศาสนา เด็กนักเรียนสามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพ ด้วยความสุจริตตามวุฒิภาวะ
ของตนเอง เช่น เด็กอนุบาลและประถมศึกษาสามารถดูแลในการปฏิบัติกิจวัตรประจ าวันด้วยตนเอง 
โดยพึ่งผู้อื่นน้อยหรือนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่สามารถท างานให้ได้ซึ่งค่าตอบแทนหรือปัจจัยในการ
ด ารงชีวิตประจ าวัน สามารถดูแลแบ่งเบาหน้าที่ผู้ปกครองได้ 
 Chrispeel & Ann (1990) กล่าวว่าความคาดหวังในความส าเร็จ เป็นการก าหนดความ
คาดหวังของบุคคล นอกจากนั้นจะขึ้นอยู่กับระดับความยากง่ายของงานแล้ว ยังขึ้นอยู่กับ
ประสบการณ์ที่ผ่านมาในอดีต การที่บุคคลเคยประสบความส าเร็จในการท างานนั้นๆมาก่อนก็จะ
ก าหนดความคาดหวังในการท างาน ในครั้งต่อไปสูงขึ้นและใกล้เคียงกับความสามารถจริงมากขึ้น แต่
ในทางตรงข้ามถ้าระดับความคาดหวังต่ าลงมา เป็นการป้องกันมิให้ตนเกิดความรู้สึกล้มเหลว จากการ
ที่วางระดับความคาดหวังไว้สูงกว่าความสามารถและความเป็นจริง 
 Sammons (1995) อธิบายถึงความคาดหวังในความส าเร็จนั้น เป็นพฤติกรรมทางสังคมของ
บุคคลจึงแตกต่างกัน ตามที่บุคคลได้ก าหนดความคาดหวังต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งความรู้สึกนึกคิดหรือ
คาดการณ์นั้นๆประเมินโดยมาตรฐานของตนเองเป็นเครื่องวัดความคาดการณ์ของแต่ละบุคคล  ก็
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อาจจะแตกต่างกันได้ด้วยขึ้นอยู่กับภูมิหลัง ประสบการณ์ ความสนใจให้คุณค่าแก่สิ่งนั้นๆของแต่ละ
บุคคล แสดงให้เห็นว่าความคาดหวังของบุคคลเกิดจากสภาพแวดล้อมที่บุคคลได้รับกับความรู้สึกนึก
คิดและพฤติกรรมที่แตกต่างออกไป ตามความรู้ ประสบการณ์และความต้องการแล้วแต่บุคคลจะ
ตัดสินใจ 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าความคาดหวังในความส าเร็จเป็นค่านิยมของแต่ละ
บุคคลทั้งทางบวกและทางลบที่บุคคลมีผลต่อของการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่ต้องการหรือ
ปรารถนาตามเป้าหมายเป็นความคิดความเชื่อความต้องการหรือความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อสิ่งหนึ่ง
เช่นบุคคลการกระท าหรือปฏิบัติงานตามหน้าที่เพ่ือผลงานที่ดีมีคุณภาพ เป็นต้นจึงเป็นการคิดล่วงหน้า
โดยมุ่งหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ว่าจะเกิดตามที่ตนคิดไว้ทั้งนี้ความคาดหวังของบุคคลจะขึ้นอยู่กับความ
ต้องการและเป็นไปตามประสบการณ์ของแต่ละบุคคลทีแ่ตกต่างกัน 
 Caldwell & Spink (1996) อธิบายว่าความคาดหวังในความส าเร็จมีปัจจัยส าคัญอยู่ 3 
ประการ ได้แก่ 1.ความคาดหวังกับลักษณะความแตกต่างของแต่ละบุคคลและสภาพแวดล้อม ความ
คาดหวังและการแสดงออกจึงแตกต่างกันเพราะความคิดความต้องการของแต่ละบุคคลเน้นแตกต่าง
กัน 2.ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของงานและประสบการณ์ที่ผ่านมาในครั้งนั้นๆ กล่าวได้ว่าถ้าบุคคลเคย
ประสบความส าเร็จในการท างานนั้นมาก่อน ก็จะท าให้มีการก าหนดระดับความคาดหวังในการท างาน
ในคราวต่อไปสูงขึ้น 3.ขึ้นอยู่กับการประเมินความเป็นไปได้ เพราะความคาดหวังเป็นความรู้สึกนึกคิด
และการคาดการณ์ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยสิ่งนั้นอาจเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก็ได้จะเป็น
การประเมินค่า 
 Ruhl (2001) อธิบายว่าความคาดหวังในความส าเร็จ คือ ความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้
หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดข้ึนของผลลัพธ์ที่หวัง โดยคาดหวังหรือท าให้บุคคลนั้น
ประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ตนต้องการการแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้หรือการคาดการณ์ต่อ
เหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่หวังก าหนดความคาดหวังในการท างาน ในครั้งต่อไปต้อง
สูงขึ้นหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นคาดหวังในความส าเร็จจากประสบการณ์ ให้ความสนใจและ
การเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 
 ความผูกพันต่อองค์กรเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรจะมีอยู่ 2 ลักษณะ คือ 1.การผูกพันใน
เชิงความรู้สึก (Affective commitment) ซึ่งเป็นความตั้งใจของพนักงานที่จะคงอยู่กับองค์กรอัน
เนื่องมาจากความเชื่อมั่นและยอมรับในเป้าหมายและค่านิยมขององค์กร เต็มใจที่จะใช้ความพยายาม
อย่างเต็มก าลังความสามารถเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 2.ความผูกพันเนื่องจากความต้องการอยู่กับ
องค์กร เพราะที่องค์กรนี้เหมาะสม ความมั่นคงที่จะคงอยู่เป็นสมาชิกต่อไปในองค์กร (continuance 
Commitment) 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กรเป็นการแสดงตนอย่างภาคภูมิใจใน
องค์กร มีความรู้สึกและแสดงพฤติกรรมต่อองค์กรในแง่ของการยอมรับเป้าหมาย ค่านิยมขององค์กร 
การเป็นส่วนขององค์กร มีความศรัทธา มีความเกี่ยวพันและเต็มใจที่จะใช้ความพยายามที่มีอยู่ท างาน
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เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือจุดประสงค์ส าคัญขององค์กร ความจงรักภักดีต่อองค์กรตลอดจนมีความ
ปรารถนาที่แน่วแน่อันจะด ารงไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกขององค์กรนั้นต่อไป 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) อธิบายว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกของบุคลากรว่า
เป็นส่วนส าคัญขององค์กร มีความเต็มใจ เสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพ่ือองค์กรและปรารถนาที่จะเป็น
สมาชิกขององค์นั้นตลอดไป นอกจากนี้ความผูกพันต่อองค์กรยังเป็นตัวบ่งชี้ของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วยความเชื่ออย่างแรงกล้า การยอมรับเป้าหมายและค่านิยมของ
องค์กร ความเต็มใจที่จะทุ่มเทความพยายามอย่างมากมายเพ่ือองค์กรและความปรารถนาอย่างยิ่งที่
จะรักษาไว้ซึ่งความเป็นสมาชิกภายในองค์กร 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความผูกพันต่อองค์กรของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทานส่งเสริมบุคลากรและนักเรียนให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนในโรงเรียน 
โรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมให้ครูและนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมและเห็นคุณค่าในการรักษาและสืบต่อ
พระพุทธศาสนา เช่น การจัดกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา กิจกรรมการประชาสัมพันธ์คุณค่าและ
ความส าคัญของการร่วมกันรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนาแสดงความรู้สึก ความคิดเห็น การรับรู้
หรือการคาดการณ์ต่อเหตุการณ์ต่างๆที่ยังไม่เกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่หวังก าหนดความคาดหวังในการ
ท างาน ในครั้งต่อไปต้องสูงขึ้นหรือใกล้เคียงความเป็นจริงมากขึ้นคาดหวังในความส าเร็จจาก
ประสบการณ์ ให้ความสนใจและการเห็นคุณค่าความส าเร็จของสิ่งนั้นๆ 
 Chrispeel & Ann(1990) อธิบายถึงความผูกพันต่อองค์กร องค์กรที่ประสบความส าเร็จ
มักจะให้โอกาสแก่บุคลากร ดูแลเอาใจใส่ที่ดี มีความรู้สึกรักในองค์กร มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็น
สมาชิกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและการปฏิบัติงานตามบทบาทของตนเองเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร ซึ่งความผูกพันต่อองค์กรประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วน คือ 1.ความรู้สึกผูกพันเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกับองค์กร เป็นการแสดงออกของผู้ปฏิบัติงานที่ต่อองค์กร 2.ความเอาใจใส่กับองค์กร โดยการ
ปฏิบัติตามบทบาทของตนอย่างเต็มที่ และ 3.ความจงรักภักดี ความซื่อสัตย์ต่อองค์กร 
 Sammons (1995) กล่าวถึงความผูกพันต่อองค์กร เป็นการแสดงความรู้สึกของพนักงานที่
แสดงว่าเป็นหนึ่งเดียวขององค์กร มีค่านิยมที่กลมกลืนกับสมาชิกองค์กรคนอ่ืนๆและเต็มใจที่จะอุทิศ
ก าลังกายและก าลังใจเพ่ือปฏิบัติภารกิจขององค์กร ท าให้องค์กรได้มาซึ่งบุคลากรที่ทุ่มเทก าลังกาย 
ก าลังใจที่จะปฏิบัติงานให้กับองค์กร ให้องค์กรได้รับประโยชน์มากมาย ทั้งด้านอัตราการขาดงาน 
อัตราการลาออกหรือเปลี่ยนงานและการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของ
องค์กร 
 Lunenburg & Ornstein (1996) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นทัศนคติที่ส าคัญอย่างยิ่ง
ส าหรับองค์กร ไม่ว่าจะเป็นองค์กรแบบใด เพราะความผูกพันเป็นตัวเชื่อมระหว่างจินตนาการของ
บุคลากรกับจุดหมายขององค์กร ท าให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและเป็นปัจจัย
ส าคัญต่อความอยู่รอดขององค์กร อีกทั้งยังลดอัตราการลาออกได้ดี ลดความเสียหายขององค์กรท าให้
องค์กรสามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความผูกพันต่อองค์กรยังมีผลต่อการเพ่ิม
ผลงาน ความพึงพอใจและความคงอยู่ในองค์กร 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าความผูกพันต่อองค์กรเป็นความรู้สึกที่ดีต่อองค์กรมี
ความรักความภูมิใจ ความเข้าใจให้ต่อองค์กร รู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง มีความเชื่อมั่นยอมรับ
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เป้าหมายและค่านิยมขององค์กรเพ่ือเป้าหมายและความต้องการที่จะด ารงไว้ซึ่งการเป็นสมาชิกของ
องค์กรนั้นตลอดไป ซึ่งเป็นการแสดงออกที่มากกว่าความจงรักภักดีที่เกิดขึ้นตามปกติ เพราะเป็น
ความสัมพันธ์ที่เหนียวแน่นและผลักดันให้บุคคลเต็มใจที่จะอุทิศตัวเองเพ่ือการสร้างสรรค์ให้องค์กรอยู่
ในสถานะท่ีดี 
 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศเป็นองค์ประกอบของปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผล
ต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศระหว่าง
ผู้บริหารกับผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสิ่งที่ผู้บริหารควรปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาคือยุติธรรมจริงใจเปิดเผย
รับฟังความคิดเห็นหนักแน่นมีบุคลิกภาพที่น่าเคารพเป็นที่ปรึกษารู้จักให้เกียรติและยกย่องตามสมควร
ในขณะเดียวกันผู้ใต้บังคับบัญชาพึงปฏิบัติต่อผู้บริหารคือควรศึกษาอุปนิสัยของผู้บริหารให้ความ
เคารพนับถือและร่วมแสดงความคิดเห็นตามความเหมาะสมความร่วมมือและการช่วยเหลือกัน
ระหว่างบุคลากรเป็นการประสานก าลังแรงงานจิตใจและความสามารถในการปฏิบัติงานท าให้
กิจกรรมต่างๆส าเร็จสมบูรณ์ด้วยความมีประสิทธิผลและเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
 ปริญญา มีสุข (2554) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศ ว่า สิ่งที่ผู้ร่วมงาน
ควรปฏิบัติต่อกันคือมีความจริงใจเห็นอกเห็นใจเอ้ืออาทรสามัคคีรับผิดชอบงานของตนมีความเป็น
กันเองมองโลกในแง่ดีให้เกียรติซึ่งกันและกันในส่วนความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนเนื่องจากใน
การเรียนการสอนครูและนักเรียนเป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดความสัมพันธ์ที่ดีจะท าให้
ครูและนักเรียนมีความเข้าใจอันดีต่อกันเมื่อเกิดความเป็นกันเองนักเรียนย่อมรู้สึกสบายใจในการเรียน
เกิดความรู้สึกเชื่อถือและไว้ใจยอมรับการอบรมสั่งสอนส่วนครูก็มีโอกาสได้อบรมนักเรียนอย่างเต็มที่
บรรยากาศที่ดีระหว่างครูกันนักเรียนย่อมส่งเสริมความงอกงามให้แก่การเรียน 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศในสถานศึกษาว่า 
ถ้าเพ่ือนร่วมงานในโรงเรียนขาดความสามัคคีมีการแบ่งออกเป็นกลุ่มเป็นพรรคเป็นพวกทะเลาะเบาะ
แว้งกันหรือถ้าครูแต่ละคนไม่เสียสละเพ่ืองานของโรงเรียนแสวงหาแต่ประโยชน์ส่วนตนจะท าให้ครูต่าง
คนต่างแก่งแย่งกันไม่กระตือรือร้นไม่คิดสนใจปรับปรุงงานของตนหนีชั่วโมงสอนจับกลุ่มคุย เป็นต้น
ดังนั้นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคลากรในสถานศึกษาเป็นสิ่งส าคัญและยังช่วยพัฒนา
ความคิดพฤติกรรมลักษณะนิสัยและจิตใจอารมณ์ของผู้เรียนได้อีกด้วย 
 มณัญญา บุษยะมา (2559) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศเป็น
องค์ประกอบของสภาพแวดล้อมในองค์กร ซึ่งบุคลากรที่อยู่และท างานในสภาพแวดล้อมนั้นสามารถ
รับรู้ได้ทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม ซึ่งมีผลต่อแรงจูงใจและพฤติกรรมของบุคลากร เนื่องจากครูเป็น
ผู้ปฏิบัติงานในสถานศึกษาดังนั้นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันย่อมก่อให้เกิดประสิทธิผลต่องานที่ปฏิบัติการ
ท างานร่วมกันเป็นหมู่คณะสิ่งส าคัญคือคุณภาพของคนที่ท างานถ้าองค์การได้แต่คนที่ขาดคุณภาพเข้า
ร่วมท างานสร้างแต่ปัญหาจะท าให้สุขภาพจิตของเพ่ือนร่วมงานเสื่อมโทรมจนอาจถึงขั้นหมดก าลังใจ
ในการสร้างสรรค์งานได้ 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / 
บรรยากาศของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริม สนับสนุนให้ครู นักเรียน 
ผู้ปกครองมีความสัมพันธ์หรือปฏิบัติต่อกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีความรักปรารถนาดี ช่วยเหลือกัน 
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ยิ้มแย้มแจ่มใส อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกันมีเมตตาต่อกันทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อ
ครู นักเรียนต่อนักเรียนและท าให้การสอนบรรลุผลส าเร็จได้ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรที่ดีคือควรมี
การช่วยเหลือกันเมื่อผู้อ่ืนพบปัญหามีการให้ก าลังใจซึ่งกันและกันให้การสนับสนุนความก้าวหน้าของ
ผู้อื่นจะท าให้เกิดก าลังใจในการปฏิบัติงานและส่งผลให้เกิดประสิทธิผลที่ดีของงานต่อไป 
 Townsend (1977) ได้ให้ความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศ
หมายถึง องค์ประกอบขององค์กรที่บุคคลรับรู้ ซึ่งการรับรู้ที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลต่อวิธีการจัดระบบการ
ท างานให้สอดคล้องกับบุคคลและสภาพแวดล้อมภายในองค์กรและมีผลต่อพฤติกรรมการท างานของ
บุคคล โดยบรรยากาศองค์กรจะเป็นผลของการรับรู้และการวิเคราะห์ของบุคคลที่แต่ละบุคคลสามารถ
สังเกตเห็นได้โดยองค์ประกอบที่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมเหล่านี้ส่งผลให้องค์กรหนึ่งแตกต่างไปจาก
องค์กรอื่น 
 Chrispeel& Ann (1990) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/ บรรยากาศขององค์กร 
มีความส าคัญอย่างมากต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรในองค์กรและเป็นปัจจัยที่จะ
ส่งผลต่อความพึงพอใจในการท างาน ลดปัญหาของการโยกย้ายหน้าที่ต าแหน่งงาน การลาออกของ
บุคลากรในองค์กร หากมีความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมกันและบรรยากาศที่เอ้ือเฟ้ือต่อความเป็นอยู่
ก็จะส่งผลที่เป็นประโยชน์ต่อองค์กร บุคลากรก็จะทุ่มเทท างานอย่างเต็มความสามารถเพ่ือองค์กร แต่
หากความผู้พันต่อองค์กรอยู่ในระดับที่ต่ ามักจะส่งผลตรงกันข้ามต่อองค์กร นั้นคือ การละเลย การ
เพิกเฉยต่อการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือองค์กรท าให้งานไม่มีประสิทธิภาพส่งผลต่อองค์กรโดยตรง 
 Lunenburg & Ornstein (1996) อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศ ว่า
องค์ประกอบที่ท าให้เกิดสภาพแวดล้อมภายในองค์กรที่บุคลากรแต่ละคนสามารถสังเกตเห็นได้ โดย
ลักษณะเหล่านี้จะคงอยู่ในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานและสามารถท าให้องค์กรหนึ่งแตกต่างจากองค์กร
อ่ืนๆและยังมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของบุคลากร ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับผู้ร่วมงานว่านัก
บริหารที่ดีต้องมีศิลปะในการปกครองที่สามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุขตั้งใจพอใจและเพลิดเพลิน
ในการปฏิบัติงานทั้งนี้เพราะผู้บริหารที่ดีต้องมีความสามารถทั้งในด้านภารกิจการท างานและด้าน
มนุษยสัมพันธ์ที่ดีในองค์การด้วย 
 Caldwell & Spink(1996) ได้อธิบายถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศว่าเป็น
ความรู้สึกทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากสภาพแวดล้อมทางกายภาพ วิธีการปฏิสัมพันธ์กับผู้อ่ืนของพนักงาน 
รวมไปถึงการที่พนักงานปฏิบัติตนต่อบุคคลอ่ืนทั้งในและนอกองค์กร มีลักษณะการท างานเป็นทีม มี
ความไว้วางใจ ส่งเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถท าให้ผู้ร่วมงานมีความสุข ตั้งใจ พอใจและ
เพลิดเพลินในการปฏิบัติงานมีความเข้าใจอันดีต่อกัน มีความเป็นกันเอง สร้างบรรยากาศให้นักเรียนมี
ความรู้สึกสบายใจ 
 Steer (1997) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร / บรรยากาศ เป็นการสร้างบรรยากาศ
การรับรู้ในองค์กรของแต่ละบุคลากรเป็นปัจจัยที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงระหว่างองค์กร กลุ่ม
การท างาน บุคลากรและวิธีการปฏิบัติงาน กล่าวคือการรับรู้ถึงสถานการณ์ต่างๆในองค์กร เช่น การ
บริหารจัดการขององค์กรหรือสัมพันธภาพภายในกลุ่มการท างานของบุคลากร จะส่งผลกระทบ
โดยตรงต่อทัศนคติที่มีต่อองค์กร ต่อกลุ่มท างานซึ่งจะแสดงออกฝ่ายทางพฤติกรรมในการท างาน 
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 2.1.4.4ปัจจัยภายนอกหมายถึงปัจจัยที่แสดงถึงสภาพแวดล้อมจากภายนอกของสถานศึกษา
อันส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีนักวิชาการอธิบายถึงองค์ประกอบของปัจจัยภายนอก 
ดังต่อไปนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวถึงปัจจัยภายนอกที่มีผลเชิงบวก (โอกาส) ขององค์กรสามารถ
หาประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายได้และเชิงลบ (อุปสรรค) ขององค์กรสามารถท าเพียง
ป้องกันและหลีกเลี่ยงจากปัญหา ได้แก่ ปัจจัยความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่ม
สนับสนุน ความคาดหวังจากชุมชน สภาพการเมือง / เศรษฐกิจสู่ความส าเร็จภายในองค์กรดังนั้น
ผู้บริหารจึงไม่สามารถที่จะควบคุมปัจจัยภายนอกได้โดยตรง จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อการด าเนินงาน
และการบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) กล่าวได้ว่าปัจจัยภายนอกการเปลี่ยนแปลงภายนอกเป็นปัจจัยที่มี
ผลกระทบต่อภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่ม
สนับสนุน ความคาดหวังจากชุมชน สภาพการเมือง / เศรษฐกิจ รวมถึงปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลและ
ต่อองค์กรจากภายนอกที่แสดงถึงความยินดี ความคิดเห็นที่เป็นทั้งด้านดีและด้านลบ ท าให้ผู้บริหาร
ทุกระดับต้องมีความเข้าใจและตระหนักถึงปัจจัยภายนอกและสามารถวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัย
ภายนอกที่มีต่อองค์กร 
 Austin & Reynolds (1990) อธิบายว่าปัจจัยภายนอก เป็นสภาพแวดล้อมภายนอกเป็น
ปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กรสร้างการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร อันเกิดจากความไม่แน่นอน 
ความเปลี่ยนแปลง ความไม่สมดุลเนื่องจากสภาพการเมือง เศรษฐกิจ รวมถึงการบริหารที่จ าเป็นต้อง
พ่ึงพาอาศัยความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนและการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน เกิดความคาดหวัง
ของชุมชน 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าปัจจัยภายนอกที่มีความส าคัญในการบริหารให้เกิด
ประสิทธิผลขององค์กร เป็นการสนับสนุนความร่วมมือจากบุคคล หน่วยงานรวมองค์กรภายนอกที่จะ
ช่วยเหลือทั้งวัสดุอุปกรณ์ ก าลังแรง ทุนทรัพย์งบประมาณจ านวนเงินที่เพียงพอให้เกิดประสิทธิผลของ
องค์กรตามต้องการสิ่งแวดล้อมภายนอกมีองค์ประกอบทั้งด้านกายภาพและสังคมที่อยู่นอกขอบเขต
ของโรงเรียนและมีผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในโรงเรียน หากพิจารณาตามมิติของสิ่งแวดล้อม 
สามารถจ าแนกสิ่งแวดล้อมภายออกได้ 4 ส่วน คือ 1.ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน  2.การ
สนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 3.ความคาดหวังจากชุมชน 4.สภาพการเมือง / เศรษฐกิจ 
 Ruhl (2001) กล่าวว่าปัจจัยภายนอกที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กร เป็นลักษณะ
สภาพแวดล้อมภายนอกที่ส่งผลกระทบทั้งในทิศทางที่ดี เกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ซึ่งมีผลต่อการ
ด าเนินงานภายในขององค์กร ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
ความคาดหวังจากชุมชน สภาพการเมือง / เศรษฐกิจ 
 ผู้วิจัยสรุปเนื้อหาเกี่ยวกับปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลองค์กรจากแนวคิดของ
นักวิชาการหลายท่านที่ได้อธิบายองค์ประกอบของปัจจัยภายนอกมี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความ
ร่วมมือสนับสนุนของชุมชน การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน ความคาดหวังจากชุมชน สภาพ
การเมือง/ เศรษฐกิจ ซึ่งจะอธิบาย ดังต่อไปนี้  
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 ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน เป็นองค์ประกอบของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) อธิบายว่าความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนการสนับสนุนจากชุมชน 
ซึ่งสถานศึกษาเป็นหน่วยหนึ่งในระบบสังคมดังนั้นการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิผลจ าเป็นต้องอาศัย
ความร่วมมือสนับสนุนจากชุมชนภายนอกของสถานศึกษาด้วยเหตุนี้ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษา
และชุมชนต้องเป็นไปในทางที่ดีเพราะสถานศึกษาจ าเป็นต้องมีการติดต่อประสานงานกับชุมชนอยู่
เสมอปัจจุบันได้มีการเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้นเช่นแต่งตั้ ง
คณะกรรมการการสถานศึกษาเพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษาเปิดโอกาสให้
บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้หรือจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เป็นต้น 
 ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) กล่าวได้ว่าความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความ
เข้าใจอันดีต่อโรงเรียน การได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนทั้งงบประมาณ แรงงาน วัสดุ
อุปกรณ์ การให้ความช่วยเหลือชุมชนทางด้านวิชาการและอ่ืนๆอันจะเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สังคม การสร้างบรรยากาศท่ีดีในสิ่งแวดล้อมรอบข้างของหน่วยงาน อันจะท าให้บุคลากรมีความพร้อม
ในการปฏิบัติงานผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทต่อชุมชนในการให้ความเป็นกันเอง ความเป็นมิตรกับ
คนในชุมชน เข้าร่วมงานหรือกิจกรรมต่างๆที่หมู่บ้านหรือคนในชุมชนได้จัดขึ้น ตื่นตัวในการพัฒนา
โรงเรียน รู้จักใช้ประโยชน์จากทรัพยากรในหมู่บ้านน ามาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนและพยายาม
ให้ชาวบ้านเกิดทัศนคติที่ดีต่อโรงเรียนและผู้สอน 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) อธิบายว่าความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน หมายถึง เป็นการสร้าง
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน จะช่วยให้โรงเรียนและชุมชนเกิดความเข้าใจความรู้สึกที่
ดีต่อกัน ช่วยลดปัญหาความขัดแย้งและช่วยให้เกิดความร่วมมืออันดีต่อกัน ทั้งนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้อง
ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ของตนด้วยวิธีการที่เหมาะสม จึงจะสามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้
เกิดข้ึนได ้
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้รับความร่วมมือกับผู้ปกครอง วัดและชุมชนในด้านต่างๆเพ่ือ
พัฒนาผู้เรียนเพ่ือให้เกิดจิตสาธารณะรู้จักช่วยเหลือส่วนรวมช่วยเหลือชุมชน รู้จักความเสียสละ
นอกจากนี้ชุมชนยังให้ความร่วมมือในด้านต่างๆเช่นการร่วมจัดผ้าสามัคคีของโรงเรียน การช่วยเหลือ
โรงเรียนตามก าลังความสามารถเช่นด้านสถานที่ในการเรียนรู้ เช่น การปฏิบัติศาสนพิธี ชุมชนศึกษา
วัฒนธรรมท้องถิ่น มีการนิมนต์พระสงฆ์มาสอนพุทธศาสนาให้แก่นักเรียนตามตารางสอนทุกสัปดาห์
หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนามาให้ความรู้หรือมาจัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เรียนรู้
โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือร่วมก าหนดวิสัยทัศน์และนโยบายของสถานศึกษา
โรงเรียนได้รับการสนับสนุนทางด้านการเงิน แรงงาน ภูมิปัญญาจากผู้ปกครอง ชุมชนและหน่ วยงาน
ในท้องถิ่น 

 Austin & Reynolds (1990) กล่าวว่าความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน ในลักษณะของการ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน เพ่ือเป็นการสร้างความสัมพันธ์ ความเข้าใจอันดีต่อกับ
ความร่วมมือร่วมใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและ
จุดมุ่งหมายให้บรรลุวัตถุประสงค์เดียวกัน ก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาโรงเรียนร่วมกัน นอกจากนี้
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ยังท าให้ทราบความเคลื่อนไหวระหว่างโรงเรียนกับชุมชนอย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ
กันโรงเรียนเปิดโอกาสให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้หรือการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนในโรงเรียน 
 Donohue (1995) กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนว่าการสนับสนุนจากชุมชนหรือ
สังคมภายนอก มีดังนี้ 1) การประชาสัมพันธ์โรงเรียนเพ่ือสร้างความเข้าใจแก่ชุมชน 2) การให้บริการ
ด้านต่างๆแก่ชุมชนเช่นบริการทางวิชาการบริการด้านอาคารสถานที่  3) การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์ของชุมชนเท่าที่สถานศึกษามีความสามารถและอยู่ในวิสัยที่เป็นไปได้ 4) การเชิญชวนให้
บุคคลในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมของสถานศึกษาและ 5) การด าเนินงานหรือกิจกรรรมที่เสริมสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนเป็นหลักที่จ าเป็นอย่าง
หนึ่งในการได้รับความร่วมมือจากชุมชนเป็นงานส าคัญของผู้บริหารของโรงเรียนที่จะต้องการบริหาร
จัดการให้เกิดขึ้นกับองค์กรของตนเอง เพ่ือความเจริญก้าวหน้าขององค์กรและมั่นคงภายในของ
โรงเรียน ผู้บริหารของโรงเรียนจะต้องสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคล 2 กลุ่มใหญ่ คือ บุคลากร
ภายในโรงเรียนและบุคคลในชุมชนบริเวณรอบโรงเรียน  
 Scribner (1999) อธิบายถึงความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน เป็นสิ่งที่ผู้บริหารโรงเรียนควร
มีบทบาทในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยเป็นผู้ก าหนดแนวทางและรูปแบบ
ของการด าเนินงานและในบางครั้งต้องลงมือปฏิบัติด้วยตนเองเพ่ือให้เกิดผลดีที่สุด นอกจากนี้ยังท า
หน้าที่เป็นผู้แก้ปัญหาบางประการแก่ชุมชน รวมทั้งน าวิธีการใหม่ๆหรือการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีสู่
ชุมชน เป็นผู้ประสานงานให้บุคลากรในโรงเรียนและท้องถิ่นได้มีโอกาสร่วมมือกันพัฒนาโรงเรียน 
 Ruhl (2001) กล่าวถึงความร่วมมือสนับสนุนของชุมชนเพ่ือให้ชุมชนมีความเข้าใจอันดีต่อ
โรงเรียน ให้โรงเรียนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชุมชน คือ บุคคล วัสดุและสิ่งแวดล้อม ได้รับ
การสนับสนุนช่วยเหลือจากชุมชนทั้งด้านการเงิน แรงงาน วัสดุอุปกรณ์และความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงโรงเรียนและการท างาน การให้ความช่วยเหลือชุมชนทางด้านวิชาการ
และอ่ืนๆอันจะเป็นการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอีกทางหนึ่ง รวมถึงการสร้างบรรยากาศที่ดีใน
สิ่งแวดล้อมรอบรอบข้างของหน่วยงาน อันท าให้บุคลากรมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงาน 
 การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนเป็นองค์ประกอบของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ขององค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวถึงการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนกลุ่มผู้บริจาคระดับองค์กร
ภาคธุรกิจ ซึ่งสามารถให้ความช่วยเหลือกับองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรในหลายรูปแบบ ทั้งการช่วยเหลือ
เป็นตัวเงิน การให้เป็นสิ่งของ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่บริษัทของตนผลิตอยู่ก็ได้ การช่วยเหลือด้านบริการ 
เช่น ช่วยขนส่งของบริจาค ช่วยตีพิมพ์สื่อโฆษณา การให้พื้นที่ เช่น อนุญาตให้องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร
จัดนิทรรศการภายในอาคารส านักงาน เป็นต้นและหน่วยงานภาครัฐ เป็นกลุ่มผู้บริจาคทั้ง
ระดับประเทศและระดับท้องถิ่น อาจพิจารณาให้ความช่วยเหลือองค์ท่ีไม่แสวงหาก าไร 
 ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) กล่าวได้ว่าการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนเป็นการได้รับการ
ช่วยเหลือและคอยดูแลจากสังคมในการจัดเตรียมสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ การสนับสนุนในด้าน
ทรัพยากรที่จ าเป็นของกลุ่มชุมชนหรือกลุ่มใหญ่ในระดับองค์กรภายนอก โดยส่วนมากแล้ว องค์ที่ไม่
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แสวงหาก าไรจะต้องน าเสนอโครงการเป็นลายลักษณ์อักษร มีข้อเสนอโครงการและควรมีการรับรอง
ถึงคุณภาพของโครงการ ความสามารถในการบริหารเงินทุนตลอดจนเสนอประโยชน์ที่ผู้สนับสนุนทุน
จะได้รับ ทั้งนี้ รัฐบาลมักให้ความสนใจกับประเด็นที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนจ านวนมากและเป็น
ประเด็นที่น่าสนใจของสาธารณชนอยู่ ณ เวลานี้ 
 Austin & Reynolds (1990) อธิบายว่าการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนที่มีความเชื่อมั่น 
ความมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อองค์กรและทัศนคติที่ ดีหรือกลุ่มสนับสนุนหรือผู้บริจาคมีต่อองค์กร 
(Attitudes toward Charities) จะได้รับการช่วยเหลือในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านการเงิน การบริจาค
สิ่งของที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นสินค้าที่บริษัท ห้างร้านผลิตขึ้น ได้รับการช่วยเหลือด้านบริการ เช่น ช่วย
ขนส่งของบริจาค ช่วยตีพิมพ์สื่อโฆษณา โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากองค์กรไม่แสวงหาก าไร หรือ
การบริจาคของปัจเจกบุคคล 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนมีผลต่อภายในของ
องค์กร ซึ่งแหล่งของการสนับสนุน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้1.กลุ่มสังคมขนาดเล็ก สมาชิกในกลุ่มมี
ความใกล้ชิดสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์กันเป็นส่วนตัว การติดต่อสื่อสารเป็นแบบไม่เป็นทางการ มี
ลักษณะผ่อนคลาย กลุ่มปฐมภูมิเป็นแหล่งสนับสนุนทางอารมณ์ที่ส าคัญมาก บุคลิกภาพของบุคคลจะ
ได้รับอิทธิพลจากกลุ่มปฐมภูมิ ได้แก่ ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง เพื่อน 2.กลุ่มสังคมขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้ 
เนื่องจากกลุ่มไม่ได้เน้นที่ความผูกพันของสมาชิกกลุ่ม โดยมากเป็นการรวมกันเพ่ือท างานเฉพาะอย่าง 
ดังนั้นกลุ่มจะถือเอาผลงานและการแสดงบทบาทของสมาชิกเป็นส าคัญ การติดต่อสื่อสารจึงมีลักษณะ
เป็นทางการ ได้แก่ กลุ่มชมรม กลุ่มเพ่ือนช่วยงาน 
 Scribner (1999) กล่าวถึงการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนเป็นปัจจัยที่มีความส าคัญในการ
ขับเคลื่อนจากก าลังสนับสนุนให้กับองค์กร การบริจาคของปัจเจกบุคคล ยังขึ้นอยู่กับมุมมองต่อตนเอง 
เช่น เป็นคนเสียสละ เป็นคนใจกว้าง มีความมั่นคงทางการเงิน ให้ความส าคัญกับศาสนา มี
ประสบการณ์ในการเป็นอาสาสมัคร ก็จะมีแนวโน้มที่จะบริจาคเงินให้องค์กรที่ไม่แสวงหาก าไร
มากกว่าและการตัดสินใจการให้สนับสนุนองค์กร ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยเรื่องการับรู้ถึงประสิทธิภาพของ
การท างานขององค์กรการกุศล ความเกี่ยวพันกับสถานการณ์  
 Glickman (2001) อธิบายถึงการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนว่า มีการตั้งกองทุนจากกลุ่ม
บุคคลและองค์กรต่างๆจ านวนมาก โดยมีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนองค์กรที่ไม่แสวงหาก าไรที่
ท างานเพ่ือสังคมประเภทต่างๆกองทุนเหล่านี้มีหลายรูปแบบ ได้แก่ 1.กองทุนของครอบครัว ก่อตั้ง
โดยขึ้นกับปัจเจกบุคคลที่มีฐานะร่ ารวย เพ่ือช่วยสนับสนุนกิจกรรมสาธารณะบางประเภทที่ผู้ก่อตั้ง
กองทุนมีความสนใจพิเศษ 2.กองทุนทั่วไป เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนกิจกรรมหลายประเภท 
มักมีการบริหารกองทุนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ กองทุนลักษณะนี้มีขนาดหลากหลายตั้งแต่กองทุน
องค์กรขนาดใหญ่มากที่ให้การสนับสนุนเงินทุนในขอบเขตหลายเรื่องและยังมีกองทุนขนาดกลางและ
ขนาดเล็กที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือสนับสนุนเฉพาะเรื่อง เช่น สนับสนุนเงินทุนให้องค์กรที่ท างานด้านสุขภาพ 
สนับสนุนเงินทุนเฉพาะด้านการศึกษา 3.กองทุนของบริษัท เป็นกองทุนที่บริษัทธุรกิจจัดตั้งขึ้นเพ่ือน า
ก าไรส่วนหนึ่งจากการด าเนินงานมาช่วยเหลือสังคม 4.กองทุนชุมชน เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นโดยความ
ร่วมมือของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เมือง หรือภูมิภาค 
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 Ruhl (2001) กล่าวว่าการสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุนเป็นปัจจัยภายนอกที่ส าคัญต่อการ
บริหารองค์กรให้เกิดประสิทธิผล ผู้บริหารต้องสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและสังคมภายนอก
อย่างมีจุดมุ่งหมายที่น ามาซึ่งการช่วยเหลือสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งรูปธรรม เช่น การสนับสนุนด้าน
การเงิน สิ่งของและนามธรรม เช่น การรับรู้ ความเข้าใจและตอบสนองทางอารมณ์ความรู้สึกที่ดี การ
ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ให้วัตถุสิ่งของเมื่อยามจ าเป็น รวมถึงการยอมรับให้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มสนับสนุน 
 ความคาดหวังของชุมชนเป็นองค์ประกอบของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวถึงความคาดหวังของชุมชน เป็นความคาดหวังจากบทบาท
หน้าที่ของครู ภาวะความเป็นจริงของบุคคลในสังคมที่อยู่ในสถานการณ์ต่างๆกัน ซึ่งจะต้องคาดหวังใน
การท าหน้าที่สมบูรณ์แบบ ต้องมีคุณภาพและประสิทธิภาพในการประกอบวิชาชีพครู เป็นผู้น าด้าน
ความคิดถ่ายทอดความรู้ในชุมชน ไม่ท าร้ายรังแกผู้เรียน เป็นบุคคลที่มีศักดิ์ศรีและเป็นตัวอย่างที่ดีใน
สังคม นอกจากนี้ สังคมยังคาดหวังว่าครูในอนาคตจะต้องเป็นนั กเทคโนโลยี สามารถเข้าถึง
แหล่งข้อมูลเป็นความรู้ใหม่ ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา มีความก้าวหน้าเทคนิควิธีการสอนต่างๆอยู่เ สมอ
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ต่างๆ 
 สุภัทรา วีระวุฒิ(2554) กล่าวว่าความคาดหวังของชุมชนเป็นความต้องการของชุมชนที่มีต่อ
สถานศึกษา ประกอบด้วยด้านบุคลากร ครูผู้สอนต้องมีจิตใจดี มีเมตตาและให้ความรักกับนักเรียน
ด้วยความจริงใจ ด้านผู้บริหารต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกลและมีความมุ่งมั่นต่อการจัดการศึกษา ด้าน
อาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีระบบมาตรการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนควรมีเวลาปิดและเปิด
เรียนเป็นเวลา ด้านวิชาการควรมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักเรียน 
 ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) กล่าวได้ว่าความคาดหวังของชุมชนคือความปรารถนาหรือการ
ตั้งเป้าหมายของผู้ปกครอง ต้องการให้บุตรหลานจะต้องมีคุณสมบัติและความสามารถต่างๆตามที่
ต้องการ เช่น สามารถพัฒนาศักยภาพเฉพาะบุคคล สามารถการสอบแข่งขันในการเรียนระดับที่สูงขึ้น
จึงคาดหวังต่อสถานศึกษาที่ต้องการให้ทางสถานศึกษาได้มีการอบรมสั่งสอนบุตรหลานให้เป็นทั้งคนดี
และคนเก่งทั้งด้านวิชาการทักษะชีวิตมีคุณธรรม จริยธรรมหรือให้เป็นไปตามความต้องการของชุมชน
ทีจ่ะตัดสินใจส่งบุตรหลานเข้าเรียนต่อในสถานศึกษาแห่งนั้นๆ 
 จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวได้ว่าความคาดหวังของชุมชน ซึ่งชุมชนจึงมีความคาดหวังต่อ
โรงเรียนที่ต้องการให้ผู้เรียนได้รับการอบรมสั่งสอนจากผู้สอนให้เป็นคนดีและคนเก่งทั้งวิชาการทักษะ
ชีวิตมีคุณธรรมจริยธรรมหรือให้เป็นคนดีนั่นเองการที่ชุมชนจะตัดสินใจส่งผู้เรียนเข้าศึกษาในโรงเรียน
ย่อมคาดหวังให้ได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดสร้างความเชื่อมั่นและความคาดหวังจากชุมชนให้การตัดสินใจ
ส่งผู้เรียนเข้าศึกษาในโรงเรียนเพ่ือได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดผลิตผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งทั้ง
วิชาการทักษะชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรมโรงเรียนสร้างความเชื่อมั่นจากผู้ปกครอง ให้การจัดสรร
บุคลากรที่คุณภาพและประสิทธิภาพในการเป็นครมูืออาชีพ 
 ส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม มจร (2559) อธิบายถึงการรับรู้ของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โรงเรียนได้รับความคาดหวังและความไว้วางใจจากชุมชน สังคมภายนอกรวมทั้งมีความ
เชื่อมั่น ศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้ส่วนร่วมเกี่ยวข้อง วัดได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงาน
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ส่งเสริมพระพุทธศาสนามากขึ้น ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งขึ้น  ร่วมกันในการ
พัฒนาโรงเรียนของชุมชนหรือท างานอย่างมีประสิทธิผลระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมากขึ้นไป 
 Austin & Reynolds (1990) อธิบายว่าความคาดหวังของชุมชนคือความปรารถนาของ
ผู้ปกครองที่มีต่อการการจัดการศึกษาในด้านต่างๆของสถานศึกษา รวมถึงการปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม การฝึกทักษะชีวิตและการอบรมสั่งสอนเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดผลลัพธ์ที่ดี โดยการบริหาร
สถานศึกษามีความส าคัญที่ต้องค านึงถึงเป้าหมายในด้านการให้บริการทางการศึกษาและความ
ต้องการของชุมชน เพ่ือการผลิตผู้เรียนที่มีคุณภาพอันเป็นก าลังส าคัญ ผู้บริหารต้องให้ชุมชนมีความ
เข้าใจ มีความรู้สึกที่ดีต่อสถานศึกษาและยอมรับว่าสถานศึกษาเป็นของชุมชน ทั้ งนี้ขึ้นอยู่
ความสามารถขององค์กรที่จะท าให้ความคาดหวังนั้นเป็นความจริงขึ้นมา 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าความคาดหวังของชุมชนเป็นปัจจัยส าคัญในการ
บริหารงานขององค์กรสถานศึกษาให้เกิดผลลัพธ์หรือผลส าเร็จตามเป้าหมาย สภาพสังคมภายนอกมี
ความคาดหวังต่อสถานศึกษาที่ต้องการให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีการอบรม พัฒนาส่งเสริมการเรียนของ
ผู้เรียนให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นความคิดเห็นหรือคาดคะเนของบุคคลภายนอกให้องค์กร
ทางการศึกษาจัดกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นไปในทางที่ต้องการและความคาดหมายใน
อนาคตที่จะเกิดข้ึน 
 Ruhl (2001) กล่าวว่าความคาดหวังของชุมชนเป็นลักษณะของความต้องการและความ
คาดหวังของสังคมภายนอก ความคาดหมายและมีความเชื่อมั่นที่ต้องการให้เกิดขึ้นหรือการได้รับผลที่
ปรารถนาไว้ต่อองค์กรตามเป้าหมาย ซึ่งสังคมที่ต้องการให้องค์กรทางการศึกษาพัฒนาผู้เรียนให้มี
ผลสัมฤทธิ์ที่ดีต่อการเรียนและการบริหารงานภายในองค์กรสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นไปในด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านบริหารงานธุรการและการเงิน ด้านบริหารงานบุคคล ด้านบริหารงานกิจการของ
ผู้เรียนและด้านการบริหารงานความสัมพันธ์กับชุมชนมีผลลัพธ์ที่ดีให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์สู่ภายนอก
ขององค์กร 
 สภาพการเมือง / เศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบของปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
องค์กร ซึ่งมีแนวคิดของนักวิชาการหลายท่านอธิบาย ไว้ดังนี้ 
 บัญชา ชลาภิรมย์ (2553) กล่าวว่าสภาพการเมือง / เศรษฐกิจเป็นสภาพแวดล้อมภายนอก
เป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น การเพ่ิมคู่แข่งขัน การขยายขอบเขตการตลาดนั้นท าให้
องค์กรต่างๆต้องตระหนักถึงการขยายตลาดของตน ลูกค้าเริ่มมีความต้องการที่หลากหลายมากข้ึนทั้ง
เชิงบริการและคุณภาพ ดังนั้นองค์กรที่จะสามารถแข่งขันได้ในโลกธุรกิจ จึงต้องสามารถพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้สอดรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค นอกจากนั้นพนักงานต้องค านึงถึง
ความเป็นโลกาวิวัฒน์มากยิ่งขึ้น ต้องคิดใหม่ในเรื่องหนทางที่จะก้าวสู่ความเป็นสากล สร้างความมี
ประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากร การกระจายและการรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการพัฒนาคน 
 ภัทรพล มหาขันธ์ (2555) อธิบายถึงสภาพการเมือง / เศรษฐกิจเป็นปัจจัยภายนอกมีส่วน
ส าคัญที่จะท าให้โรงเรียนประสบความส าเร็จ อาทิ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและผลจากการ
แข่งขันและเปลี่ยนแปลง รวมถึงความสัมพันธ์จากผู้ร่วมอุดมการณ์ที่จะน าพาสู่เป้าหมายสิ่งเหล่านี้
น ามาสู่การต้องปรับเปลี่ยนองค์กรในเชิงการบริหารด้านต่างๆ เช่น นโยบาย ระบบหรือกฎระเบียบที่
ต้องค านึงถึงความหลากหลายมากขึ้น เป็นต้นได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการเมือง 
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สังคม เศรษฐกิจของประเทศเพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพ่ิมคู่แข่ง การขยายขอบเขต
ตลาด แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น 
 ปิติชาย ตันปิติ (2557) กล่าวถึงสภาพการเมือง / เศรษฐกิจ เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลง
ธรรมชาติของสภาพปัจจุบันหรืออนาคตที่จะเกิดขึ้น หรือนวัตกรรมใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้ 
หากองค์กรใดตามไม่ทันจะตกอยู่ในสภาพองค์กรที่ล้าหลัง การเปลี่ยนแปลงของสภาพการเมืองและ
เศรษฐกิจจะผลักดันให้องค์กรมีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซ้ึงทั้งด้านโครงสร้างและความสัมพันธ์ในการ
ท างาน การรับมือหรือการวางแผนไว้ในอนาคตจะช่วยสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนี้ให้มีประสิทธิผลได้ 
เช่น การท างานเป็นทีม การกระจายอ านาจการตัดสินใจ การสื่อสารระหว่างผู้น าและลูกทีมอย่าง
คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งองค์กรทุกองค์กรต้องปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลายที่
ผสมผสานอยู่ในองค์กร 
 Austin & Reynolds (1990) อธิบายถึงสภาพการเมือง / เศรษฐกิจที่ส่งผลส าคัญต่อการ
บริหารองค์กร เป็นปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลง เช่น การเพิ่มคู่แข่งขัน 
การขยายขอบเขตการตลาดนั้นท าให้องค์กรต่างๆต้องตระหนักถึงการขยายตลาดของตน ลูกค้าเริ่มมี
ความต้องการที่หลากหลายมากขึ้นทั้งเชิงบริการและคุณภาพ ดังนั้นองค์กรที่จะสามารถแข่งขันได้ใน
โลกธุรกิจ จึงต้องสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค 
นอกจากนั้นพนักงานต้องค านึงถึงความเป็นโลกาวิวัฒน์มากยิ่งขึ้น ต้องคิดใหม่ในเรื่องหนทางที่จะก้าว
สู่ความเป็นสากล สร้างความมีประสิทธิภาพทั้งในเรื่องการใช้ทรัพยากร รวมทั้งการพัฒนาคนให้ทนักับ
การเปลี่ยนแปลง 
 Caldwell & Spink (1996) กล่าวว่าสภาพการเมือง / เศรษฐกิจเป็นองค์ประกอบของปัจจัย
ภายนอกที่มีผลในการปรับตัวขององค์กร เนื่องจากสภาพแวดล้อมเหล่านี้มักจะอยู่นอกเหนืออิทธิพล
และการควบคุมขององค์กร ดังนั้น องค์กรจึงมีลักษณะที่ต้องพ่ึงพาสภาพแวดล้อมเหล่านี้มาก ถ้า
องค์กรมีความต้องการสูงในขณะที่สภาพการเมืองและเศรษฐกิจเหล่านี้ไม่สามารถสนองตอบได้ 
องค์กรจะได้รับความกระทบกระเทือนมากภายในองค์กร การปฏิบัติงานของบุคลากรมีคุณภาพลด
น้อยลง เกิดการลดจ านวนบุคลากรหรือการเลิกจ้างงาน สูญเสียงบประมาณในการบริหารภายใน ทั้งนี้
ต้องรักษาสภาพให้องค์กรสามรถด าเนินงานต่อไปได้อย่างราบรื่น 
 Ruhl (2001) กล่าวว่าสภาพการเมือง / เศรษฐกิจเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้องค์กรเกิดการ
เปลี่ยนแปลง ถ้ากิจการใดที่เกี่ยวข้องกับอ านาจทางการเมืองและเศรษฐกิจโดยตรง อาจมีความไม่
แน่นอนสูงเพราะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงอ านาจทางการเมืองหรือเศรษฐกิจ อาจส่งผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงนโยบายซึ่งอาจจะเป็นคุณหรือโทษต่อองค์กรได้ เช่น องค์กรรัฐวิสาหกิจ เมื่อรัฐบาล
เปลี่ยนนโยบายอาจท าให้องค์กรนั้นต้องยุบเลิกไปก็เป็นได้ รวมถึงปัญหาเศรษฐกิจ ถ้าองค์กรใดมีความ
มั่นคงเพียงพอก็อาจจะอยู่รอดได้ ถ้าสภาพการเมืองและเศรษฐกิจมีเสถียรภาพที่ดีก็มีผลต่อ
ความส าเร็จขององค์กรได้อย่างสมบูรณ์ 
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ตารางที่ 2.3.การสังเคราะห์แนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับองค์ประกอบของปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
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ปัจจัยด้านกายภาพ                           
- สภาพแวดล้อม                          9 
- การใช้เทคโนโลยี                          9 
- ทรัพยากร / งบประมาณ                          8 
- อาคารสถานที่                          8 
- ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์                          8 
-จ านวนบุคลากร                          7 
- สถานที่ตั้ง                          7 
- จ านวนนักเรียน                          6 
ปัจจัยด้านการบริหาร                           
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร                          9 
- ระบบการบริหารงาน                          9 
- การนิเทศติดตามผล                          9 
- การแบ่งงานตามความสามารถ                          9 
- โครงสร้าง                          8 
- การก าหนดเป้าหมาย                          8 
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าม

ถี่ร
าย

ข้อ
 

ปัจจัยด้านการบริหาร                           
- การประสานงาน                          8 
- การสื่อสาร                          5 
- วัฒนธรรมขององค์กร                          5 
ปัจจัยด้านบุคลากร                           
- ความรู้ความสามารถในการสอน                          9 
- คุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากร                          9 
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/
บรรยากาศ 

                      
 

  9 

- ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ                          9 
- ความคาดหวังในความส าเร็จ                          9 
- การได้รับการสนับสนุน                          9 
- ทัศนคติของบุคลากร                          8 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท                          8 
- ความผูกพันต่อองค์กร                          8 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้                          8 
- ประสบการณ ์                          6 
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ปัจจัยด้านบุคลากร                           
- การคัดเลือกบุคลากร                          6 
ปัจจัยภายนอก                           
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน                          9 
- ความคาดหวังของชุมชน                          8 
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน                          7 
- สภาพการเมืองเศรษฐกิจ                          6 

 สามารถสรุปได้จากการสังเคราะห์จากตารางปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร โดยพิจารณาจากความส าคัญที่นักวิชาการได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรในด้านต่างๆ อาทิ (สุทธิพงศ์ ยงค์กมล, บัญชา ชลาภิรมย์, สุภัทรา วีระวุฒิ, ปริญญา มีสุข,ภัทรพล มหาขันธ์,จรัลโฉม ชมภูมิ่ง,อ ารุง จันทวานิช,นฤมล เจริญพร
,มณัญญา  บุ ษยะมา ,ปิ ติ ช าย  ตั นปิ ติ ,  Townsend, Steer, Donohue, Chrispeel& Ann, Duke, Ruhl, Edmonds, Stedman, Austin & Reynolds, Sammons, Lunenburg & 
Ornstein,Scribner,Glickman,Caldwell & Spink)และตัวบ่งชี้เกณฑ์การประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานกล่าวถึงองค์ประกอบของแต่ละปัจจัย ได้แก่ 1.ปัจจัยด้านกายภาพ
ประกอบด้วย สถานที่ตั้ง,อาคารสถานที่,ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์,ทรัพยากร,การใช้เทคโนโลยี,จ านวนนักเรียน,จ านวนบุคลากร,สภาพแวดล้อม 2.ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย
ประสบการณ์,การคัดเลือกบุคลากร,คุณลักษณะบุคลิกภาพของบุคลากร,การอบรมพัฒนาการเรียนรู้,ความรู้ความสามารถในการสอน,ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท,ทัศนคติของ
บุคลากร,การได้รับการสนับสนุน,ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร,ความคาดหวังในความส าเร็จ,ความผูกพันต่อองค์กร,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ 3.ปัจจัยด้านการบริหาร
ประกอบด้วย ภาวะผู้น าของผู้บริหาร,โครงสร้าง,การก าหนดเป้าหมาย,การแบ่งงานตามความสามารถ,การสื่อสารและประสานงาน,การนิเทศติดตามผล,วัฒนธรรมขององค์การ,ระบบการ
บริหารงาน 4.ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน,การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน,ความคาดหวังของชุมชน,สภาพการเมือง เศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กรเพ่ือมาน ามาก าหนดกรอบการวิจัย 



87 

2.2โรงเรียนวิถีพุทธ 
 แนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ารวบรวมความรู้ พ้ืนฐานเกี่ยวกับ
โรงเรียนวิถีพุทธแลโรงเรียนวิถีพระราชทานจากเอกสารต่างๆเพ่ือน ามาสรุปสังเคราะห์เป็นข้อมูล
พ้ืนฐานส าหรับการวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานข้อมูลที่
เกี่ยวข้องทีผู่้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้ามีดังตอ่ไปนี้ 
 2.2.1 ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชน ไทย
สามารถพัฒนาตามศักยภาพเป็นคนดี คนเก่งของสังคม สามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข โรงเรียน
วิถีพุทธจะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนา ผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ มีนักวิชาการ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ให้ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธไว้ต่าง ๆ กัน จากเอกสารนักวิชาการ
ดังต่อไปนี้ 
 วิถีพุทธ คือ การด าเนินชีวิตแบบผู้รู้ตามหลักธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยวิถีทางที่ดี
และประเสริฐนั้นเรียกว่ามรรคมีองค์ 8 ซึ่งเป็นค าสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา เป็นสิ่งที่ให้ผลได้ไม่
จ ากัดกาล ควรนอมเข้ามาใสตัว วิถีพุทธที่แท้จริง ไม่จ าเป็นต้องได้รับค าสั่งจากหน่วยงานใดจึงจะเป็น
วิถีพุทธได้ ความเป็นชาวพุทธฝงอยู่ในจิตวิญญาณ การพูด การท าต้องออกมาดี มีเหตุมีผล สังคมไทยมี
โรงเรียนให้เด็กได้เรียนรูวิชาการ แต่ปัจจุบันโรงเรียนต้องเป็นเบ้าหลอมทางศีลธรรมไปพรอมกัน เพ่ือ
ฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถีชีวิตแบบพุทธในสถานศึกษา และเกิดการพัฒนาจนกลายเป็นวัฒนธรรมแล้ว
น าออกไปใชนอกสถานศึกษา นั่นก็คือบทสรุปเกี่ยวกับการแกปญหาด้านต่าง ๆ ที่ไม่ต้องลงทุนอะไร
มากมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 

โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมพระพุทธศาสนามาใช้ หรือ
ประยุกต์ใช้ในการบริหารและการพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษาเน้นกรอบการพัฒนาตามหลัก
ไตรสิกขา อย่างบูรณาการเป็นโรงเรียนที่สอน และฝึกให้ผู้เรียน กิน อยู่ ดู ฟงเป็น ถาท าอย่างจริงจัง
ต่อเนื่องผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ กาย (กายภาวนา) สังคม (ศีลภาวนา) จิต (จิต
ภาวนา)และปัญญา (ปัญญาภาวนา) (กระทรวงศึกษาธิการ, 2556) 
 โรงเรียนวิถีพุทธ (Buddhist Oriented Schools) หมายถึง โรงเรียนที่เน้นการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาตามหลักไตรสิกขามาบูรณาการประยุกต์ใช้ในการบริหาร และการพัฒนาผู้เรียน
ในภาพรวมของสถานศึกษา โดยเน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ผ่านกระบวนการทาง
วัฒนธรรม แสวงหาปัญญา และมีเมตตาเพ่ือมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้สอดคล้องกับจุด เน้นการพัฒนา
ของประเทศ (ส านักเลขาธิการมหาเถรสมาคม, 2557) 
 พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมฺจิตฺโต) (2556) ให้ความหมายว่า โรงเรียนวิถีพุทธไว้ว่าโรงเรียนที่
จัดการศึกษาตามหลักไตรสิกขา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ด้วยภาวนา 4 คือ พัฒนาการ
ทางกาย สังคม จิตและปัญญา ด้วยกระบวนการจัดการศึกษาในโรงเรียนวิถีพุทธต้องบูรณาการ
ไตรสิกขาเข้ากลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆในหลักสูตรนั้นคือ มีศีล สมาธิ ปัญญาเป็นเหมือนเส้นด้ายที่
ร้อยเรียงทุกกลุ่มสาระและกิจกรรมต่างๆเข้าร่วมกัน กล่าวอีกนัยคือ โรงเรียนฝึกอบรมผู้เรียนให้มีวิถี
ชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ดังนั้น ผู้เรียนต้องปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาตลอดเวลา 
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โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีไตรสิกขาในขณะที่กิน อยู่ ดูและฟัง ซึ่งเป็นกิจกรรมประจ าวันของนักเรียน 
เมื่อมีไตรสิกขาเป็นเครื่องมือพัฒนาแล้ว ผลที่ตามมา คือผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทั้ง 4 ด้านไปพร้อม
กัน ดังนี้ 1.พัฒนาการทางกาย (กายภาวนา) เป็นการเจริญกาย การฝึกอบรมกายให้รู้จักติดต่อ
เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมทั้งหลายด้วยดีและปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านั้นในทางที่เป็นคุณมิให้โทษให้เป็นกุศล
ธรรมงอกงาม ให้กุศลธรรมเสื่อมสูญในเบื้องต้น ให้กินเป็น อยู่เป็น ดูเป็นและฟังเป็น 2.พัฒนาการทาง
สังคม (ศีลภาวนา) เป็นการเจริญศีลคือการพัฒนาความประพฤติฝึกอบรมให้ตั้งอยู่ในระเบียบวินัย 
กฎเกณฑ์และกติกาของสังคม ไม่เบียดเบียนหรือก่อความเสียหายให้แก่สังคม 3.พัฒนาการทางจิต 
(จิตภาวนา) เป็นการพัฒนาฝึกอบรมจิตใจให้เข้มแข็งม่ันคงเจริญงอกงามด้วยคุณธรรมทั้งหลาย เช่น มี
เมตตากรุณา ขยันหมั่นเพียร อดทนมีสมาธิ สดชื่น เบิกบาน ผ่องใส เป็นต้น 4.พัฒนาการทางปัญญา 
(ปัญญาภาวนา) เป็นการพัฒนาปัญญาการฝึกอบรมทางปัญญา ให้รู้และเข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความ
เป็นจริง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกตามสภาวะที่เป็นจริง สามารถท าจิตใจให้เป็นอิสระ ไม่ลุ่ม
หลงไปตามกระแสนิยม สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ด้วยปัญญา 
 บรรเจอดพร รัตนพันธ์ (2557) ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธว่า โรงเรียนวิถีพุทธเป็น
นวัตกรรมการจัดการศึกษาอีกนวัตกรรมหนึ่งที่มุ่งหวังพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ โดยการให้
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์การร่วมตามหลักศีล สมาธิและปัญญา ซึ่ง
มีจุดเริ่มต้นที่การกิน อยู่ ดู ฟังเป็นต่อเนื่องอย่างบูรณาการไปถึงการพัฒนาตนเองกับสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ วัตถุ เพ่ือนมนุษย์และสรรพสัตว์ การพัฒนาจิตใจ ให้มีสมาธิ สงบ สบาย สดชื่น เบิกบาน
มุ่งม่ัน 
 พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2560) ได้ให้ความหมายโรงเรียนวิถีพุทธ ว่าคือโรงเรียนที่
จัดการศึกษาตามหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าโดยด าเนินตามมรรค ซึ่งเป็นวิถีแห่งการด าเนินชีวิตใน
พระพุทธศาสนา ที่แปลว่าทางอันประเสริฐมีองค์ 8 ประการ พัฒนาตามหลักไตรสิกขาโรงเรียนที่จัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เรียนโดยรวม ทั้งด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านมุมมองชีวิตด้วย
ปัญญาความคิดที่เฉลียวฉลาดรู้เท่าทัน รวมทั้งด้านการด าเนินชีวิตอ่ืนๆที่เน้นการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็นวิถี
ชีวิตที่เป็นธรรมชาติเป็นการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องและเพ่ือให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง โดยใช้
หลักธรรมในพระพุทธศาสนาเป็นกรอบแนวทางในการด าเนินงานและการบริหารจัดการในโรงเรียน 
การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและกิจกรรมอ่ืนๆเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทั้ง
พฤติกรรม จิตใจและปัญญา ตามหลักไตรสิกขา ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่จะน าครู 
อาจารย์ บุคลากรทุกฝ่ายในโรงเรียน พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน ให้มาร่วมมือกันดูแลเอาใจใส่นักเรียน 
ตลอดจนช่วยกันเป็นกัลยาณมิตรและสร้างสรรค์ให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า โดยมีเป้าหมาย 
คือการพัฒนาเด็กให้เป็นคนเก่ง ดีและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุขสามารถเรียนรู้และอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ 
 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2561) ได้ให้ความหมายของโรงเรียนวิถีพุทธ คือ 
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารและ
การพัฒนาผู้เรียนโดยรวมของสถานศึกษา เน้นกรอบการพัฒนาตามหลักไตรสิกขาอย่างบูรณาการ
โรงเรียนระบบปกติทั่วไปที่มีอยู่แล้วไม่ใช่โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นใหม่ แต่เป็นโรงเรียนที่น าหลักพุทธธรรม
มาใช้หรือประยุกต์ใช้ในการบริหาร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนและผู้เกี่ยวข้องซึ่งมีระบบการศึกษา 3 ประการ 
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คือไตรสิกขา หรือ ศีลสมาธิ ปัญญา ฝึกอบรมให้ครอบคลุมการด าเนินชีวิตทุกด้านและบูรณาการสู่การ
พัฒนาชีวิตที่สมบูรณ์ โดยผ่านกิจกรรม การกิน อยู่ ดู ฟังเป็น ตามกระบวนการวัฒนธรรมแสวงหา
ปัญญาและวัฒนธรรมแห่งความเมตตา อันเป็นรากฐานในการด าเนินชีวิตที่ส าคัญของผู้เรียน 
 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา (2561) อธิบายการจัดสภาพของโรงเรียนวิถีพุทธ 
ประกอบด้วย ด้านกายภาพ คือ อาคารสถานที่ ห้องเรียน แหล่งเรียนรู้ สภาพแวดล้อม เป็นต้น ด้าน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถีชีวิต เช่น กิจกรรมประจ าวัน กิจกรรม วันส าคัญ กิจกรรมนักเรียนต่าง ๆ ด้านการ
เรียนการสอน เริ่มตั้งแต่การก าหนดหลักสูตรสถานศึกษา การจัดหน่วยการเรียน แผนการจัดการ
เรียนรู้ จนถึงกระบวนการเรียนการสอน ด้านบรรยากาศ และปฏิสัมพันธ์ในการปฏิบัติต่อกันระหว่าง
ครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน หรือครูกับครู เป็นต้น และด้านการบริหารจัดการ ตั้งแต่การ
ก าหนดวิสัยทัศน์ จุดเน้น การก าหนดแผนปฏิบัติการ การสนับสนุนติดตาม ประเมินผล และพัฒนา
ต่อเนื่อง ซึ่งการจัดสภาพในแต่ละด้านจะมุ่งเพ่ือให้การพัฒนานักเรียนตามระบบไตรสิกขาด าเนินได้
อย่างชัดเจนมีประสิทธิภาพ  
 จากความหมายดังกล่าวนี้ สรุปว่า โรงเรียนวิถีพุทธ หมายถึง โรงเรียนที่ฝึกอบรมผู้เรียนให้มี
วิถีชีวิตแบบชาวพุทธทั้งในและนอกสถานศึกษา ฝึกอบรมผู้เรียนให้กิน อยู่ ดี ฟังเป็น ค าว่าเป็น ใน
กรณีนี้หมายถึง กิน อยู่ ดูและฟังตามหลักไตรสิกขาคือให้เกิดความประพฤติที่ดีงาม (ศีล) เกิดความ
มั่นคงในอารมณ์ (สมาธิ) เกิดความรอบรู้ เท่าทัน (ปัญญา) ประยุกต์หลักพุทธธรรมให้ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได้และสามารถบูรณาการหลักธรรมให้เข้ากับรายวิชาอ่ืนๆ คือสอดแทรกวิถีแห่งความ
เป็นพุทธวิถีแห่งปัญญาลงในรายวิชาที่ท าการเรียนการสอน เป็นโรงเรียนที่เน้นหลักในการด าเนินชีวิต
ให้มีความสุข มีการด าเนินชีวิตที่ชัดเจนตามทางสายกลางจนกลายเป็นวิถีชีวิตที่สมบูรณ์ 
 2.2.2 ความส าคัญของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหม่เด็กไทยพัฒนา”ใน 
สถาบันราชภัฎสวนดุสิต เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ.2545 ซ่ึงมี ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร
ทักษิณ ชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงโรงเรียนที่จัดการศึกษาเพ่ือสนองตอบ
ความสามารถที่แตกต่างกันของบุคคล เพ่ือน าพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทันความเปลี่ยนแปลงของ
โลกอย่างไร้ขีดจ ากัดโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและ
เยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถด ารงชีวิตได้อย่างมี
ความสุข ต่อมา ดร.สิริกร มณีรินทร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะได้ไปกราบขอ
ค าแนะน าเรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ จากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่
1-4 กุมภาพันธ์ 2546 นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบขอค าแนะน าในเรื่องเดียวกันนี้
จากพระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต (พระพรหมบัณฑิต) อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย รวมทั้งนิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดในการประชุมระดับความคิดครั้งแรก 
 จากการประชุมใหญ่ 2 ครั้ง ท าให้ได้ข้อสรุปโรงเรียนวิถีพุทธ กรอบความคิดรูปแบบโรงเรียน
วิถีพุทธ แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและแนวทางการบริหารโครงการโรงเรียนวิถีพุทธการ
ด าเนินกิจกรรมด้านวิถีพุทธในสถาบันการศึกษาต่างๆหรือหน่วยงานต่างๆ เป็นการพัฒนาชีวิตบุคคล
ให้ถึงความสมบูรณ์และสร้างสรรค์อารยะธรรมที่ส่งเสริมให้ระบบความสัมพันธ์ของสรรพสิ่งเจริญงอก
งามไปในวิถีทางที่เกื้อกูลกันยิ่งขึ้น ๆ การศึกษาที่แท้คือ การพัฒนาชีวิตบุคคลให้สมบูรณ์พร้อมไป
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ด้วยกันกับการสร้างสรรค์อารยะธรรมที่ยั่ งยืน นักการศึกษาที่ยึดมั่นในหลักของวิถีพุทธด้าน
พระพุทธศาสนา ก็พยายามพิจารณาตรวจสอบปัญหาต่าง ๆ อย่างใกล้ชิด ใช้หลักศาสนาน ามา
ประยุกต์ใช้กับการศึกษา เราก็เริ่มเห็นปัญหาและสาเหตุแห่งปัญหาอย่างชัดเจนว่า การศึกษาที่ขาด
ดุลยภาพเป็นสาเหตุแห่งวิกฤตการณ์ในด้านต่าง ๆ จึงได้หันกลับมาพิจารณากันว่า การจัดการเรียน
การสอนในอนาคตมีความจ าเป็นต้องสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นจึงมีความเห็นพ้องกันว่าควรจะ
ปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน โดยได้น าเอาหลักการของพระพุทธศาสนาเป็นพ้ืนฐานในด้านการ
เรียนการสอนโดยมุ่งส่งเสริมกิจกรรมด้านวิถีพุทธ โดยบุคคลที่ได้รับการศึกษาด้านนี้จะได้รับผลตาม
ความมุ่งหมายของการศึกษาทั้งในแง่คุณสมบัติประจ าตัวกล่าวคือ มีปัญญาและกรุณา ซึ่งเป็นผลจาก
การศึกษาในแง่ของทฤษฎีเชิงพุทธสามารถดับความทะยานอยากสิ่งของที่เกินความจ าเป็นได้และในแง่
ของการด าเนินชีวิต จะสามารถฝึกฝน อบรม ตนเองได้ดีทั้งในด้านร่างกาย และจิตใจ สมบูรณ์ด้วยวิชา
และจรณะ และจะสามารถบ าเพ็ญตนเพ่ือประโยชน์แก่ผู้อ่ืนได้ ทั้งในด้านวัตถุและจิตใจนั่นก็คือ การ
บรรลุถึงความไม่เห็นแก่ตัวซึ่งจะน าไปสู่ภาพรวมของการพัฒนาทางสังคมโดยอาศัยแนวคิดการศึกษา
เชิงพุทธตามแนววิถีพุทธเป็นหลักในการจัดการศึกษาและเพ่ือความสงบสุขของสังคมไทยในยุค
โลกาภิวัฒน์ต่อไป 
 2.2.3 ประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 โรงเรียนวิถีพุทธมีวิวัฒนาการและการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 แบ่งออกเป็น 5 ยุค ที่
ผู้วิจัยได้จากการศึกษาเอกสารจากส่วนวางแผนและพัฒนาฝึกอบรม, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ฝ่ายบริการ ฝึกอบรม ส่วนธรรมนิเทศ สรุปได้ดังต่อไปนี้ 
 ยุคที่ 1 ก าเนิดวิถีพุทธ (พ.ศ.2545 - 2550) 
 พ.ศ.2545 -2546 สืบเนื่องมาจากที่กระทรวงศึกษาธิการจัดการประชุมเรื่อง “หลักสูตรใหม่
เด็กไทยพัฒนา”ณ สถาบันราชภัฏสวนดุสิต เมื่อวันที่  25 ธันวาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งมี ฯพณฯ
นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร.ทักษิณชินวัตร ให้เกียรติเป็นประธาน ที่ประชุมได้หารือถึงโรงเรียนที่จัด
การศึกษาเพ่ือสนองตอบความสามารถท่ีแตกต่างกันของบุคคล เพ่ือน าพาเด็กและเยาวชนไทยก้าวทัน
ความเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างไร้ขีดจ ากัดโรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ ที่จะช่วย
ผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทยสามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคม และสามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการน าความเห็นของที่ประชุมมาหารืออีกหลายครั้ง อีก
ทั้ง ดร.สิริกร มณีรินทร์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะได้ไปกราบขอค าแนะน า
เรื่องการจัดโรงเรียนวิถีพุทธ จากพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ณ วัดญาณเวศกวัน เมื่อวันที่ 1-4 
กุมภาพันธ์ 2546 นอกจากนั้นยังมีข้าราชการระดับสูงได้ไปกราบขอค าแนะน าในเรื่องเดียวกันนี้จาก
พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รวมทั้ง
นิมนต์ท่านมาให้ข้อคิดในการประชุมระดับความคิดครั้งแรก 
 เมื่อก าหนดกรอบแนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธเรียบร้อยแล้ว กระทรวงศึกษาธิการ
จึงได้เริ่มประชาสัมพันธ์และรับสมัครโรงเรียนที่น่าสนใจที่จะเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ จัดให้มีการ
ปฐมนิเทศเพ่ือให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนได้เข้าใจ แนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่ง
เป็นโรงเรียนรูปแบบหนึ่งใน 5 รูปแบบ ที่กระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้น มุ่งพัฒนาให้เป็นนวัตกรรม
แห่งการพัฒนาผู้เรียนสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับจุดเน้นการ
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พัฒนาของประเทศไทยนั้น คือ 1.โรงเรียนวิถีพุทธ 2.โรงเรียนในก ากับของรัฐ 3.โรงเรียนสองภาษา  
4.โรงเรียนส าหรับเด็กที่มีความสามารถพิเศษ 5.โรงเรียนต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร (ICT) 
 โรงเรียนวิถีพุทธนี้ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการในขณะนั้นได้มอบหมายให้ ดร.กมล รอดคล้าย
ดร.ไพรัช สู่แสนสุข ดร.บรรเจอดพร รัตนพันธุ์เป็นผู้รับผิดชอบ ด าเนินการและได้รับความเมตตาจาก
สมเด็จพุฒาจารย์ วัดสระเกศ,สมเด็จพระมหารัชชมังคลาจารย์ วัดปากน้ า,พระธรรมปิฎก (พระ
อาจารย์ ป.อ.ปยุตโต) พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)และรองศาสตราจารย์บุญน า ทานสัมฤทธิ์ 
เป็นที่ปรึกษาโดยโรงเรียนวิถีพุทธ มีจุดเน้นที่จิตวิญญาณ เป็นการเรียนรู้รากเหง้าของภูมิปัญญาไทย
คือหลักธรรมพระพุทธศาสนาอันทรงคุณค่า ให้ผสมผสานกับการปฏิรูปการเรียนรู้ 
 ยุคที่ 2 โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า (พ.ศ.2550 - 2552) 
 พ.ศ.2550 สพท.และโรงเรียนร่วมกันคัดเลือกโรงเรียนที่ด าเนินการได้ดี มีความก้าวหน้า มี
กิจกรรมน่าสนใจ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้การปลูกฝังคุณธรรมแก่โรงเรียนอ่ืนๆโดยให้ชื่อว่า "โรงเรียน
คุณธรรมชั้นน า" จ านวน 3,520 โรงเรียน (10% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ) ส่วนใหญ่จะซ้ ากับโรงเรียน
วิถีพุทธเดิม โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า น าความรู้และประสบการณ์ที่หมุนเกลียว ยกระดับ ปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรมแล้ว ในระยะเวลา 4 เดือน ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม โดยใช้กระบวนการ
จัดการความรู้มาน าเสนอโดยวิธีการเปิดบ้านโรงเรียนวิถีพุทธ ใช้เวลา 2 วัน เน้นให้ผู้มาเยี่ยมบ้านได้มา
เห็นสภาพจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนสภาพใกล้เคียงกัน (1 : 8-10 โรงเรียน) น าเสนอ
เรื่องราวที่หมุนเกลียว ยกระดับ ความรู้ ประสบการณ์ด้านการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ในชื่อ
หนังสือ "เรื่องเล่าเร้าพลัง" โดยเผยแพร่แลกเปลี่ยนกันภายในและภายนอกเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 พ.ศ.2552 โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ทั้ง 3,220 โรงเรียน ด าเนินการซ้ าข้อ 7-11 โดยขยายผล
เพ่ิมเป็น 30% ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. (ประมาณ 9,900 โรงเรียน) 
 ยุคที่ 3 โครงงานคุณธรรมทั่วไทย (พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน) 
 พ.ศ.2549 สพฐ.ร่วมกับศูนย์คุณธรรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดกิจกรรม
โครงงานคุณธรรม "เยาวชนไทย ท าดี ถวายในหลวง" โดยให้นักเรียน รวมกลุ่มร่วมกันท าดีอย่างมี
ปัญญา คิดหาวิธีการแก้ปัญหาสังคม "ปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากท า" โดยใช้แนวพระราชด าริ
และหลักธรรมในศาสนาที่ตนนับถือ โดยร่วมกันด าเนินการมีคุณครู พระสงฆ์และผู้อ านวยการโรงเรียน 
เป็นที่ปรึกษา มีการประกวดคัดเลือกจากระดับโรงเรียน ระดับ สพท.ระดับกลุ่มภาคสงฆ์ 
ระดับประเทศ โดยทุกครั้งที่มีการน าเสนอ ได้จัดให้นักเรียนและครูที่ปรึกษามาเข้าค่ายร่วมกันและ
พัฒนาต่อยอดความรู้ให้ทั้งครูและนักเรียน ได้ประสบการณ์และน าไปพัฒนาโครงงานของตนเองต่อไป 
พ.ศ.2549 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน มีโครงงานคุณธรรมกว่า 10,000 โครงงาน มีการจัดท าสื่อเอกสาร
บันทึกความส าเร็จต่อเนื่องทุกปีและจัดท าวีดีทัศน์โครงงานคุณธรรม ส าหรับครูที่ปรึกษา 
 พ.ศ.2553 - 2556 สพฐ.ยังได้จัดให้มีโรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสาซึ่งเป็นโรงเรียนที่ผู้บริหาร
สมัครใจให้ความส าคัญเป็นพิเศษกับการพัฒนาพฤติกรรม และจิตใจด้านการเป็นอาสาสมัครเดือน
กรกฎาคม 2555 มีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการประมาณ 232 โรงเรียน เดือนมิถุนายน 2556 ร่วมมือกับ
ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินและศูนย์คุณธรรม จัดไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนต้นแบบด้าน
คุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบางมูลนากภูมิวิทยาคม จังหวัดพิจิตร เป็นโรงเรียนต้นแบบ 
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 ยุคที่ 4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า (พ.ศ.2549 - ปัจจุบัน) 
 พ.ศ.2553 เพ่ือให้การสื่อสารเรื่องราวดีที่เกิดขึ้นในโรงเรียน เป็นแรงบันดาลใจแก้ผู้ที่พบเห็นผู้
ที่รับทราบ เป็นแหล่งความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ สพฐ.จึงได้ขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการเยี่ยม ประเมิน เสนอแนะ เพ่ือการพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน าและ
โรงเรียนวิถีพุทธ ใน 2 ปีงบประมาณจ านวนเกือบ 4,000 โรงเรียน อีกทั้งได้คัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธ
ชั้นน า จ านวน 100 โรงเรียน โดยคัดเลือกมาถึงปีที่ 3 ปีละ 100 โรงเรียนและคณะด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ ได้สังเคราะห์ความรู้การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธที่ด าเนินการต่อเนื่องได้เป็นบทสรุปว่า
เงื่อนไขส าคัญที่โรงเรียนจะด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างเป็นรูปธรรม มี 29 ประการสู่ความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ มีชื่อเรียกว่า "อัตลักษณ์วิถีพุทธ 29ประการ" โดยได้สื่อสารเผยแพร่ ตั้งแต่เดือน
พฤศจิกายน 2553 และด าเนินการเยี่ยมประเมินการด าเนินการ ดูความพร้อม ส่งเสริมสนับสนุนให้
โรงเรียนด าเนินการอย่างต่อเนื่องให้เห็นเป็นรูปธรรมน าเป็นคะแนนในตัวชี้วัดตามค ารับรองการปฏิบัติ
ราชการ ARS 
 พ.ศ.2556 ฝ่ายบริการฝึกอบรม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านัก
พัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา จัดโครงการ พัฒนาอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียน 
วิถีพุทธ โดยมีการพัฒนาพระนิเทศวิถีพุทธและเป็นความร่วมมือของโครงการพระสอนศีลธรรมใน
โรงเรียน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและวัดประยุรวงศาวาส ซึ่งได้จัดท าข้อมูลเป็น
เอกสารในการเผยแพร่ให้โรงเรียนอ่ืน เพ่ือให้ท่านออกเยี่ยมประเมินการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ
กระจายทั่วทุก 
 ยุคที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน (พ.ศ.2558 - ปัจจุบัน) 
 ด้วยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ด าเนินกิจกรรมพัฒนาบุคลากรในโรงเรียน ทั้งคณะครู อาจารย์และนักเรียนด าเนิน
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธตั้งแต่ ปี พ.ศ.2546 จนถึงปัจจุบันโดยมีผลการด าเนินการดังนี้ 
 1.มีโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป จ านวน 22,831 โรงเรียน โดยมีการพัฒนาโรงเรียน ตามอัตลักษณ์
โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ และมอบหมายให้ศึกษานิเทศก์ของเขตพ้ืนที่
การศึกษาในพ้ืนที่เป็นผู้ติดตามประเมิน โดยโรงเรียนประเมินตนเอง ตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 
29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 2.มีโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ฝึกอบรม
พระภิกษุเพ่ือเป็นพระนิเทศโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือไปเยี่ยมเยียนโรงเรียนวิถีพุทธเชิงประจักษ์ ติดตาม
การปฏิบัติตามอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีการพัฒนาและ
เป็นที่ยอมรับของชุมชน ซึ่ งทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเหล่านี้ 
 3.การมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปได้พัฒนาจนได้รับการ
ยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและได้ด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนจนเป็นตัวอย่างแก่ชุมชนตาม
หลักไตรสิกขาและเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจนเป็นรูปธรรม มี"
นวัตกรรม"ชัดเจน ในเชิงประจักษ์แก่โรงเรียนต่างๆ จนมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเห็นสมควรยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน านี้ไปอีกระดับ
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หนึ่งให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้าน
คุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่า 
 ในระยะแรกมี KPI ประมาณ 54 ตัว ในด้านกายภาพ การเรียนการสอนและพฤติกรรม
พ้ืนฐาน (วิถีชีวิต) ต่อมาปรับเหลือ 29 ตัว น าไปใช้ในการพิจารณาเลือกโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า หรือ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการ จะเห็นว่าโรงเรียนจะมีกิจกรรมวันพระ (หรือวันที่โรงเรียนก าหนด
ขึ้นในแต่ละสัปดาห์) คือ ครูใส่เสื้อขาว มีกิจกรรมสวดมนต์ยาว รับประทานมังสวิรัติ ท าบุญใส่บาตร 
ฟังเทศน์ ถึงแม้จะถูกมองว่าสิ่งเหล่านี้เป็น “พิธีกรรม” แต่ก็ถือว่ามีความจ าเป็นและเป็นตัวช่วย 
ส าหรับผู้ที่ยังไม่สามารถเข้าใจและบรรลุจุดมุ่งหมายได้ในทันที ซึ่งบรรยากาศ ปัจจัย และเงื่อนไข
ดังกล่าว จะช่วยหล่อหลอมให้จิตใจสงบ พิจารณาเรื่องราวต่างๆ ด้วยใจอันใคร่ครวญได้ดียิ่งขึ้น เพ่ือ
การเรียนรู้ให้ถึงแก่นแท้ของไตรสิกขาและแฝงด้วยคุณค่าที่ลึกซ้ึงอยู่ทุกปี ผลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ( 
2546 - 2558) เชิงปริมาณได้ข้อมูลโรงเรียนที่เข้าร่วมในแต่ละปี ดังนี้ 
พ.ศ. 2546 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  89  โรงเรียน 
พ.ศ. 2549 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  20,475  โรงเรียน 
พ.ศ. 2550 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  21,764  โรงเรียน 
พ.ศ. 2551 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  22,190  โรงเรียน 
พ.ศ. 2552 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  23,337  โรงเรียน 
พ.ศ. 2554 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  24,212  โรงเรียน 
พ.ศ. 2555 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  12,159  โรงเรียน 
พ.ศ. 2556 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  18,555   โรงเรียน (ข้อมูล ตุลาคม 2556) 
พ.ศ. 2557 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  19,382  โรงเรียน (ข้อมูล มิถุนายน 2557) 
พ.ศ. 2558 มีโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน  20,310  โรงเรียน (ข้อมูล มีนาคม 2558) 
โรงเรียนวิถีพุทธมี 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับที่ 1 โรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน รวม 21,574 โรงเรียน 
(ข้อมูล ณ วันที่ 13/9/2558) ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ 29 ประการ เป็นเครื่องมือในการพัฒนา ผู้รับผิดชอบ 
ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธ ประจ า สพม./สพป.ทั่วประเทศ 
ระดับที่ 2 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 6 รุ่น จ านวน รวม 600 โรงเรียน ตัวชี้วัดอัตลักษณ์ 29 ประการและ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่เป็นผล ผู้รับผิดชอบ พระนิเทศก์วิถีพุทธ /คณะกรรมการ / คขวท.และ มจร. 
ระดับที่ 3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน รวม 27 โรงเรียน ตัวชี้วัดตัวบ่งชี้โรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 5 มาตรฐาน 54 ตัวบ่งชี้ ผู้รับผิดชอบ โรงเรียนรุ่งอรุณ, สนก.และพระนิเทศก์วิถีพุทธ 
 สรุปได้ว่า โรงเรียนวิถีพุทธมีวิวัฒนาการและการพัฒนามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา แบ่ง
ออกเป็น 5 ยุค ยุคที่ 1 ก าเนิดวิถีพุทธ ยุคที่ 2 โรงเรียนคุณธรรมชั้นน า ยุคที่ 3 โครงงานคุณธรรมทั่ว
ไทย ยุคที่ 4 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ายุคที่ 5 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สามารถแบ่งประเภท
โรงเรียนวิถีพุทธ 7 ประเภท คือ 1.โรงเรียนวิถีพุทธยุคแรก 2.โรงเรียนวิถีพุทธกัลยาณมิตร 3.โรงเรียน
คุณธรรมชั้นน า 4.โรงเรียนวิถีพุทธเน้นจิตอาสา 5.โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 6.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและ
7.โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยปัจจุบันมีโรงเรียนวิถีพุทธที่ยังด าเนินการอยู่ 3 ประเภท คือ 
โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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 2.2.4 ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ 
 การพัฒนาสู่โรงเรียนวิถีพุทธที่ชัดเจนมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้องพิจารณาองค์ประกอบและ
ล าดับขั้นตอนที่เป็นระบบ และล าดับขั้นตอนขององค์ประกอบต่อไปนี้เป็นข้อเสนอเชิงตัวอย่างที่
สถานศึกษาสามารถน าไปพิจารณาปรับใช้ได้ตามความเหมาะสม ซ่ึงประกอบด้วยแต่ละขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 1.ขั้นเตรียมการที่จะให้การจัดโรงเรียนวิถีพุทธด าเนินไปโดยสะดวกด้วยศรัทธาและฉันทะ 
2.ขั้นด าเนินการจัดสภาพและองค์ประกอบ: ที่จะเป็นปัจจัย เป็นกิจกรรม เป็นเครื่องมือสู่การพัฒนา
ผู้เรียนได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะแห่งปัญญาวุฒิธรรม 3.ขั้นด าเนินการพัฒนาผู้เรียนและ
บุคลากรตามระบบไตรสิกขา: ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เป็นหัวใจของการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งต้อง
ด าเนินการอย่างต่อเนื่อง 4.ขั้นดูแลสนับสนุนใกล้ชิด: ที่จะช่วยให้การด าเนินการทุกส่วนเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพด้วยท่าทีความเป็นกัลยาณมิตร 5.ขั้นปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง: ที่จะเน้นย้ าการ
พัฒนาว่าต้องมีมากขึ้นๆด้วยหลักธรรมอิทธิบาท 4 ,หลักอุปัญญาตธรรม 2 ประการ และ 6.ขั้นตอน
การประเมินผล และเผยแพร่ผลการด าเนินการ: ที่จะน าข้อมูลผลการด าเนินงานสู่การเตรียมการที่จะ
ด าเนินการในรอบปีต่อไป หรือใช้กับโครงการต่อเนื่องอ่ืนและน าผลสรุปจัดท ารายงานผลการ
ด าเนินงานแจ้งแก่ผู้เกี่ยวข้องให้ทราบ 

 การด าเนินการของโรงเรียนวิถีพุทธ มีขั้นตอนการด าเนินและการประเมินผลแต่ละรูปแบบ
ของโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมีการพัฒนาที่
แตกต่างกันออกได้ ดังต่อไปนี้ 
 1.โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป (Buddhist Oriented School) เป็นโรงเรียนที่ด าเนินการตาม
มาตรฐานและการด าเนินตามตัวชี้วัดของอัตลักษณ์ 29 ประการในโรงเรียนวิถีพุทธ ดังนี้ 1.ได้สมัคร
ลงทะเบียนในระบบเว็บไซต์ 2.มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์วิถีพุทธครบทั้ง 29 ประการ 
(อาชีวะ 37 ประการ) 3.มีการประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธครบทั้ง 29ประการ (อาชีวะ 37
ประการ)ในระบบมีระยะ 9 เดือนและ 12 เดือน อย่างต่อเนื่อง 4.มีกิจวัตรประจ าวัน ประจ าสัปดาห์
ด้านวิถีพุทธ และกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาอย่างสม่ าเสมอและ 5.มีโครงการวิถีพุทธใน
แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของสถานศึกษา 
 อัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 
 ความเป็นมาของอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ (ฝ่ายบริการการฝึกอบรม 
ส่วนธรรมนิเทศ, 2555) การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธที่ได้ด าเนินมานั้นได้ มีขั้นตอน
ที่ผ่านมา ดังนี้ 1.การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างเพ่ือศึกษา เพ่ือให้การศึกษาและพัฒนาอัตลักษณ์ โรงเรียน
วิถีพุทธครอบคลุมและเป็นตัวแทนที่ดีของโรงเรียนของประเทศไทย ส าหรับการรับสมัครโรงเรียน
ทั่วไปประเทศทั้งที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธและไม่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตด้วย
เว็บไซต์ www.vitheebuddha.com ได้ลงทะเบียนสมัคร โดยโรงเรียนจะต้องส่งข้อมูลพ้ืนฐานของ
โรงเรียนและข้อมูลการด าเนินงานตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธแล้วท าการ
คัดเลือกตัวแทนโรงเรียนทั้งหมดจ านวน 100 โรงเรียน เพ่ือน ามาศึกษาต่อไป 2.จัดท าสนทนากลุ่ม 
(Focus group) โดยน าโรงเรียนทั้งหมด จ านวน 100 โรงเรียนที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนวิถีพุทธทั่ว
ประเทศมาประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้รับฟังปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะการ
ด าเนินงานตามแนวทาง 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธเพ่ือสังเคราะห์หาข้อสรุป แนวปฏิบัติ
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ของการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธในขั้นตอนนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยการแบ่งกลุ่ม
ออกเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 20 คน แบ่งตามประเด็นพิจารณาได้แก่ ภูมิภาคท่ีตั้ง ขนาดโรงเรียน ในเมืองกับ
ชนบท โรงเรียนแกนน ากับไม่เป็นโรงเรียนแกนน าและโรงเรียนที่มีระดับมากที่สุดกับน้อยที่สุด 3.
ทดลองใช้ในสภาพจริง น าแนวปฏิบัติไปทดลองใช้ในสภาพจริงกับโรงเรียนที่สมัครใจเพ่ือทดลองใช้
จ านวน 20 โรงเรียน จากตัวแทนจ านวน 100 โรงเรียน ใช้ระยะเวลาทดลอง 3 เดือน 4.ประเมินผล
โดยคณะท างานประเมินผลเพ่ือตรวจสอบผลส าเร็จของการด าเนินงาน โดยใช้กรอบแนวคิด CIPP 
model ของ Stufflebeam ได้แก่ การประเมินสภาพแวดล้อม การประเมินปัจจัยน าเข้า การประเมิน
กระบวนการและการประเมินผลผลิตที่ได้ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ได้แก่ ประชาชนในชุมชน บุคลากร
ในโรงเรียน นักเรียน ส านักงานเขตพ้ืนที่ และ5.สรุปผลการด าเนินงานและรายงาน สรุปผลและ
รายงานอัตลักษณ์โรงเรียนวิถี พุทธ การประเมินผลความส าเร็จของโครงการต่อส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพื่อเป็นแนวทางในการน าไปปฏิบัติ 
 ซึ่งจากแนวทางการด าเนินการที่รับทราบร่วมกันตั้งแต่เริ่มต้น คณะผู้ บริหาร คุณครูและ
พระสงฆ์ รวมทั้งอาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้ร่วมกันวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ แนวทางด าเนินการเดิมยกร่างเป็นแนวทางด าเนินการ ที่เป็นรูปธรรมอีกครั้ง  สอดคล้อง
กับตัวชี้วัดแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ พ.ศ. 2548 แบ่งเป็น 5 ด้าน รวม 29 ประการ และ
คณะยกร่างได้น าร่างฯไปสอบถามความเห็นของผู้เกี่ยวข้องหลายครั้ง ดังแผนภูมิภาพ 

แผนภูมิภาพที ่2.1 29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 

ที่มา: www.vitheebuddha.com/main.php 



96 

 2.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า (The Leading Buddhist Oriented School) 
 ความเป็นมาโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 

 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเกิดจากความคิดเห็นความห่วงใยของผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านต่อเด็ก
และเยาวชนไทยที่ก าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในสังคม ที่จะต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมที่รวดเร็ว มีสิ่งยั่วยุมากมาย ท าอย่างไรจะให้เด็กและเยาวชนไทยยึดหลักธรรมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาที่ยึดเหนี่ยว สามารถเผชิญกับปัญหาอย่างมีสติ รู้เท่าทันและใช้ปัญญาจัดการกับ
ปัญหานั้นได้ โรงเรียนวิถีพุทธเป็นหนึ่งในโรงเรียนรูปแบบใหม่ที่จะช่วยผลักดันให้เด็กและเยาวชนไทย
สามารถพัฒนาตามศักยภาพ เป็นคนดี คนเก่งของสังคมและสามารถด ารงชีวิตอย่างมีความสุข นับถึง
ปัจจุบันเป็นเวลา 6 ปีแล้ว โดยเป็นการด าเนินงานประสานกันระหว่างส านักงานพัฒนานวัตกรรมการ
จัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
ในส านักงานเขตการศึกษาพ้ืนที่การศึกษาและโรงเรียน ในช่วงที่เริ่มด าเนินการโครงการมียุทธศาสตร์
ส าคัญ คือ 1.ส่งเสริมสนับสนุนผู้อ านวยการโรงเรียนและครูในโรงเรียนที่มีความพร้อมและสมัครใจเข้า
ร่วมโครงการ 2.สนับสนุนให้ความรู้ ความเข้าใจการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธแก่ผู้อ านวยการ
โรงเรียนผู้รับผิดชอบโครงการและผู้แทนคณะกรรมการโรงเรียนโดยการปฐมนิเทศ 3.สนับสนุนเอกสาร
แนวทางด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธโดยมีตัวชี้วัดการปฏิบัติงาน  4.ประสานความร่วมมือและการ
สนับสนุนจากองค์กรภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันศาสนา 5.ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้รับผิดชอบ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาทั้ง 178 เขต เป็นตัวขับเคลื่อนโรงเรียน6.ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโรงเรียนวิถีพุทธในแต่ละภูมิภาค  7.ส่งเสริมให้โรงเรียนน าวิถี
พุทธบูรณาการอย่างกลมกลืนในระบบการบริหารจัดการ 

 จากโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน ามาสู่การเปิดกว้างที่จะไม่ให้การนับถือต่างทางศาสนามาเป็น
อุปสรรคในการด าเนินการตามเขตพ้ืนที่ จึงน ามาสู่การเกิดขึ้นของ "โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า" ทั้งนี้เพ่ือให้
โรงเรียน ครูและนักเรียนมีความเป็นอิสระในการเลือกนับถือศาสนา สามารถปฏิบัติตนให้มีคุณธรรม
และจริยธรรม ปัจจุบันมีหลายโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธได้ด าเนินการตามกรอบจนสามารถ
เป็นต้นแบบของการด าเนินการ (Role Model) และได้รับการยกย่อง เชิดชูให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้น
น า ซึ่งโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเหล่านี้ได้แสดงผลงานเป็นประจักษ์ โดยเผยแพร่เชิญโรงเรียนในเครือข่าย
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในงานเปิดบ้าน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาสูงขึ้นสามารถแก้ปัญหาเชิงคุณธรรม 
ศีลธรรมและจริยธรรมที่ซับซ้อนขึ้นปัญหาสังคมต่างๆที่อาจเกิดขึ้น การจัดการเรียนรู้ การบริหาร
โรงเรียน การปรับปรุงพฤติกรรมตนเองรวมทั้งแสวงหาหนทางที่ถูกต้อง และเพ่ือสร้างสรรค์ความรู้ 
ความคิด พฤติกรรมทั้งผู้บริหาร ครูเจ้าหน้าที่และนักเรียน จึงควรให้โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าได้รับการ
พัฒนาจากผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจเยี่ยมและแนะน า 
 แนวทางการพัฒนาตัวบ่งช้ีเพื่อการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการได้ด าเนินการขับเคลื่อน
นโยบาย ปี 2550 โดยก าหนดกลยุทธ์ เป้าหมาย ตัวชี้วัดและแนวทางด าเนินงานของกิจกรรม ให้เป็น
กลยุทธ์ที่ 1 "กลยุทธ์เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษา โดยยึดคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ความสมานฉันท์ สันติวิธี วิถีประชาธิปไตย" ดังนั้นการพัฒนาตัวบ่งชี้จึงยึดหลักการส าคัญ ดังนี้ 1.เป็น
ตัวบ่งชี้ที่พัฒนาขึ้นให้สอดรับกับนโยบายและวัตถุประสงค์ของการขับเคลื่อนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
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ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2.เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความครอบคลุมทุกองค์ประกอบ
คุณภาพของคุณธรรมน าความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 3.เป็นตัวบ่งชี้ที่ไม่ซ้ าซ้อนกับตัวบ่งชี้ของ
การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. ไปในทิศทางเดียวกันและมุ่งเน้นความเป็นระบบคุณภาพของ
การด าเนินงานตามวงจรคุณภาพ (PDCA Cycle) 4.เป็นตัวบ่งชี้ที่มีความสมดุลในมุมมองการบริหาร
จัดการ เน้นภาวะผู้น าในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
 โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าเป็นโรงเรียนวิถีพุทธที่มีผลงานดีเด่นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน จนเป็น
แบบอย่างได้ และมีการด าเนินการตามมาตรฐานและ ตัวชี้วัดของอัตลักษณ์ 29 ประการในโรงเรียนวิถี
พุทธอย่างชัดเจนอย่างเป็นเป็นประจักษ์ และมีกิจกรรมหรือโครงการที่เด่นชัดเชิงประจักษ์ ด้วย
กระบวนการกัลยาณมิตร 
 คุณสมบัติและตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า มีขั้นตอนการสมัครและด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
1.ได้สมัครลงทะเบียนในระบบเว็บไซต์ 2.มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์วิถีพุทธครบทั้ง 29 
ประการ (อาชีวะ 37ประการ)และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในระบบ ไม่น้อยกว่า 2 ปี
ต่อเนื่อง 3.มีกิจวัตรประจ าวัน ประจ าสัปดาห์ด้านวิถีพุทธและกิจกรรมวันส าคัญทางพระพุทธศาสนา
อย่างสม่ าเสมอจนเป็นวิถีชีวิต 4.มีโครงการวิถีพุทธในแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการประจ าปีของ
สถานศึกษา 5.มีการด าเนินกิจกรรม/โครงการเด่นด้านวิถีพุทธอย่างเป็นรูปธรรม ต่อเนื่องกันอย่างน้อย 
2ปีและส่งผลดีต่อครู บุคลากรและผู้เรียน 6.มีการบูรณาการวิถีพุทธสู่การเรียนการสอนรวมทั้งมี
แผนการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการวิถีพุทธทุกกลุ่มสาระ 7.มีการอบรมพัฒนาผู้บริหาร คุณครู บุคลากร 
ในด้านวิถีพุทธและการปฏิบัติธรรม ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 3 ปี และ 8.มีการอบรมพัฒนาผู้เรียนในด้าน
วิถีพุทธและปฏิบัติธรรมต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี 
 เอกสารที่โรงเรียนต้องส่งประกอบการสมัครของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ซึ่งต้อง
ประกอบด้วย 1.เขียนรายงาน กิจกรรม/ผลงานดีเด่น ของสถานศึกษาด้านที่เกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
ปีการศึกษาที่จะสมัคร 2.เขียนอธิบายโดยรวมไม่ควรเกิน 5 กิจกรรม/โครงงาน  พร้อมภาพ เอกสาร
ประกอบอ่ืน ๆจ านวน ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ เอ 4 ไม่ต้องมีภาคผนวก3.แผนการสอนบูรณาการวิถี
พุทธ ในสาระวิชา 8 กลุ่มสาระๆละ 1 คาบ ระดับชั้นใด สาระย่อยเรื่องใดก็ได้ ( ไม่เกิน3 หน้า) ที่แสดง
ให้เห็นวิธีจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการพัฒนาทักษะศตวรรษที่21 และวิถีพุทธ (หากโรงเรียนผ่านการ
พิจารณารอบแรก จะมีคณะไปเยี่ยมและขอชมการจัดการเรียนรู้แผนนี้)  4.แนบรายงานผลการ
ประเมินตนเองของโรงเรียน โดยสั่งพิมพ์จากระบบเว็บไซต์วิถีพุทธ 

เกณฑ์การให้คะแนน: ระดับสถานศึกษา :  
คะแนน ความหมาย 
ระดับ 1 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 1 ประการ 
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ  
4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ 
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ 

ระดับ 2 
 

1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 
2.ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ 
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ  
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คะแนน ความหมาย 
ระดับ 2 4. ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และ นักเรียน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 2 ประการ 

5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 5 ประการ 
ระดับ 3 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 

2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ 
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 3 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 6 ประการ 

ระดับ 4 1. ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ  
3.ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ  
4.ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 4 ประการ  
5.ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการได้ไม่น้อยกว่า 7 ประการ 

ระดับ 5 1.ดา้นกายภาพ ด าเนินการครบทุกประการ 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ด าเนินการครบทุกประการ 
3. ด้านการเรียนการสอน ด าเนินการครบทุกประการ 
4. ดา้นพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียนและนักเรียนด าเนินการครบทุกประการ 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ ด าเนินการครบทุกประการ 

 
แบบการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า 
1.ประเมินโครงการ / กิจกรรม (คะแนนเต็ม 21 คะแนน) รายละเอียด ดังนี้ 
 1.1.น าไปสู่การพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ตามอัตลักษณ์ 29 ประการ 3 คะแนน 
 1.2.ความคิดสร้างสรรค์ หรือ มีความเป็นนวัตกรรม   3 คะแนน 
 1.3.ความต่อเนื่องอย่างน้อย 2 ปี     3 คะแนน 
 1.4.มีวิธีการวัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นต่อกลุ่มเป้าหมายอย่างเหมาะสม 3 คะแนน 
 1.5.เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน    3 คะแนน 
 1.6.เกิดการพัฒนาคุณลักษณะของกลุ่มเป้าหมายอย่างยั่งยืน  3 คะแนน 
 1.7.การมีส่วนร่วมกับชุมชน     3 คะแนน 
2.ประเมินตามแผนการจัดการเรียนรู้คะแนนเต็ม 10คะแนน)รายละเอียด ดังนี้ 
 2.1.บูรณาการพระพุทธศาสนาสู่กลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น  3 คะแนน 
 2.2.จดัการเรียนรู้แบบ Active Learning    3 คะแนน 
 2.3.ความสอดคล้องของ O.L.E.     2 คะแนน 
 2.4.ความหลากหลายของ O.L.E     2 คะแนน 
3.ประเมินความถูกต้องของใบสมัครคะแนนเต็ม 4คะแนน) รายละเอียด ดังนี้  
 3.1.ข้อมูลใบสมัครครบถ้วน สมบูรณ์    1 คะแนน 
 3.2.ผู้รับรอง ผู้รับผิดชอบโครงการวิถีพุทธในเขตพ้ืนที่,ร.ร.วิถีพุทธชั้นน า,ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 คะแนน 
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2.3 โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 ในการวิจัย เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน สิ่งที่ส าคัญใน
การศึกษาเพ่ือให้ด าเนินงานวิจัยเกิดผลส าเร็จ ผู้วิจัยจึงเห็นถึงความส าคัญในการศึกษาองค์ประกอบ
และเกณฑ์การประเมินประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รวมถึงปัจจัยที่ส าคัญที่มีผลต่อ
ประสิทธิผลจะต้องสอดคล้องกับแนวคิดของนักวิชาการทั้งหลายที่เกิดจากรวบรวมสังเคราะห์จาก
ตารางมาเปรียบเทียบกับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเพ่ือใช้ในกรอบก าหนดการวิจัย
และการสร้างเครื่องมือในการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ความเป็นมาของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 โครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เริ่มจากการที่กระทรวงศึกษาธิการมีแนวคิดให้มีการน าหลักธรรม
ส าคัญ ในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนานักเรียนอย่างบูรณาการใน
ชีวิตประจ าวัน เพ่ือพัฒนาการกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น โดยผ่านกระบวนการทางวัฒนธรรม แสวงหาปัญญา
และวิถีวัฒนธรรมเมตตา โดยเริ่มก่อก าเนิดขึ้นเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2545 และมีพิธีเปิดโครงการ
อย่างเป็นทางการในเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2546 ณ พุทธมณฑล โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ประธาน
กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีมีโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ 89 โรงเรียน จากสถานศึกษา
ทุกสังกัด ต่อมามีสถานศึกษาสมัครใจเข้าร่วมโครงการมากขึ้น จนถึงปี พ.ศ.2557 มีจ านวนประมาณ
19,000 โรงเรียน และมีกระบวนการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตามล าดับจนถึงปัจจุบัน 
 โรงเรียนวิถีพุทธมีจุดเน้นอยู่ที่การพัฒนาตามหลักไตรสิกขา ที่เป็นการศึกษาพัฒนา 3 ด้าน
อย่างบูรณาการ คือ 1) ด้านศีล จะพัฒนาพฤติกรรมไม่ให้เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ตลอดจน
สิ่งแวดล้อม 2) ด้านสมาธิ จะพัฒนาให้มีจิตใจที่เข้มแข็งและมีสุขภาพดี มีความสุขสงบ 3) ด้านปัญญา
เป็นการพัฒนาความรู้ที่เข้าใจและเท่าทันโลกและชีวิต ซึ่งหลักไตรสิกขาจะส่งผลให้ผู้ที่ได้รับการศึกษา
พัฒนาสู่การมีชีวิตที่ดีงาม มีความสุขและด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสมท าให้มีชีวิตที่สันติสุขได้ อันเป็น
ส่วนส าคัญที่จะท าให้เกิดสันติภาพในสังคม การศึกษาแนววิถีพุทธมีความเหมาะสมกับสังคมไทยเป็น
อย่างยิ่ง เพราะวิถีชีวิตแบบไทย มีพระพุทธศาสนาเป็นรากฐานและพ้ืนฐานในวิถีชีวิตและจิตใจ ใน
ปัจจุบันประชากรไทยร้อยละ 95 นับถือพระพุทธศาสนา ดังนั้น การจัดการศึกษาแนววิถีพุทธจึงมี
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนไทยมากซึ่งจะเป็นโอกาสและหนทางหลักของการพัฒนาระบบ
การศึกษาไทยให้มีเครื่องมือส าคัญ ที่จะพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ตามเป้าหมายที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติก าหนด 
 ในปี พ.ศ.2552 ได้มีกระบวนการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ภายใต้โครงการพัฒนาที่เป็นระบบ 
ชื่อ “โครงการประเมิน เสนอแนะและพัฒนาโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า” โดยได้ส ารวจโรงเรียนวิถีพุทธ
จ านวน 3,500 โรงเรียน และได้สุ่มตรวจเยี่ยมประเมินเพ่ือการพัฒนาและให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียน
วิถีพุทธในภาคสนาม จ านวน 700 โรงเรียน ต่อมาในปี พ.ศ.2553 ได้มีการตรวจเยี่ยมประเมินอีก 700
โรงเรียน จากโครงการดังกล่าวท าให้เกิดโรงเรียนคุณธรรมชั้นน า และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน าในปัจจุบันโดยส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้ก าหนดเกณฑ์ตัวชี้วัดใน
การพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ เรียกว่า อัตลักษณ์ 29 ประการ สู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เพ่ือพัฒนา
โรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และได้ใช้เป็นเกณฑ์ตัวชี้วัดในการคัดเลือกโรงเรียนวิถี
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พุทธให้ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับ
ส านักนวัตกรรมการจัดการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ร่วมกันด าเนินการ
ยกระดับโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โดยมีกระบวนการคัดเลือกที่มีขั้นตอนเพ่ือรับ
โล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า และทุนสนับสนุนโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า จากพระพรหมบัณฑิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประจ าทุกปี โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็น
ต้นมาจนถึงปัจจุบัน มีโรงเรียนวิถีพุทธที่ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าจ านวน 5 รุ่น รวมจ านวน
ทั้งหมด 665 โรงเรียน โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าทั้งหมดนี้ถือว่าเป็นสถานศึกษาต้นแบบที่มีแนวทางใน
การส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ด้วยระยะเวลาการ
ด าเนินงานสร้างสรรค์และพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธอย่างยาวนานถึง12 ปี โรงเรียนวิถีพุทธได้มี
ส่วนส าคัญในการพัฒนาสังคมไทยให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดมา 
 ในปี พ.ศ.2558 นี้มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย และส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในฐานะองค์กรที่ดูแลและพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธจึงได้คัดเลือกโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน าในรุ่นที่ 1 ถึงรุ่นที่ 5 จ านวนรวม 665 โรงเรียนที่มีผลการด าเนินงานเป็นเลิศตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี จ านวน 27 โรงเรียน ซึ่งจะเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้
เป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่า สมควรเป็นตัวอย่างและแหล่งเรียนรู้ให้แก่
สถานศึกษาอ่ืนต่อไป 
 ดังนั้นการมีโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เนื่องจากโรงเรียนวิถีพุทธทั่วไปได้พัฒนาจนได้รับ
การยกย่องเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและได้มีการด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนจนเป็นตัวอย่างแก่
ชุมชนตามหลักไตรสิกขา และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาโรงเรียนตามแนวโรงเรียนวิถีพุทธจนเป็น
รูปธรรมมี“นวัตกรรม”ชัดเจน ในเชิงประจักษ์แก่โรงเรียนต่างๆ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัยและส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงเห็นสมควรยกย่องโรงเรียนวิถีพุทธชั้น
น านี้ ไปอีกระดับหนึ่งให้ได้รับรางวัลระดับสูงสุด คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจากสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพ่ือเป็นรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติโรงเรียนวิถีพุทธให้เป็น
สถานศึกษาต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรมที่มีคุณค่าจึงได้ก าหนดเกณฑ์ในการคัดเลือกโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานและจักได้มอบหมายคณะกรรมการตรวจคัดเลือกประเมินเชิงประจักษ์ต่อไป 
 2.3.2 ขั้นตอนการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 หลักจากที่ได้รับรู้ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในกระบวนการด าเนินของ
การของโรงเรียนวิถีพุทธพะราชทาน ผู้วิจัยได้ศึกษาองค์ประกอบและปัจจัยที่ส าคัญของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานตามเกณฑ์ตัวชี้วัดโดยคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2556) ดังนี้ 
 1.คุณสมบัติของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีขั้นตอนส าคัญในการสมัครและด าเนินการ 
ได้ดังต่อไปนี้ 1.ได้สมัครลงทะเบียนในระบบเว็บไซต์ 2.มีการด าเนินการตามตัวชี้วัดอัตลักษณ์วิถีพุทธ
ครบทั้ง 29 ประการ (อาชีวะ 37 ประการ)และประเมินตนเองตามอัตลักษณ์วิถีพุทธในระบบ ระยะ 9 
เดือนและ 12 เดือน อย่างต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 4 ปีต่อเนื่อง 3.ได้รับการคัดเลือกเป็นสถานศึกษาวิถี
พุทธชั้นน ามาแล้วไม่ต่ ากว่า 2 ปี 4.ปฏิบัติกิจกรรมตามตามมาตรฐาน 5 ด้าน ตัวชี้วัด 54 ประการของ
สถานศึกษาวิถีพุทธพระราชทาน 5.มีเอกสารรวบรวมไว้ และมีผลเป็นรูปธรรม 6.มีแผนยุทธศาสตร์ 
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สถานศึกษาวิถีพุทธ ระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติการสถานศึกษาวิถีพุทธประจ าปี (ซึ่งอาจเป็นฉบับ
เดียวกับแผนยุทธศาสตร์สถานศึกษา) 7.มีนวัตกรรมวิถีพุทธ ด้านปัจจัยน าเข้าที่ได้ผล เป็นรูปธรรม
ชัดเจน 8.มีนวัตกรรมวิถีพุทธ ด้านกระบวนการที่ได้ผล เป็นรูปธรรมชัดเจน 9.มีแผนพัฒนาเครือข่าย
วิถีพุทธและมีการด าเนินการจนได้ผลดี 10.ผู้บริหาร ครู บุคลากรทุกคน ประกอบศาสนพิธีพ้ืนฐานได้ 
สวดมนต์ท าวัตรแปลได้ และปฏิบัติธรรมได้ถูกต้อง  11.นักเรียนทุกคนสามารถประกอบศาสนพิธี
พ้ืนฐานได้ สวดมนต์ท าวัตรแปลได้ และปฏิบัติธรรมได้ถูกต้องและ 12.นักเรียนแกนน า สามารถน า
ประกอบศาสนพิธี เป็นศาสนพิธีกรและวิทยากรคุณธรรมได้ 
 2.การเขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรม 
จริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีรายละเอียดขั้นตอนของการด าเนินการ ดังนี้ 
1.เขียนรายงานนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ได้ด าเนินการในช่วงปี 2556-2558 ที่มีจุดเด่นในการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานจ านวน 2 
นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ดังนี้ (ข้อบ่งชี้คุณภาพ 54 ข้อ จากตัวชี้วัดโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ในเอกสารฉบับนี้หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์โรงเรียนวิถีพุทธ www.vitheebuddha.com หัวข้อ 
“ข่าวสารโรงเรียนวิถีพุทธ”) 1.1.นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านปัจจัย
น าเข้า (Input) จ านวน 1 นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลาย
ข้อ 1.2.นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่มีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดด้านกระบวนการ (Process) 
จ านวน 1 นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 2.นวัตกรรม/
โครงการ/กิจกรรม ควรส่งผลให้เกิดการพัฒนาคุณลักษณะนักเรียน ด้านผลผลิต (Output) และ
ผลกระทบ (Impact) ตามข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ 3.ความยาวรวมแต่ละนวัตกรรม
ไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (รวมรูปภาพ,เอกสารหลักฐานประกอบ) โดยแยกเป็น 2 เล่ม 4.หัวข้อใน
การเขียนรายงาน ประกอบด้วย 1) ชื่อนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม/ตรงกับข้อบ่งชี้คุณภาพข้อ 2) 
ที่มาและความส าคัญ 3) วัตถุประสงค์ 4) ระยะเวลาด าเนินงาน 5) ขั้นตอนและกระบวนการ
ด าเนินงาน นวัตกรรม/โครงการ/มีแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ 6) ผลการด าเนินงานและความสอดคล้อง
กับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 7) คุณค่าทางจริยธรรม คุณธรรม และหลักธรรมที่เกิดจากโครงการ  8) 
ประโยชน์ที่ได้จากการท านวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม 9) การเผยแพร่นวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม 
10) จุดเด่นของนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
 

ตารางท่ี 2.4 เกณฑ์การวัดตัวชี้วัดการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโดยส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 

มาตรฐานที่ 1ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
องค์ประกอบหลักท่ี 1.1. บุคลากร 
องค์ประกอบย่อย 1.1.1.ผู้บริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.1. มีวิถชีีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(มีศีล5) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.2. มีพรหมวิหารธรรมประจ าใจ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.3. มีความซื่อสัตย์ จริงใจในการท างาน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.1.4. มีความเข้าใจพระรัตนตรัย นับถือศรัทธาพระพุทธศาสนา 
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องค์ประกอบย่อย 1.2. ครู 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.1. มีวิถีชีวิตสอดคล้องหลักพุทธธรรม(เป็นแบบอย่างท่ีดี) 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.2.มีพรหมวิหารธรรม มีความเป็นกัลยาณมิตร 
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.2.3.พัฒนาผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 
องค์ประกอบหลักท่ี 1.2. การบริหาร 
องค์ประกอบย่อยท่ี 1.2.1.ระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.1. มีวิสัยทัศน์ ปรัชญา พันธกิจ เป้าหมาย ธรรมนูญ แผนกลยุทธ์เน้นในการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.2. แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา หรือคณะกรรมการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและบริหารการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย (บ ว ร) มีส่วนรวม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.3. ปลูกฝังศรัทธา  สร้างเสริมปัญญาในพระพุทธศาสนาให้เกิดขึ้นกับบุคลากรและผู้เกี่ยวข้อง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.4. ร่วมมือกับผู้ปกครอง วัด และชุมชน เพื่อพัฒนาผู้เรียนและชุมชน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.5. มีการนิเทศ ก ากับ ติดตาม   การด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธอย่างต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัดที่ 1.2.1.6. มีระบบตรวจสอบประเมินผล และเปิดโอกาสให้มีการเสนอแนะอย่างเป็นกัลยาณมิตร  
องค์ประกอบย่อยท่ี 1.2.2. ระบบหลักสูตรสถานศึกษา 
ตัวช้ีวัดที1่.2.2.1. มีหลักสูตรสถานศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่บูรณาการพุทธธรรมทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
องค์ประกอบท่ี 1.3. กายภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบ 
องค์ประกอบย่อย 1.3.1.ระบบบริหาร 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.1. จัดประดิษฐานพระพุทธรูปประจ าโรงเรียนและประจ าห้องเรียนเหมาะสม 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.2. มีป้ายนิเทศ ป้ายคติธรรม ค าขวัญคุณธรรม จริยธรรมโดยทั่วไป ในบริเวณโรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.3 .สภาพโรงเรียนสะอาด ปลอดภัย สงบ  ร่มรื่น เรียบง่ายใกล้ชิดธรรมชาติ 
ตัวช้ีวัดที่ 1.3.1.4. บริเวณโรงเรียนปราศจากสิ่งเสพติด อบายมุข สิ่งมอมเมาทุกชนิด 

มาตรฐานที่ 2 ด้านกระบวนการ (Process) 
องค์ประกอบหลักท่ี 2.1. การเรียน  การสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1.1. กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.1. จัดการเรียนรู้โดยบูรณาการหลักไตรสิกขาในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และเช่ือมโยงกับชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.2. ส่งเสริมให้มีการน าหลักธรรมมาเป็นฐานในการคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหา 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.3. จัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.4. จัดการเรียนรู้อย่างมีความสุข ทั้งผู้เรียนรู้และผู้จัดการเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.1.5. จัดกิจกรรมบริหารจิตเจริญปัญญา ทั้งในการเรียนการสอนและในกิจกรรมการด ารงชีวิตประจ าวัน 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.2. การใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.1. ใช้สื่อการเรียนรู้ที่ส่งเสริม การใฝ่รู้และแสวงหาความรู้ด้วยตนเองอยู่เสมอ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.2. นิมนต์พระสงฆ์ หรือเชิญวิทยากรภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา สอนนักเรียนสม่ าเสมอ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.1.2.3. จัดให้นักเรียนไปเรียนรู้ที่วัดหรือท่ีศาสนสถานท่ีใช้แหล่งเรียนรู้ประจ าของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.1.3. การวัดประเมินผล 
ตัวช้ีวัดที2่.1.3.1. มีการวัดประเมินผลตามสภาพจริง ด้วยวิธีการที่หลากหลาย  
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ครอบคลุมตามหลักภาวนา 4 (กาย ศีล จิต ปัญญา) โดยมีจุดประสงค์เน้นเพื่อพัฒนานักเรียนต่อเนื่อง 
องค์ประกอบหลักท่ี 2.2. บรรยากาศและปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.2.1. บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ที่ส่งเสริมการสอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.1. ส่งเสริมความสัมพันธ์แบบกัลยาณมิตร อ่อนน้อมถ่อมตน เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน ยิ้มแย้มมี
เมตตาต่อกัน ทั้งครูต่อนักเรียน ครูต่อครู นักเรียนต่อนักเรียน และครูต่อผู้ปกครอง 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.2. ส่งเสริมบรรยากาศใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ใฝ่สร้างสรรค์ 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.3. ส่งเสริมบุคลากรและนักเรียน ให้ปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างท่ีดีต่อผู้อื่น 
ตัวช้ีวัดที่ 2.2.1.4. ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชู ผู้ท าดี เป็น 
องค์ประกอบหลักท่ี 2.3. กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิต 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.3.1. กิจกรรมพื้นฐานวิถีชีวิตประจ าวัน 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.1. ฝึกฝนอบรมให้เกิด การกิน อยู่ ดู ฟัง เป็น(รู้เข้าใจเหตุผล และได้คุณค่าแท้ตามหลักไตรสิกขา) 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.1.2. ส่งเสริมกิจกรรมการรับผดิชอบรักษาพัฒนาอาคารสถานท่ีและสิง่แวดล้อมอย่างสม่ าเสมอจนเป็นนิสยั 
องค์ประกอบย่อยท่ี 2.3.2. กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.1. ส่งเสริมปฏิบัติกิจกรรมพระพุทธศาสนาอย่างเห็นคุณค่ารู้เข้าใจเหตุผล 
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการระลึก ศรัทธาในพระรัตนตรัย เป็นประจ าและในโอกาสส าคัญอย่างต่อเนื่อง  
ตัวช้ีวัดที่ 2.3.2.3. ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วม และคุณค่าในการรักษาและสืบต่อพระพุทธศาสนา 

มาตรฐานที่ 3 ด้านผลผลิต (Output) 
องค์ประกอบหลัก พัฒนา กาย ศีล จิต และปัญญา อย่างบูรณาการ (ภาวนา 4) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.1. กาย (กายภาพ) 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1.1. บริโภคใช้สอยปัจจัยสี่ในปริมาณและคุณภาพที่เหมาะสม ได้คุณค่าแท้ 
ตัวช้ีวัดที3่.1.1.2. การดูแลร่างกาย และการแต่งกายสะอาดเรียบร้อย 
ตัวช้ีวัดที3่.1.1.3. ด ารงชีวิตอย่างเกื้อกูลสิ่งแวดล้อม 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.2. ศีล 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2.1. มีศีล 5 เป็นพื้นฐานในการด ารงชีวิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.2.2. มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
ตัวช้ีวัดที3่.1.2.3. สามารถพ่ึงตนเองได้หรือท างานเลี้ยงชีพด้วยความสุจริต 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.3. จิต 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3.1. มีความกตัญญูรู้คุณ ตอบแทนคุณ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3.2. มีจิตใจ เมตตา กรุณา (เอื้อเฟ้ือ เผื่อแผ่ แบ่งปัน)  
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3.3. ท างานและเรียนรู้อย่างตั้งใจ อดทน ขยัน หมั่นเพียร 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.3.4. มีสุขภาพจิตดี แจ่มใส ร่างเริงเบิกบาน 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.4. ปัญญา 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.1. มีศรัทธา และความเข้าใจที่ถูกต้องในพระรัตนตรัย 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.2. รู้บาป- บุญ คุณ-โทษ ประโยชน์-มิใช่ประโยชน์ 
ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.3. ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาแสวงหาความจริงและใฝ่สร้างสรรค์พัฒนางานอยู่เสมอ 
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เกณฑ์การวัดตัวชี้วัดการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโดยส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการดังแสดงในแผนภูมิภาพที่ 2.2. 
 

แผนภูมิภาพที่ 2.2 ตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 
 

ตัวช้ีวัดที่ 3.1.4.4. รู้เท่ากัน แก้ไขปัญหาชีวิตและการท างานได้ด้วยสติปัญญา 

มาตรฐานที่ 4 ด้านผลกระทบ (Outcome/Impact) 
องค์ประกอบหลักท่ี 4.1. บ ว ร ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธ 
องค์ประกอบย่อยท่ี 4.1.1. บ้าน (ผู้ปกครองและชุมชน) 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.1. บ้านและชุมชนมีสมาชิกที่เป็นคนดีไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายมุขเพิ่มขึ้น 
ตัวช้ีวัดที่ 4.1.1.2. ชุมชนมีผู้ช่วยเหลือในการพัฒนาชุมชนมากยิ่งข้ึน 
องค์ประกอบท่ี 4.2.1. วัด 
ตัวช้ีวัดที4่.2.1.1. ได้ศาสนาทายาทและก าลังช่วยงานส่งเสริมพระพุทธศาสนามากข้ึน 
องค์ประกอบท่ี 4.3.1. โรงเรียน 
ตัวช้ีวัดที่ 4.3.1.1. โรงเรียนได้รับความไว้วางใจ เชื่อมั่น ศรัทธาและได้รับความร่วมมือจากผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้อง 
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เกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนประเมินผลโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน(คะแนนเต็ม 100 คะแนน) 
แบ่งตามล าดับขั้นตอนการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ดังนี้ 
 1. การประเมินรอบท่ี 1(50 คะแนน) 

 1.1. ประเมินความถูกต้องครบถ้วนของใบสมัคร (อัตลักษณ์ 29 ประการ) 10คะแนน 
 1.2. การประเมินนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่น   20 คะแนน 

 ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
ด้านปัจจัยน าเข้า (ข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ) จ านวน 1 นวัตกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) ผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 5 คะแนน 
2) การเผยแพร่และสร้างเครือข่าย     2 คะแนน 
3) การออกแบบกิจกรรมเป็นวิถีพุทธ    5 คะแนน 
4) ความต่อเนื่องของโครงการ     2 คะแนน 
5) ความเป็นนวัตกรรม      3 คะแนน 
6) หลักธรรมในการด าเนินงานหรือคุณธรรมที่ได้รับ   3 คะแนน 
     รวม   20คะแนน 

 1.3. การประเมินนวัตกรรม/โครงการ/กิจกรรม ที่มีจุดเด่น 20 คะแนน 
 ในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ตามข้อบ่งชี้คุณภาพโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ด้านกระบวนการ (ข้อบ่งชี้คุณภาพข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายข้อ )จ านวน 1 นวัตกรรม/โครงการ/
กิจกรรม ซึ่งประกอบด้วยเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
1) ผลที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับข้อบ่งชี้คุณภาพที่ก าหนด 5 คะแนน 
2) การเผยแพร่และสร้างเครือข่าย     2 คะแนน 
3) การออกแบบกิจกรรมเป็นวิถี     5 คะแนน 
4) ความต่อเนื่องของโครงการ     2 คะแนน 
5) ความเป็นนวัตกรรม      3คะแนน 
6) หลักธรรมในการด าเนินงานหรือคุณธรรมที่ได้รับ   3คะแนน 
     รวม   20 คะแนน 
 2. การประเมินรอบท่ี 2 (20คะแนน) 

 2.1.ประเมินจากความตั้งใจใฝ่รู้ในการอบรมพัฒนาของผู้บริหารโรงเรียน 10คะแนน 
 2.2.ประเมินจากความตั้งใจใฝ่รู้ในการอบรมพัฒนาของคณะ   10คะแนน 
(ใช้เครื่องมือการสังเกตและซักถามผู้เกี่ยวข้อง) 
3. การประเมินรอบท่ี 3 (30 คะแนน) ประเมินจากการตรวจเยี่ยมเชิงประจักษ์ โดยใช้

เครื่องมือการสังเกตและซักถามผู้เกี่ยวข้อง 
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ตารางท่ี 2.5 แบบการประเมินโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ส่วนที ่ การประเมินด้าน ผลคะแนน 
(100 คะแนน) 

หมายเหตุ 

1 นวัตกรรม (Input/Process)   

2 คุณลักษณะเชิงพุทธของนักเรียน   

3 คุณลักษณะเชิงพุทธของผู้บริหารและครู   

4 ด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม   

5 ด้านเครือข่าย   

 รวม (คะแนนเต็ม 500) คะแนนเฉลี่ย (คะแนนเต็ม x 30)%500 = ? 

 
แบบประเมินด้านนวัตกรรม (Input / Process) 
(นวัตกรรมที่ 1) ด้านการน าเข้า (Input) การพัฒนา model หรือระบบที่โรงเรียนได้ปฏิบัติจนเป็น
ความส าเร็จที่สามารถเผยแพร่ต่อโรงเรียนอื่นให้ด าเนินได้ ชื่อนวัตกรรม    
1.มีความสอดคล้องของระบบ ( Input/Process/Output/Outcome) 2.ด้านการบูรณาการและ
ความสัมพันธ์กับหลักธรรม 3.ด้านผลส าเร็จที่มองได้ชัดเจน 4.ด้านความยั่งยืนของระบบ 5.ด้านการมี
ส่วนร่วมของ บวรข้อเสนอแนะของกรรมการ 
(นวัตกรรมที่ 2) ด้านกระบวนการ (Process) การพัฒนา model หรือระบบที่โรงเรียนได้ปฏิบัติจน
เป็นความส าเร็จที่สามารถเผยแพร่ต่อโรงเรียนอื่นให้ด าเนินได้ ชื่อนวัตกรรม    
1.มีความสอดคล้องของระบบ ( Input/Process/Output/Outcome) 2.ด้านการบูรณาการและ
ความสัมพันธ์กับหลักธรรม 3.ด้านผลส าเร็จที่มองได้ชัดเจน 4.ด้านความยั่งยืนของระบบ 5.ด้านการมี
ส่วนร่วมของบวร และข้อเสนอแนะของกรรมการ 
 

ตารางท่ี 2.6 แบบประเมินคุณลักษณะเชิงพุทธของนักเรียน 

ที ่ เนื้อหา 5 4 3 2 1 ได้ หมายเหตุ 
1 นักเรียนน าปฏิบัติเอง        
2 การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย        
3 การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย +การกราบ        
4 ค าอาราธนาศีล        
5 การสมาทานศีล        
6 ค าอาราธนาพระปริตร        
7 ค าอาราธนาธรรม        
8 สรรเสริญพุทธคุณ/ธรรมคุณ/สังฆคุณ        
9 ค าถวายสังฆทาน (สามัญ/อุทิศ)        
10 ความสะอาดของห้องประชุม        
11 ค าอธิษฐานก่อนท าบุญ        
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ที ่ เนื้อหา 5 4 3 2 1 ได้ หมายเหตุ 
12 ค ากรวดน้ าย่อ        
13 การปฏิบัติกรรมฐาน (เดินจงกรม + นั่งสมาธิ)        
14 สวดมนต์แปล        
15 ค าแผ่เมตตา ทั่วไป        
16 การวางรองเท้า        
17 การประเคน        
18 ศาสนพิธีเบื้องต้น (การเดินผ่านพระ)        
19 มารยาทในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์        
20 การแต่งกาย        
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้  

ตารางที่ 2.7แบบประเมินคุณลักษณะของผู้บริหารและครู 
ที ่ เนื้อหา 5 4 3 2 1 ได้ หมายเหตุ 
1 มีครูน าปฏิบัติ        
2 การจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย        
3 การกล่าวบูชาพระรัตนตรัย +การกราบ        
4 ค าอาราธนาศีล        
5 การสมาทานศีล        
6 ค าอาราธนาพระปริตร        
7 ค าอาราธนาธรรม        
8 สรรเสริญพุทธคุณ/ธรรมคุณ/สังฆคุณ        
9 ค าถวายสังฆทาน (สามัญ/อุทิศ)        
10 ความสะอาดของห้องประชุม        
11 ค าอธิษฐานก่อนท าบุญ        
12 ค ากรวดน้ าย่อ        
13 การปฏิบัติกรรมฐาน (เดินจงกรม + นั่งสมาธิ)        
14 สวดมนต์แปล        
15 ค าแผ่เมตตา ทั่วไป        
16 การวางรองเท้า        
17 การประเคน        
18 ศาสนพิธีเบื้องต้น (การเดินผ่านพระ)        
19 มารยาทในการปฏิบัติต่อพระสงฆ์        
20 การแต่งกาย        
 คะแนนเต็ม 100 คะแนน คะแนนที่ได้  
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ตารางท่ี 2.8แบบประเมินด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม 

ที ่ เนื้อหา 5 4 3 2 1 ได้ หมายเหตุ 
1 มีเล่มแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนวิถีพุทธ 5ปี        
2 ป้ายวิถีพุทธ เด่นชัด/มาตรฐาน        
3 พระพุทธรูปหน้าโรงเรียน เด่นชัด/สะอาด        
4 ลานธรรม สะอาด/ร่มรื่น        
5 ความสะอาดห้องเรียน        
6 ความสะอาดห้องพักครู / โต๊ะครู        
7 ความสะอาดห้องน้ า        
8 ความสะอาดบริเวณสนาม/ถนน        
9 ป้ายพุทธภาษิต/คติธรรม        
10 การต้อนรับ/ปฏิบัติการตรงเวลา        
11 การแต่งกายครู เป็นระเบียบเหมือนกัน        
12 มีป้ายแผนยุทธศาสตร์โรงเรียนวิถีพุทธชัดเจน        
13 การวางรองเท้าครู/นักเรียน/ เป็นระเบียบ        
14 มารยาทครู/นักเรียน(การไหว้ ทักทาย กับ

พระสงฆ์) 
       

15 ยิ้มแย้มแจ่มใส/อัธยาศัย/สุขภาพจิตดีงาม        
16 การจัดการขยะ/การแยกขยะ        
17 มีป้ายตัวชี้วัดต่างๆ        
18 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน สะอาด เป็น

ระเบียบ 
       

19 มีห้องจริยธรรมและตารางการใช้ห้อง        
20 บุคลากรซึ่ ง เป็นแม่บ้ านนักการภารโรงมี

คุณลักษณะวิถีพุทธ 
       

 คะแนนเต็ม 100คะแนน คะแนนที่ได้  
 

แบบประเมินด้านเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ 

1.เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธที่มาร่วมกิจกรรมเยี่ยมเยียนเพ่ือคัดเลือกโรงเรียนวิถีพุทธในครั้งนี้  
มีจ านวน โรงเรียน ได้แก่ (ดูจากใบลงรายชื่อ) (25 คะแนน) 
2.มีแผนการด าเนินงานร่วมกันอย่างเชิงประจักษ์ (25 คะแนน) คือ 
3.มีการท าแผนยุทธศาสตร์เครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ อย่างเป็นเชิงประจักษ์ (25 คะแนน) 
4.ความเห็นคณะกรรมการ (25 คะแนน)  
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แผนภูมิภาพที่ 2.3 โรงเรียนวถิีพุทธแบ่งออกเป็น 3 ระดับ 

ข้อมูล วันที่ 20 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2564 
 

ตารางท่ี 2.9 เปรียบเทียบเกณฑ์ตัวชี้วัดการด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธ 

โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ตัวช้ีวัด 29 ประการ 

แบ่งเป็น 5 ด้าน 
ตัวช้ีวัด 29 ประการ แบ่งเป็น 5 ด้าน ตัวช้ีวัด 54 ประการ

ประกอบด้วย 4 มาตรฐาน 
1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต  
วาทะธรรม ติดตามที่ต่าง ๆ 
1.5มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น  
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือ
ลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดทุกชนิด 100 % 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวัน
พระ4 ประการ 
2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน 
2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน์   
2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติใน
มื้อกลางวัน 
2.4สวดมนต์แปล 

1. ด้านกายภาพ 7 ประการ 
1.1 มีป้ายโรงเรียนวิถีพุทธ 
1.2 มีพระพุทธรูปหน้าโรงเรียน 
1.3 มีพระพุทธรูปประจ าห้องเรียน 
1.4 มีพระพุทธศาสนสุภาษิต วาทะธรรม  
พระราชด ารัสติดตามที่ต่าง ๆ 
1.5มีความสะอาด สงบ ร่มรื่น 
1.6 มีห้องพระพุทธศาสนาหรือลานธรรม 
1.7 ไม่มีสิ่งเสพติดทุกชนิด100 % 
2. ด้านกิจกรรมประจ าวันพระ4 ประการ 
2.1 ใส่เสื้อขาวทุกคน  
2.2 ท าบุญใส่บาตร ฟังเทศน ์
2.3 รับประทานอาหารมังสวิรัติในมื้อกลางวัน  
2.4สวดมนต์แปล 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 ประการ 
3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนเข้าเรียน เช้า 
บ่าย ท้ังครู และ นักเรียน 

มาตรฐานที่ 1 
ด้านปัจจัยน าเข้า (Input) 
องค์ประกอบหลักท่ี 1.1 บุคลากร 
องค์ประกอบย่อย 1.1.1ผู้บริหาร 
องค์ประกอบย่อย 1.2 ครู 
องค์ประกอบหลักท่ี 1.2 การบริหาร 
องค์ประกอบย่อยที่  1.2.1 ระบบ
บริหาร 
องค์ประกอบย่อยที่  1.2.2 ระบบ
หลักสูตรสถานศึกษา 
องค์ประกอบย่อย 1.3.1ระบบบริหาร 
มาตรฐานที่ 2 
ด้านกระบวนการ (Process) 
องค์ประกอบหลักที่ 2.1 การเรียน
การสอนที่บูรณาการไตรสิกขา 
มาตรฐานที่ 2 
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โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
3. ด้านการเรียนการสอน 5 
ประการ 
3.1 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อน
เข้าเรียน เช้า บ่าย ทั้งครู และ 
นักเรียน 
3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่ม
ส า ร ะ แ ล ะ ใ น วั น ส า คั ญ ท า ง
พระพุทธศาสนา  
3.3 ครู พานักเรียนท าโครงงาน
คุณธรรม กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์
ละ 1ครั้ง  
3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุก
คน ไปปฏิบัติศาสนกิจท่ีวัดเดือนละ 
1 ครั้ง มีวัดเป็นแหล่งเรียนรู้  
3.5ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุก
คน เข้าค่ายปฏิบัติธรรมอย่างน้อย
ปีละ 1ครั้ง 
4. ด้านพฤติกรรม ครู 
ผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียน5 ประการ 
4.1 รักษาศีล 5  
4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม  
4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมี
การพิจารณาอาหารรับประทาน
อาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ  
4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงิน 
และ สิ่งของ  
4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8 
ประการ 
5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน  
5.3 ช่ืนชมคุณความดี หน้าเสาธง
ทุกวัน  
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก 
เช่นความรู้สึกท่ีได้ท าความดี 
5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มี
สมุดบันทึกความดี 
 

3.2 บูรณาการวิถีพุทธ ทุกกลุ่มสาระ และในวัน
ส าคัญทางพระพุทธศาสนา 
3.3 ครู  พานัก เรี ยนท า โครงงานคุณธรรม 
กิจกรรมจิตอาสาสัปดาห์ละ 1ครั้ง 
3.4 ครู ผู้บริหาร และ นักเรียน ทุกคน ไปปฏิบัติ
ศาสนกิจที่วัดเดือนละ 1 ครั้ ง มีวัดเป็นแหล่ง
เรียนรู้ 
3.5ครู ผู้บริหาร และ นักเรียนทุกคน เข้าค่าย
ปฏิบัติธรรมอย่างน้อยปีละ 1ครั้ง 
4. ด้านพฤติกรรม ครู ผู้บริหารโรงเรียน
และนักเรียน5 ประการ 
4.1 รักษาศีล 5 
4.2 ยิ้มง่าย ไหว้สวย กราบงาม 
4.3 ก่อนรับประทานอาหารจะมีการพิจารณา
อาหาร รับประทานอาหารไม่ดัง ไม่หก ไม่เหลือ 
4.4 ประหยัด ออม ถนอมใช้ เงินและสิ่งของ 
4.5 มีนิสัยใฝ่รู้ สู้สิ่งยาก 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8 ประการ 
5.1 ไม่มีอาหารขยะขายในโรงเรียน  
5.2 ไม่ดุ ด่า นักเรียน  
5.3 ช่ืนชมคุณความดี หน้าเสาธงทุกวัน  
5.4 โฮมรูมเพื่อสะท้อนความรู้สึก เช่นความรู้สึก
ที่ได้ท าความดี 
5.5 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน มีสมุดบันทึก
ความดี 
5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ช้ันประถมศึกษา
ปีที่ 4 ขึ้นไป) สอบได้ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่าง
น้อย  
5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อนการประชุมทุก
ครั้ง 
5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 

อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย ที่  2.1.1
กระบวนการจัดการเรียนรู้ 
องค์ประกอบย่อยที่ 2.1.2. การใช้สื่อ
และแหล่งเรียนรู้ 
องค์ประกอบย่อยที่  2.1.3 การวัด
ประเมินผล 
องค์ประกอบหลักที่ 2.2 บรรยากาศ
และปฏิสัมพันธ์ที่เป็นกัลยาณมิตร 
อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ ย่ อ ย ที่  2.2.1 
บรรยากาศ ปฏิสัมพันธ์ท่ีส่งเสริมการ
สอนให้รู้ ท าให้ดู อยู่ให้เห็น 
องค์ประกอบหลักที่  2.3 กิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิต 
องค์ประกอบย่อยที่ 2.3.1 กิจกรรม
พื้นฐานวิถีชีวิตประจ าวัน 
องค์ประกอบย่อยที่ 2.3.2 กิจกรรม
ทางพระพุทธศาสนา  
มาตรฐานที ่3 
ด้านผลผลิต (Output) 
องค์ประกอบหลัก พัฒนา กาย ศีล 
จิต และปัญญา อย่างบูรณาการ 
(ภาวนา 4) 
องค์ ป ระกอบย่ อยที่  3.1.1 กาย 
(กายภาพ) 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.2 ศีล 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.1.3 จิต 
องค์ประกอบย่อยท่ี 3.2.4 ปัญญา 
มาตรฐานที่ 4 
ด้านผลกระทบ(Outcome/Impact) 
องค์ประกอบหลักท่ี 4.1 บ ว ร ได้รับ 
ประโยชน์จากการพัฒนาโรงเรียนวิถี
พุทธ 
องค์ ประกอบย่ อยที่  4.1.1 บ้ าน 
(ผู้ปกครองและชุมชน) 
องค์ประกอบท่ี 4.2.1 วัด 
องค์ประกอบท่ี 4.3.1 โรงเรียน 
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โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
5. ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ8 
ประการ 
5.6 ครู ผู้บริหาร และนักเรียน (ช้ัน
ประถมศึกษาปีท่ี 4 ขึ้นไป) สอบได้
ธรรมศึกษาตรีเป็นอย่างน้อย  
5.7 บริหารจิต เจริญปัญญา ก่อน
การประชุมทุกครั้ง  
5.8 มีพระมาสอนอย่างสม่ าเสมอ 
การประเมินตนเอง ลงทะเบียน
ทาง เ ว็บ ไซด์ โ ร ง เ รี ยนวิ ถีพุ ท ธ 
(www.vitheebuddha.com) 

มีการตรวจเยี่ยม ประเมินผลจากรายงาน
โครงการและดูผลจาการด าเนินการโรงเรียนวิถี
พุทธท่ัวไป ในระยะเวลา 3 ปี 

มีการตรวจเยี่ยม ดูประเมินผลจาการ
ด าเนินการโรงเรียนวิถีพุทธช้ันน า ใน
ร ะ ย ะ เ ว ล า  3 ปี แ ล ะ ก า ร ส ร้ า ง
นวัตกรรมและยังคงเป็น 29 ประการ
อย่างต่อเนื่อง 

 
 สรุปได้ว่าการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยโรงเรียนวิถีพุทธ โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
และโรงเรียนพระราชทานได้มีการด าเนินการตามตัวชี้วัด โดยมีเกณฑ์การพิจารณาให้คะแนนแตกต่าง
กันแต่ละระดับ ประเมินผลโรงเรียนวิถีพุทธมีองค์ประกอบให้การศึกษาตั้งแต่ความเป็นมาความส าคัญ 
ขั้นตอนในการด าเนินการ เกณฑ์การประเมิน รวมถึงรายละเอียดการเขียนรายงานนวัตกรรม/
โครงการ/กิจกรรมที่มีจุดเด่นในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ  
 
2.4งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1งานวิจัยทีเ่กี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร 
 สมหมาย เทียนสมใจ (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง "รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.ทราบองค์ประกอบการบริหารงานที่
มีประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 2.น าเสนอรูปแบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ซึ่งมีวิธีด าเนินการวิจัย แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน
คือ 1.การศึกษาวิเคราะห์กรอบแนวคิดในการวิจัย บนพ้ืนฐานแนวคิด ทฤษฎีการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผล 2.วิเคราะห์ความเป็นไปได้และพัฒนารูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 3.ตรวจสอบและสร้างรูปแบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผลที่เหมาะสม 4.ปรับปรุงและน าเสนอรูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาที่ได้รับการประเมินจากกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ได้ระดับคุณภาพ 3 ขึ้นไป จ านวน 68 เขต ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา รองผู้อ านวยการส านักงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ผู้อ านวยการกลุ่มในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประธานคณะกรรมการเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล เป็นแบบวิเคราะห์เอกสารแบบสัมภาษณ์
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แบบกึ่งโครงสร้าง แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา แบบตรวจสอบรายการ สถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่า
ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์
เส้นทางและวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 1.องค์ประกอบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ คือ 1.)ภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง 2.)การวางแผนกลยุทธ์ 3.)องค์การแห่งการเรียนรู้ 4.)วัฒนธรรมองค์การ 5.)เทคโนโลยี
สารสนเทศ และ 6.)การมีส่วนร่วม 2.รูปแบบการบริหารงานที่มีประสิทธิผลของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา ประกอบด้วย องค์ประกอบที่ส าคัญ 6 องค์ประกอบ ซึ่งมีความเหมาะสม 
ถูกต้อง เป็นไปได้และสามารถน าไปใช้ประโยชน์ สอดคล้องกับกรอบแนวคิดทฤษฎีของการวิจัย 
 สุชาติ เอกปัชชา (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง"ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจ า
ต าบลในประเทศไทย" มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา ปัจจัยองค์ประกอบเชิงยืนยันและความสัมพันธ์เชิง
เหตุผลตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างที่มีประสิทธิผลต่อการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจ าต าบล
ในประเทศไทย ข้อมูลจากแบบสอบถามที่มีค่าความตรงและความเที่ยงสูง จ านวน 506 ฉบับของ
ผู้อ านวยการ กรรมการสถานศึกษาและครูผู้สอน ได้มาจากสุ่มแบบหลายขั้นตอน ถูกน าไปวิเคราะห์
ด้วยโปรแกรมชุดค่าสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ สถิติที่ใช้ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันตามแบบจ าลองสมการโครงสร้างและการวิเคราะห์
เส้นทาง ผลการวิจัย พบว่า 1.องค์ประกอบและปัจจัยที่ใช้ในการศึกษาทุกตัวมีประสิทธิผลอยู่ใน
ระดับสูงถึงสูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 2.องค์ประกอบเกือบทุกตัวของแต่ละปัจจัยตาม
แบบจ าลองสมการโครงสร้างการบริหารจัดการโรงเรียนดีประจ าต าบลในประเทศไทย (น้ าหนัก
องค์ประกอบ ≥0.70 และ p < .05) เป็นองค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน ยกเว้นองค์ประกอบของปัจจัย
ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนใน มิติด้านนักเรียนและมิติด้านครูและบุคลากร ไม่เป็น
องค์ประกอบส าคัญเชิงยืนยัน และ 3.แบบจ าลองสมการโครงสร้างเป็นไปตามข้อตกลงทางสถิติคือ 
Chi-square = 68.12, df = 67, p-value = 0.43896, และ  RMSEA = 0.013 ดั งนี้ จึ ง สรุ ป ได้ ว่ า 
แบบจ าลองที่พัฒนาขึ้นมามีความเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ สามารถที่จะ
อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุผลได้คือ การบริหารจัดการโรงเรียนดีประจ าต าบลที่มีประสิทธิผลสูง จะ
ได้รับอิทธิพลหรือผลทางตรงเชิงบวกมาจาก 3 ปัจจัยต่อไปนี้อยู่ในระดับสูงด้วยคือ ปัจจัยด้านการ
บริหารจัดการ ด้านนโยบายและโครงสร้าง และด้านภาวะผู้น าของผู้บริหาร ในท านองเดียวกันได้รับ
อิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกมาจากปัจจัยด้านการมีส่วนร่วม โดยส่งผ่านตัวแปรด้านการบริหารจัดการ
และพบว่าปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวสามารถท านายตัวแปรตามคือ ประสิทธิผลการบริหารจัดการ
โรงเรียนดีประจ าต าบลทั้งทางตรงและทางอ้อม ได้ร้อยละ 89.90 อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 
 นันท์นภัส วิกุล (2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับปฐมวัย ในจังหวัด
นครราชสีมา" มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1.ศึกษาระดับภาวะผู้น า การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร
บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กร ความผูกพันองค์กรและประสิทธิผลของสถานศึกษาระดับ
ปฐมวัย 2.พัฒนาแบบจ าลองสมการโครงสร้างเชิงสา เหตุของภาวะผู้น า การจัดประสบการณ์ 
สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กรและความผูกพันองค์กรที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาระดับปฐมวัยในจังหวัดนครราชสีมา 3.ศึกษาระดับอิทธิพลทางตรง อิทธิพล
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ทางอ้อมและอิทธิพลรวมของภาวะผู้น า การจัดประสบการณ์ สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน
นวัตกรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัยในจังหวัด
นครราชสีมา โดยการผสมผสานวิธีเชิงคุณภาพและวิธีเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูผู้สอนในสถานศึกษาระดับปฐมวัยจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 420 คน โดยการสุ่มตัวอย่าง
แบบง่าย ใช้แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า และใช้เทคนิคการสร้างแบบจ าลองสมการ
โครงสร้างเชิงสาเหตุการวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้บริหารส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาปฐมวัย จ านวน 17 ท่าน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึกและใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ผลการศึกษาพบว่า  
1.ประสิทธิผลสถานศึกษาปฐมวัย อยู่ในระดับมาก ภาวะผู้น า อยู่ในระดับมาก การจัดประสบการณ์อยู่
ในระดับมาก สมรรถนะองค์กร อยู่ในระดับมาก นวัตกรรมองค์กร อยู่ในระดับมาก บรรยากาศ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากและความผูกพันองค์กร อยู่ในระดับมากท่ีสุด 2.แบบจ าลองสมการโครงสร้าง
เชิงสาเหตุ มีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 3.ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรงต่อ
ประสิทธิผลสถานศึกษาระดับปฐมวัย มี 2 ปัจจัย คือ สมรรถนะองค์กรและความผูกพันองค์กร ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาปฐมวัย มี 3 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น า การจัด
ประสบการณ์ บรรยากาศโรงเรียนและอิทธิพลรวม 6 ปัจจัย คือ ภาวะผู้น า การจัดประสบการณ์
สมรรถนะองค์กร บรรยากาศโรงเรียน นวัตกรรมองค์กรและความผูกพันองค์กร 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญ
ในการศึกษาดังนี้ การพัฒนาโมเดลเชิงสาเหตุประสิทธิผลองค์การ รูปแบบการบริหารงานที่มี
ประสิทธิผล ประสิทธิผลการบริหารจัดการโรงเรียนและประสิทธิผลของสถานศึกษา ซึ่งงานวิจัย
มุ่งเน้นในการศึกษาประสิทธิผลขององค์กรส่วนใหญ่เป็นหลักส าคัญ 
 2.4.2งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยท่ีส่งต่อประสิทธิผลขององค์กร 
 สุดาพร ทองสวัสดิ์และ สุจิตรา จรจิตร (2556) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การสังเคราะห์งานวิจัย
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารสถานศึกษา" มีวัตถุประสงค์ เพ่ือสังเคราะห์
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา เป็นการสังเคราะห์ผลงานวิจัยระดับดุษฎี
นิพนธ์ในหัวเรื่องรูปแบบปัจจัยที่สงผลต่อประสิทธิผลในการบริหารสถานศึกษา จ านวน 14 เรื่อง โดย
ใช้รูปแบบการสังเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ตีความและสรุปตามผลการสังเคราะห์ได้ดังนี้ ปัจจัย
ที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยปัจจัย 4 ปัจจัย และแต่ละปัจจัยมี
องค์ประกอบย่อย ดังนี้ 1.ปัจจัยด้านผู้บริหาร ลักษณะผู้บริหารที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการ
บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีความเป็นมืออาชีพในการบริหารและใช้
กระบวนการบริหารที่ดี 6 รูปแบบ ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ การสร้าง
ทีมงานหรือบริหารด้วยทีมงานที่ดีด าเนินการบริหารอย่างมีระบบ บริหารจัดการและสร้างองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ มีพฤติกรรมการบริหารที่ดีและน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 2.ปัจจัยด้าน
กระบวนการบริหาร กระบวนการที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลในการบริหารประกอบด้วย 6 รูปแบบ 
ได้แก่ การสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมเชิงวิชาการ การสร้างทีมงานหรือบริหารด้วยทีมงานที่ดี 
ด าเนินการบริหารอย่างมีระบบที่ดี  บริหารจัดการและสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  มีพฤติ
กรรมการบริหารที่ดีและน าระบบประกันคุณภาพมาใช้ในการบริหาร 3.ปัจจัยด้านบุคลากรที่มี
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ประสิทธิผลและเอ้ือต่อความส าเร็จในการบริหารสถานศึกษาที่ดีจะต้องมีสร้างปฏิสัมพันธ์กับสังคมที่ดี
และมีความเป็นมืออาชีพในด้านการสอน รวมทั้งมีการบริหารการสอนที่ดีด้วยการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสอนและการพัฒนาพฤติกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนและกระตุ้นให้
ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนการสอน 4.ปัจจัยด้านกระบวนการเรียนการสอน 
การจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการสร้างและพัฒนาพฤติกรรมการเรียนของนักเรียนและดึง
ผู้ปกครองมามีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอน 
 จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลกระทบของศูนย์โรงเรียน" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและ
ผลกระทบของศูนย์โรงเรียนโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงบรรยาย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  
1.แบบศึกษาเอกสารตัวชี้วัด ปัจจัยประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบ 2.แบบประเมินเหมาะสม/
ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด 3.แบบประเมินสอดคล้อง/ความเป็นไปได้ของตัวชี้วัด 4.แบบสอบถาม
ปัจจัย ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ผลกระทบของศูนย์โรงเรียน 5.แบบประเมินความเหมาะสม/ความ
เป็นไปได้ของร่างข้อเสนอเชิงนโยบาย กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูล จ านวน 832 คน ประกอบด้วย 
ผู้บริหารศูนย์โรงเรียน ครูผู้สอน นักเรียนและผู้ปกครอง จากกลุ่มตัวอย่างของศูนย์โรงเรียน จ านวน 
208 ศูนย์ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบ
ขั้นตอน ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 1.ตัวชี้วัดของประสิทธิภาพ ประกอบ ด้วยมูลค่าของปัจจัยต่อปริมาณ
ผลผลิต ปริมาณผลผลิตเปรียบเทียบปริมาณปัจจัย คุณภาพผลผลิต เวลาที่ใช้จริงของผลผลิตค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงของผลผลิตเปรียบเทียบกับค่าใช้จ่ายตามแผน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อปัจจัย
และกระบวนการของการผลิต 2.ตัวชี้วัดประสิทธิผล ประกอบด้วย ปริมาณผลลัพธ์และคุณภาพ
ผลลัพธ์เมื่อมารวมเป็นศูนย์โรงเรียนเปรียบเทียบกับก่อนการรวมเป็นศูนย์โรงเรียน ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการที่มีต่อผลผลิต ตัวชี้วัดผลกระทบ ประกอบด้วย ผลที่เกิดจากผลลัพธ์ที่มี ต่อประชาชน 
สังคม สิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจ 3.ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล ผลกระทบของศูนย์โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 3.ปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและผลกระทบของศูนย์โรงเรียนอยู่ในระดับมาก คือ ปัจจัยด้านการเมือง ด้านเศรษฐกิจ 
ด้านสังคมและด้านเทคโนโลยี 4.ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารศูนย์โรงเรียนมีนโยบายส าหรับ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 8 ข้อนโยบายส าหรับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 3 
ข้อ นโยบายส าหรับศูนย์โรงเรียน 7 ข้อ นโยบายส าหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 2 ข้อ 
 นฤมล เจริญพรสกุล (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน" มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัย
ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
เอกชนและเพ่ือสร้างรูปแบบพหุระดับของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
ส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โดยก าหนดกลุ่มตัวอย่าง ครูโรงเรียนเอกชน 420 
คน จากโรงเรียน 38 โรง ซึ่งได้มาจากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
แบบสอบถามและแบบทดสอบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ได้รับเครื่องมือกลับคืนมาจากครูโรงเรียนเอกชน 420 
ฉบับ วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์การ
กระจายและการวิเคราะห์พหุระดับด้วยสมการถดถอย ผลการวิจัยพบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียน
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ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย 1.ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน 2.คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน 3.ความพึงพอใจในงานของครู 4.ความพึงพอใจ
ของผู้ปกครองและ 5.ความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ประกอบด้วย ปัจจัย 4 ด้านคือ
ปัจจัยด้านโรงเรียนได้แก่ สภาพแวดล้อมในโรงเรียนและการบริหารงานในโรงเรียน ปัจจัยด้าน
ผู้บริหารได้แก่ คุณลักษณะของผู้บริหาร พฤติกรรมการบริหารและภาวะผู้น าของผู้บริหาร ปัจจัยด้าน
ครูได้แก่ คุณลักษณะของครู ความพึงพอใจในงานของครู พฤติกรรมการสอนของครู ปัจจัยด้าน
นักเรียนได้แก่ พฤติกรรมด้านการเรียนของนักเรียน การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ปกครอง เจตคติของ
ผู้เรียน ผลการวิจัยดังกล่าว ผู้วิจัยได้เสนอการวิเคราะห์รูปแบบของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน พร้อมทั้งให้
ข้อเสนอแนะบางประการส าหรับการก าหนดนโยบาย การน าไปสู่การปฏิบัติและการวิจัยต่อไปใน
อนาคต 
 เตือนใจ เขียนชานาจ (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง"ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน" มีวัตถุประสงค์ศึกษา 1.เพ่ือศึกษาระดับปัจจัยเชิงสาเหตุและระดับ
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 2.เพ่ือศึกษาความกลมกลืนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ 3.เพ่ือศึกษาอิทธิพลของปัจจัย
เชิงสาเหตุที่สงผลทางตรงและทางอ้อมต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยได้ศึกษา
เอกสารและสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือยืนยันตัวแปร พร้อมสร้างและพัฒนาเครื่องมือ ได้แก่
แบบสอบถาม ประชากร เป็นผู้บริหาร อาจารย์ผู้สอนและเจ้าหน้าที่สนับสนุนทางการศึกษา 7 แห่ง
จ านวน 44,008 คน ได้กลุ่มตัวอย่าง 380 คน สุ่มแบบหลายขั้นตอน การวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้ความถ่ี 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปัจจัยเชิงยืนยันเส้นทางอิทธิพลและสมการโครงสร้างท าการ
ตรวจสอบขยายผลที่ได้จากการวิเคราะห์และยืนยันปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ปรากฎผล 
ดังนี้ 1.ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน1.1.ปัจจัยการบริหาร 
โดยรวมอยู่ระดับมาก ได้แก่ การมีบารมีและอิทธิพลเชิงอุดมคติ การจูงใจเพ่ือสร้างแรงดลใจ การ
กระตุ้นทางปัญญาและการเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลง 1.2.ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การ โดยรวมอยู่
ระดับมาก ได้แก่ การปรับตัว พันธกิจ การผูกพันและค่านิยม 1.3.ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยรวม
อยู่ระดับมาก ได้แก่ การจัดการเรียนการสอน การบริหารจัดการ การบริการข้อมูลและการพัฒนาสื่อ
อุปกรณ์ 1.4.ระดับประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยรวมอยู่ระดับมาก ได้แก่ การผลิต
บัณฑิต การวิจัย การให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 2.การ
ตรวจสอบความกลมกลืนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผล ดังนี้ ผลการศึกษาและตรวจสอบ
ความกลมกลืนของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลักปรับ
โมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ทั้งนี้พิจารณาได้จากค่าไค-สแควร์ (X2= 86.41) พบว่า
ไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ (P >0.05)และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ (RMSEA = 
0.025) มีค่าน้อยกว่า .05 ทั้งนี้การส่งผลของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ (X2= 86.41,P = 0.102, RMEA = 0.025) 3.อิทธิพล
ของปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 3.1.ปัจจัยภาวะผู้น าส่งผล
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ทางตรงต่อประสิทธิผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัย
วัฒนธรรมองค์การและปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ 3.2.ปัจจัยวัฒนธรรมองค์การส่งผลทางตรงต่อ
ประสิทธิผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และส่งผลทางอ้อมโดยผ่านปัจจัยเทคโนโลยี
สารสนเทศ อย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.01 3.3.ปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศส่งผลทางตรงต่อ
ประสิทธิผล อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 สุริยัน ทรัพย์ผล (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ปัจจัยด้านองค์การและภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน้ าโขง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ตอนบน" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างและตรวจสอบความตรงของโมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ 
ปัจจัยด้านองค์การและภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาใน 
จังหวัดลุ่มน้ าโขง ภาคตะวันออกเฉียงตอนบนและเพ่ือศึกษาปรากฏการณ์ของปัจจัยด้านองค์การและ
ภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน้ าโขง กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มแรก เป็นผู้ให้ข้อมูลในการสร้างกรอบแนวคิดการวิจัย จ านวน 7 คน ได้มาโดยการเลือก
แบบเจาะจง กลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2 ในการศึกษาเชิงปริมาณคือครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา 
จ านวน 460 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอนและกลุ่มตัวอย่างที่ 3 เป็นผู้ให้ข้อมูล 2 กลุ่ม คือ 
ผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 10 คนและครูผู้สอนสังกัดโรงเรียนประถมศึกษา จ านวน 10 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ สถิติพ้ืนฐานและการวิเคราะห์สมการโครงสร้างเชิงเส้น ภาวะผู้น า
ทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพลไปยังประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) บรรยากาศโรงเรียน (CLIS) องค์การแห่ง
การเรียนรู้ (LO) และความผูกพันต่อองค์การ (COMM) มีอิทธิพลไปยัง ประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) 
ผลการวิจัยพบว่า 1.โมเดลความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น ปัจจัยองค์การและภาวะผู้น าที่มีอิทธิพลต่อ
ประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดลุ่มน้ าโขง มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ (Chi-square = 534.025, df=182, ค่า CMIN/DF=2.934, ค่า NFI = 0.945, ค่า GFI = 
0.931, ค่า RMSEA = 0.057, ค่า RMR = 0.033) 2.ปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ ( IL) มีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) ปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน (CLIS) ปัจจัยองค์การแห่ง
การเรียนรู้ (LO) และปัจจัยความผูกพันในองค์การ (COMM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
ด้วยขนาดอิทธิพล 0.78, 0.90 และ 0.39 ตามล าดับ และปัจจัยภาวะผู้น าทางวิชาการ (IL) มีอิทธิพล
ทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) และปัจจัยความผูกพันในองค์การ (COMM) อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติ ด้วยขนาดอิทธิพล -0.06 และมีอิทธิพลทางอ้อมเชิงบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียน 
(EFF) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.13 และปัจจัยบรรยากาศโรงเรียน 
(CLIS) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อปัจจัยความผูกพันในองค์การ (COMM) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.01 ด้วยขนาดอิทธิพล 0.52 ปัจจัยองค์การแห่งการเรียนรู้ (LO) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติด้วยขนาดอิทธิพล -0.02 ปัจจัยความผูกพัน
ในองค์การ (COMM) มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อประสิทธิผลโรงเรียน (EFF) อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.01 ขนาดอิทธิพล 0.25 ตัวแปรในโมเดลร่วมอธิบายประสิทธิผลโรงเรียนได้ร้อยละ 85 
3.ปรากฏการณ์ภาวะผู้น าและความผูกพันในองค์การมีผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนในระดับสูง ส่วน
องค์การแห่งการเรียนรู้และบรรยากาศโรงเรียนไม่ชัดเจนและไม่ส่งผลท าให้เกิดประสิทธิผลได้เต็มที่ 
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 มณัญญา บุษยะมา (2559) ได้ท าวิจัยเรื่อง "องค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการ
บริหารโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา" มีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 1.ศึกษาองค์ประกอบที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหัดนครราชสีมา 2.สร้างรูปแบบการบริหารที่มีประสิทธิผลของ
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหัดนครราชสีมา เพ่ือรองรับการ
เข้าสู่ประชาคมอาเซียน วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วยวิธี 
Principal Component Analysis (PCA) และท าการหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) 
ด้วยวิธี varimax และท าการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็กเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วย ผู้ปกครอง ครูและ
ผู้บริหารของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จ านวน 
534 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย เลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์
องค์ประกอบ ผลการวิจัยมีดังนี้ 1).จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ พบว่า สามารถสกัด
องค์ประกอบได้ 7 องค์ประกอบ ได้แก่ 1.พัฒนาศักยภาพด้านภาษา 2.การจัดการเรียนการสอน  
3.การจัดสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.การพัฒนาทักษะวิชาชีพ 5.การบริหารแบบมีส่วน
ร่วม 6.การปฏิบัติตามนโยบาย 7.การพัฒนาเทคโนโลยี 2).จากการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพเพ่ือ
สนับสนุนการวิจัยเชิงปริมาณผลการวิเคราะห์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขนาดเล็กที่มี
ประสิทธิผลเพ่ือรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนประกอบด้วย 1.การพัฒนาศักยภาพด้านภาษา  
2.การจัดการเรียนการสอน 3.การจัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 4.การพัฒนาทักษะวิชาชีพ  
5.การบริหารแบบมีส่วนร่วม 6.การปฏิบัติตามนโยบาย 7.การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สรุปได้ว่า จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ประกอบด้วยเนื้อหาส าคัญในการศึกษาดังนี้ การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน 
การวิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงของปัจจัย ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียน ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน ปัจจัยด้านองค์การและภาวะผู้น าที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิผลของการบริหารโรงเรียน ซึ่งงานวิจัยในการศึกษาครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กรส่วนใหญ่เป็นหลักส าคัญ 
 2.4.3งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธ 
 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2555) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ศึกษาและพัฒนาอัต
ลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธ ปีที่ 9 (29 ประการสู่ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ)" โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเพ่ือ
เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและการเผยแผ่กิจกรรมในการพัฒนาอัตลักษณ์โรงเรียนวิถีพุทธสู่
ความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธทั้งระบบ จากผลการประเมินและศึกษาเอกสาร จ านวน 3,520 โรงเรียน 
พบว่า ในภาพรวมส่วนมากอยู่ในระดับยังไม่มีคุณภาพ รองลงมาประเมินการด าเนินงานภายในระดับดี
มาก ประเมินการด าเนินงานในระดับดี และประเมินการด าเนินงานในระดับ พอใช้ ตามล าดับ เมื่อ
พิจารณาผลการประเมินผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ ตามมาตรฐานทั้ง 3 ด้าน พบว่าโรงเรียนที่ได้รับ
ผลการประเมิน รายตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 1 ส่วนมากไม่มีการก าหนดการด าเนินงานและประเมินตาม
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แผนอย่างเป็นรูปธรรม และมีการประเมินผลไม่ครบทุกโครงการที่ก าหนดตามแผนโรงเรียนได้รับการ
ประเมิน รายตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 2 ส่วนมาก มีผลการด าเนินงานตามกิจกรรมที่โครงการด าเนินงาน 
แต่ส่วนมากไม่มีแผนด าเนินงานไม่ชัดเจนไม่มีการเผยแพร่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและโรงเรียนที่ได้รับผล
การประเมิน รายตัวบ่งชี้ ระดับคะแนน 3 ส่วนมากมีการก าหนดและด าเนินการและประเมินตามแผน
อย่างเป็นรูปธรรมและมีการด าเนินการตามมาตรฐานที่ก าหนด 
 พระระพีพัฒน์ หาญโสภา (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง "วิจัยประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 25"โดยใช้รูปแบบการประเมิน CIPP Model เป็นการ
วิจัยประเมินผล (Evaluation Research) แบ่งเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ใช้การสนทนากลุ่ม (Focus 
Group Discussion) ระยะที่ 2 การวิจัยเชิงส ารวจ (Survey study) พบว่า ด้านบริบท โรงเรียนวิถี
พุทธมีความเหมาะสมตามนโยบายเป้าหมายความต้องการความจ าเป็นและความคาดหวังสอดคล้อง
กับแนวนโยบายทางการศึกษาในระดับมากทุกองค์ประกอบด้านปัจจัยน าเข้า พบว่า ความเหมาะสม
ของปัจจัยน าเข้าท่ีก าหนดไว้ ประกอบด้วย ทรัพยากรบุคคล งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ 
ด้านกระบวนการ พบว่า ระดับการปฏิบัติงานตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดไว้ในการจัดการศึกษาโรงเรียน
วิถีพุทธ โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ ด้านผลกระทบ พบว่า โดยภาพรวม 
พบว่า ผลกระทบหรือผลที่เกิดขึ้นสืบเนื่องจากการด าเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ที่ส่งผลต่อบ้าน วัด
และโรงเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติ อยู่ในระดับมากทุกองค์ประกอบ 
 พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก (2557) ได้ท าวิจัยเรื่อง “ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธชั้นน าของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 
1.สภาพการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานนทบุรีทั้งในด้านกายภาพด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารและนักเรียนด้านการเรียนการสอน
ด้านกิจกรรมประจ าวันพระและด้านการส่งเสริมวิถีพุทธในภาพรวมพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
โดยด้านกายภาพที่แสดงถึงความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ เช่น มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน มีป้ายพุทธ
สุภาษิตป้ายคติธรรมเป็นต้น มีระดับค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมา ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ที่เน้นการ
คิดแบบมีเหตุผลถูกวิธีเข้าใจและรู้คุณค่าแท้ของสรรพสิ่งด้านพฤติกรรมครูผู้บริหารโรงเรียนและ
นักเรียนที่มุ่งเน้นรักษาศีล5การยิ้มง่ายไหว้สวยกราบงามด้านการส่งเสริมวิถีพุทธเช่นการมีมนุษย
สัมพันธ์ที่ดีมีความรับผิดชอบต่อตนเองเต็มใจช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างจริงใจการมีจิตอาสาฯลฯ และด้าน
กิจกรรมประจ าวันพระตามล าดับซึ่งแสดงให้ถึงความสามารถในการจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามหลัก
พระพุทธศาสนาที่มีการบูรณาการไปสู่การเรียนการสอนในวิชาการต่างๆกับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรม
เชิงพุทธของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 2.ปัจจัยที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีพบว่ามีปัจจัยทั้งเชิงบวกและเชิงลบในเชิงบวก
นั้นสิ่งที่มีผลต่อการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าได้แก่การเอาใจใส่ดูแลของผู้บริหารคณะครูนักเรียน
และผู้ปกครองรวมทั้งการส่งเสริมจากพระสงฆ์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน
กิจกรรมเชิงพุทธโดยมีการน าหลักพุทธธรรมและหลักวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสมในขณะที่
ปัจจัยเชิงลบได้แก่ด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบุคลากรและด้านบริหารงานทั่วไปโดยในด้าน
วิชาการนั้นยังขาดการบูรณาการกับการเรียนการสอนในรายวิชาอ่ืนๆนักเรียนขาดความสนใจใน
รายวิชาพระพุทธศาสนาด้านงบประมาณยังขาดการบริหารงบประมาณที่น ามาใช้ในกิจกรรมเชิงพุทธ
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เนื่องจากโรงเรียนมีความปรารถนาที่จะบริหารงบประมาณที่เป็นอิสระมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใน
ภาพรวมมากว่าการจัดกิจกรรมเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งด้านบุคลากรพบว่าทั้งครูนักเรียนยังไม่ให้ความ
สนใจและเรียนรู้ในเชิงพุทธอย่างต่อเนื่องส่วนด้านบริหารงานทั่วไปนั้นยังเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธในระดับน้อย 3. รูปแบบการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีพบว่าการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธชั้นน านั้นควร
น าอัตลักษณ์ 29 ด้านของโรงเรียนวิถีพุทธมาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักไตรสิกขาเพ่ือพัฒนาไปสู่การ
พัฒนาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยอาจใช้รูปแบบ “PPTAB Model” เป็นการพัฒนาด้านกายภาพ 
(Physical) ให้เป็นที่สัปปายะต่อการเรียนรู้ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ (Promote the Buddhist way) 
ด้านการเรียนการสอน  (Teaching on Demand) ด้านส่งเสริมกิจกรรมเชิงพุทธ  (Activities in 
Buddhist) เพ่ือให้เอ้ือต่อการเรียนรู้และกาปฏิบัติที่น าไปสู่ด้านพฤติกรรมเชิงพุทธที่พึงประสงค์ 
(Behavior) 
 พระครูวินัยธรสมศักดิ์ สุจิตฺโต (2558) ได้ท าวิจัยเรื่อง “กระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า 1.การศึกษาสภาพวัฒนธรรมองค์กรของ
โรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนนทบุรีพบว่ามีการบริหารงานอยู่5ด้านคือด้านการบริหารงานวิชาการด้าน
การบริหารงานธุรการด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหารอาคารสถานที่และด้านบริหาร
คุณธรรมจริยธรรมโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x = 3.08) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดได้แก่ด้านคุณธรรมจริยธรรม (x= 3.16) รองลงมาคือด้านการบริหารอาคารสถานที่ 
(x = 3.12) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ด้านการบริหารงานวิชาการ  (x = 3.00) 2.กระบวนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนนทบุรีมี10ประการคือ1) สร้างความตระหนักถึง
ความส าคัญของวัฒนธรรมองค์กร 2) ก าหนดค่านิยมขององค์การให้ชัดเจน 3) ก าหนดวัฒนธรรม
องค์กรโรงเรียนวิถีพุทธ 4) สร้างวิสัยทัศน์ของโรงเรียนวิถีพุทธ 5) ก าหนดกลยุทธ์พันธกิจแผนการ
ด าเนินงานโครงการและกิจกรรมต่างๆ 6) สรรหาบุคลากรเป็นแกนน า 7) ด าเนินการตามแผนงาน
โครงการและกิจกรรมที่ก าหนดไว้8) ติดตามผลการด าเนินงานมีการวัดผลประเมินผล 9) ธ ารงรักษา
หรือพัฒนาวัฒนธรรมองค์การให้เจริญงอกงามยิ่งขึ้นและ10) บูรณาการกระบวนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรวิถีพุทธ 3.ผลการศึกษากระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรของโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัด
นนทบุรีการสร้างวัฒนธรรมองค์กรควรมีการบูรณาการกระบวนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรวิถีพุทธกับ
การบริหารงานของโรงเรียนวิถีพุทธในจังหวัดนนทบุรีการบริหารงานของโรงเรียนได้แก่การสร้าง
วัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารงานวิชาการการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารงานธุรการ
การสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารงานบุคคลการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านการบริหารงาน
อาคารสถานที่และการสร้างวัฒนธรรมองค์กรด้านคุณธรรมจริยธรรม 
 พระณรงค์เดช อธิมุตฺโต (2560) ได้ท าวิจัยเรื่อง "รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียน
วิถีพุทธ" ผลการวิจัย พบว่า 1.สภาพปัจจุบันของโรงเรียนวิถีพุทธและศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 
1)โรงเรียนวิถีพุทธปัจจุบันด าเนินการโดยส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม สถาบันวิปัสสนาธุระ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับส านักพัฒนานวัตกรรม ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ 3 ระดับ คือ โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป,โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน า
และโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ด าเนินกิจกรรมภายในโรงเรียนตามอัตลักษณ์ 29 ประการสู่ความ
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เป็นโรงเรียนวิถีพุทธ มี 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ,ด้านการเรียนการสอน,ด้านพฤติกรรมครูและนักเรียน
,ด้านส่งเสริมวิถีพุทธและด้านกิจกรรมประจ าวันพระ ส่วนศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ปัจจุบันอยู่
ในขั้นตอนการวิจัย จะน าเสนอต่อไป 2) สภาพปัญหาของการด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธและศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ สรุปได้ว่า สภาพปัญหาในโรงเรียนวิถีพุทธ มี 8 ด้าน คือ 1) การบริหาร 2) 
ด้านนักเรียน 3) ด้านครู 4) ด้านผู้บริหารโรงเรียน 5) ด้านผู้ปกครอง 6) ด้านอาคารสถานที่ 7) ด้าน
การจัดการกิจกรรม 8) ด้านเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ 2.ผลการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ได้ดังนี้ รูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ ประกอบด้วยส่วน
ส าคัญ 3 ส่วน คือ ส่วนน า,กระบวนการและการน าไปใช้ มีรายละเอียด อธิบายได้ดังนี้ 1)ส่วนน า
ประกอบด้วย หลักการ,วัตถุประสงค์,สภาพแวดล้อม,ตัวชี้วัดศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 2)
กระบวนการ ประกอบด้วย ได้แก่ องค์ประกอบของศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ,การด าเนินงาน
ศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ,การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ,กิจกรรมพัฒนาศูนย์การ
เรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธ 3)การน ารูปแบบไปใช้ ประกอบด้วย การเตรียมการด าเนินงาน,การน าไปใช้,
การติดตามและประเมินผล 3.ผลการน าเสนอรูปแบบการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้โรงเรียนวิถีพุทธจาก
การวิเคราะห์ค่าความเหมาะสม โดยภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
หัวข้อ พบว่า ส่วนกระบวนการ องค์ประกอบ ด้านอาคารสถานที่ มีความเหมาะสมมากที่สุด รองลงมา 
ส่วนการน ารูปแบบไปใช้ ส่วนกระบวนการด้านกิจกรรม มีความเหมาะสมเป็นล าดับที่ 3 
 พระมหาศุภวัฒน์ ชุติมนฺโต (2562) ได้ท าวิจัยเรื่อง "ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ" มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1.เพ่ือเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ 2.เพ่ือวิเคราะห์โรงเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการ 
สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธและ 3.เพ่ือศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดสงขลา 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 54 คน ได้แก่ 1.ผู้บริหารหรือผู้ดูแลโรงเรียนที่สมัครเข้าร่วมโรงเรียนวิถีพุทธ 
จ านวน 4 คน และ 2.ผู้ที่มีบทบาทเกี่ยวข้องการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จ านวน 50 คน เครื่องมือที่ใช้
ในการวิจัย เป็นการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง มี 4 ด้าน คือ 1.ด้านนโยบายการบริหาร 2.ด้าน
การวางแผนด าเนินการ 3.ด้านการนิเทศติดตามผล และ 4.ด้านปัญหาอุปสรรคในการบริหารและ
ข้อเสนอแนะ ระเบียบวิธีวิจัย โดยใช้วิธีเชิงผสมผสาน สถิติที่ใช้หาคุณภาพเครื่องมือ ได้แก่ ความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและสถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequencies) และค่าร้อยละ 
(Percentage) ผลการวิจัยพบว่า 1.ผลเปรียบเทียบโรงเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินอัตลักษณ์ 29 
ประการ สู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ พบว่า โรงเรียนที่มีผลคะแนนระดับมากท่ีสุด สามารถด าเนินการ
ผ่านเกณฑ์การประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ คิดเป็นร้อยละ 97.59 และ
โรงเรียนที่มีผลคะแนนระดับน้อยที่สุด ไม่สามารถด าเนินการได้ตามการประเมินอัตลักษณ์ คิดเป็นร้อย
ละ 63.62 2.ผลการวิเคราะห์โรงเรียนที่มีผลคะแนนการประเมินอัตลักษณ์ 29 ประการสู่การเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ รอบประเมิน 12 เดือน ปี 2560 ข้อมูลจาก ARS 7 (2) และ ARS 15 (1) ที่มีระดับ
คะแนนมากที่สุด แยกเป็นรายด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านการเรียนการสอน ด้านพฤติกรรมผู้บริหาร
โรงเรียน ครูและนักเรียน ด้านกิจกรรมวันพระและด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ พบว่า โรงเรียนที่มีผล
คะแนนระดับมากที่สุด ด้านกายภาพ ได้คะแนนการประเมินสูงสุด คิดเป็นร้อยละ 99.35 และโรงเรียน
ที่มีผลคะแนนระดับน้อยที่สุด ด้านพฤติกรรมผู้บริหารโรงเรียน ครูและนักเรียนได้คะแนนการประเมิน
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สูงสุด คิดเป็นร้อยละ 78.00 3.ผลการศึกษาข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก พบว่า สภาพปัญหาการ
บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดสงขลา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่ละเขต ได้สนองนโยบายจาก 
สพฐ.ของโครงการโรงเรียนวิถีพุทธไว้ในแผนกลยุทธ์ เพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการด าเนินการให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ ก าหนดให้เน้นการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ผู้บริหารสถานศึกษาได้สนองนโยบายด้วย
วิธีการก าหนดไว้ในแผนยุทธศาสตร์ มีส่วนร่วมในการด าเนินการพัฒนาโรงเรียนและกิจกรรมวิถีพุทธ
เข้าร่วมประชุมวางแผนการด าเนินการร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาและปัญหาการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธ จังหวัดสงขลา พบว่า การนิเทศติดตามประเมินผลของส านักงานเขตพ้ืนที่ยังพบ
ปัญหา ในเรื่องอัตลักษณ์บางตัวชี้วัด มีการติดตามประเมินผล แต่ยังขาดการลงพ้ืนที่ไปเพ่ือติดตาม 
ผู้อ านวยการหรือครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนวิถีพุทธไม่ใส่ใจ ไม่เห็นความส าคัญที่จะเข้ามารายงานการ
ประเมินผ่านระบบตามก าหนดเวลา  
 พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (2563) ได้ท าวิจัยเรื่อง "การพัฒนารูปแบบการด าเนินงานโรงเรียน
วิถีพุทธ" ผลการวิจัย พบว่า 1) สภาพปัจจุบัน คือ โรงเรียนวิถีพุทธมีการด าเนินงานอยู่ 3 ระดับ ได้แก่ 
1.1.โรงเรียนวิถีพุทธทั่วไป 1.2.โรงเรียนวิถีพุทธชั้นน าและ 1.3.โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มีการ
ด าเนินงาน 6 ขั้นตอน ได้แก่ 1.การเตรียมการ 2.การด าเนินงานการจัดสภาพและองค์ประกอบ 3.การ
ด าเนินการพัฒนาตามระบบไตรสิกขา 4.การดูแลสนับสนุนใกล้ชิด 5.การปรับปรุงและพัฒนาต่อเนื่อง 
และ 6.การประเมินผลและเผยแพร่ผลการด าเนินงานและ 2.พัฒนารูปแบบโดยน าหลักธรรมมา
สนับสนุน ได้แก่ 2.1.ศรัทธาและฉันทะ 2.2.ปัญญาวุฒิธรรม 2.3.ไตรสิกขา 2.4.กัลยาณมิตร 2.5.อิทธิ
บาท 4,อุปัญญาตธรรม 2 และ2.6.ปิติและชื่นชมร่วมกัน และรูปแบบของด าเนินการ มี 3 ด้าน ได้แก่ 
1.ระบบเครือข่ายโรงเรียนวิถีพุทธ 2.การสร้างแกนน าเยาวชนวิถีพุทธและ 3.การพัฒนาชุมชนตามแนว
วิถีพุทธ เพ่ือส่งเสริมกระบวนการด าเนินงานบริหารโรงเรียนวิถีพุทธให้มีประสิทธิภาพขึ้น 
 จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญในการศึกษา
คือการบริหารจัดการโรงเรียนวิถีพุทธ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ การศึกษาการ
ด าเนินงานจัดการศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธ วิจัยประเมินโรงเรียนวิถีพุทธ กระบวนการสร้างวัฒนธรรม
องค์กรโรงเรียนวิถีพุทธ ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารโรงเรียนวิถีพุทธ การพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธ ซึ่งงานวิจัยเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธที่กล่าวมามีเนื้อหาและข้อมูลที่
เกี่ยวข้องในการน าข้อมูลมาประกอบการท าวิจัยในครั้งนี้ให้มีเนื้อหาที่ครบถ้วนสมบูรณ์และใช้อ้างอิงได้ 



บทท่ี 3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ใช้ระเบียบวิธีเชิง
พรรณา (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้ 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ในบทนี้ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดแนวทางและรายละเอียดต่างๆของการวิจัย ดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากร, ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3.การสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6 ขั้นตอนในการวิจัย 
 
3.1.ประชำกร, ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกร  
 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งรุ่น 1,รุ่น 2 และรุ่น 3 
จ านวน 75 โรงเรียน  
 3.2.1 ผู้ให้ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยเชิงพรรณา (Descriptive Research) ฉะนั้น ผู้ให้
ข้อมูลและกลุ่มตัวอย่าง รวมทั้งหมดจ านวน 566 คน จ าแนกดังนี ้ 
 โดยการแจกแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่าง เป็นผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการและครูผู้ดูแล
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive 
Sampling) จ านวน 225 คนและคุณครูผู้สอน จ านวน 341 คน จากจ านวน 2,319 คน ซึ่งก าหนด
ขนาดตัวอย่าง (Sample Size) จะใช้สูตรของทาโร่ยามาเน่ (Yamane, 1973) ค านวณขนาดของ
ตัวอย่างที่เหมาะสม ดังนี้  

  N = 
N

1+Ne2
 

  n = ขนาดตัวอย่าง 
  N = 2,319 
  e = ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (Sampling error) 0.05 

  n = 
2,319

1+(2,319 X 0.0025)
 

  n = 341.15  = 341 
ในระดับความเชื่อม่ัน 95% ความคลาดเคลื่อนที่ 0.05  
และผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random sampling) ดังนี้ 
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 1. ก าหนดโรงเรียนเป็น 75 โรงเรียน 
 2. แบ่งประชากรตามโรงเรียนในแต่ละโรงเรียน 
 3. ก าหนดสัดส่วนกลุ่มตัวอย่างในแต่ละโรงเรียน โดยเทียบบัญญัติไตรยาง ตามสัดส่วน ดังได้
แสดงในตารางที่ 3.1. 
 

ตำรำงท่ี 3.1 ตารางแสดงข้อมูลประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
1 โรงเรียนสฤษดิเดช 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

142 142x341

2,319
 = 20 

2 โรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

39 39x341

2,319
 = 6 

3 โรงเรียนป่าแดงวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

14 14x341

2,319
 = 2 

4 โรงเรียนบ้านคลองมะนาว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

9 9x341

2,319
 = 1 

5 โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนาราษฎร์) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

8 8x341

2,319
 = 1 

6 โรงเรียนวัดบ้านหนองบัวศาลา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

10 10x341

2,319
 = 2 

7 โรงเรียนบ้านปอบิด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

12 12x341

2,319
 = 2 

8 โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ (พิบูลบ ารุง) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 1 ปี พ.ศ.2558 

33 33x341

2,319
 = 5 

9 โรงเรียนวัดลาดระโหง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

8 8x341

2,319
 = 1 

10 โรงเรียนบ้านด่านสันติราษฎร์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 3 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

15 15x341

2,319
 = 2 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
11 โรงเรียนวัดเนินเขาดิน 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

22 22x341

2,319
 = 3 

12 โรงเรียนวัดช่องลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

7 7x341

2,319
 = 1 

13 โรงเรียนวัดสวนส้ม (สุขประชานุกูล) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

30 30x341

2,319
 = 4 

14 โรงเรียนวัดหนามแดง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

40 40x341

2,319
 = 6 

15 โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

20 20x341

2,319
 = 3 

16 โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

17 17x341

2,319
 = 2 

17 โรงเรียนบ้านไร่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

7 7x341

2,319
 = 1 

18 โรงเรียนบ้านหนองผือ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

4 4x341

2,319
 = 1 

19 โรงเรียนบ้านโนนส าราญ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

4 4x341

2,319
 = 1 

20 โรงเรียนบ้านเปือย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต5 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

5 5x341

2,319
 = 1 

21 โรงเรียนพังทุยพัฒนศึกษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น เขต 25  
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

13 13x341

2,319
 = 2 

22 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเชียงราย เขต 36 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 
 

60 
60x341

2,319
 = 9 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
23 โรงเรียนลองวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เขต 37 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

65 65x341

2,319
 = 10 

24 โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาชัยนาท เขต 5 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

147 147x341

2,319
 = 21 

25 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุพรรณบรุี เขต 9 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 1 ปี พ.ศ.2558 

32 32x341

2,319
 = 4 

26 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎร์บ ารุง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

22 22x341

2,319
 = 4 

27 โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

34 34x341

2,319
 = 5 

28 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ (ศุภพิพัฒน์รังสรรค์) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

67 67x341

2,319
 = 10 

29 โรงเรียนวัดพิจารณ์โสภณ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

8 8x341

2,319
 = 2 

30 โรงเรียนสิงหฤกษ์ประสิทธิ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

10 10x341

2,319
 = 2 

31 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ลพบุรี 
ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เขต 5 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

24 
24x341

2,319
 = 4 

32 โรงเรียนบ้านบุ่งอ้ายเจี้ยม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

16 16x341

2,319
 = 2 

33 โรงเรียนบ้านหนองจิกยาว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

6 6x341

2,319
 = 1 

34 โรงเรียนบ้านคลองสมบูรณ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

30 30x341

2,319
 = 4 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
35 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

12 12x341

2,319
 = 2 

36 โรงเรียนบ้านหนองบัว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

51 51x341

2,319
 = 7 

37 โรงเรียนบ้านคลองเตย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

14 14x341

2,319
 = 2 

38 โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

29 29x341

2,319
 = 4 

39 โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาล าปาง เขต 3 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

12 12x341

2,319
 = 2 

40 โรงเรียนฝางพิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาหนองคาย เขต 21 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

20 20x341

2,319
 = 3 

41 โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 3 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

5 5x341

2,319
 = 1 

42 โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

25 25x341

2,319
 = 4 

43 โรงเรียนบ้านนาโคก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

10 10x341

2,319
 = 2 

44 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

10 10x341

2,319
 = 2 

45 โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเซือม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธาน ีเขต 4 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

12 12x341

2,319
 = 2 

46 โรงเรียนปรางค์กู่ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา. ศรีสะเกษ เขต 28 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 
 

112 
112x341

2,319
 = 16 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
47 โรงเรียนบ้านฝั่งแดง (พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

15 15x341

2,319
 = 2 

48 โรงเรียนโคกสว่างประชาสรรค์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครพนม เขต 22 

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

14 14x341

2,319
 = 2 

49 โรงเรียนเมืองอ านาจเจริญ  
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอ านาจเจริญ 

โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

34 34x341

2,319
 = 5 

50 โรงเรียนบ้านอ้อประชาสามัคคี 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

17 17x341

2,319
 = 2 

51 โรงเรียนบ้านหนองการะโก 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

17 17x341

2,319
 = 2 

52 โรงเรียนบ้านกระถินหนองเครือชุด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

14 14x341

2,319
 = 2 

53 โรงเรียนบ้านขุยวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

14 14x341

2,319
 = 2 

54 โรงเรียนวัดคิริวิหาร (สมเด็จพระวันรัตอุปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาตราด 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

15 15x341

2,319
 = 2 

55 โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

37 37x341

2,319
 = 5 

56 โรงเรียนบางเลนวิทยา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

40 40x341

2,319
 = 5 

57 โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษานครปฐม เขต 9 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

81 81x341

2,319
 = 12 

58 โรงเรียนบ้านสามยอด 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบรุี เขต 4 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 
 

12 
12x341

2,319
 = 2 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
59 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฎร์บ ารุง) 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นที่ 2 ปี พ.ศ.2560 

8 8x341

2,319
 = 1 

60 โรงเรียนวันครู 2502 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

14 14x341

2,319
 = 2 

61 โรงเรียนบางเสด็จวิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 อ่างทอง 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

23 23x341

2,319
 = 3 

62 โรงเรียนอนุบาลบางกรวย(วัดศรีประวัติ) 
การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

22 22x341

2,319
 = 3 

63 โรงเรียนวัดบ้านจอม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

8 8x341

2,319
 = 1 

64 โรงเรียนวัดผึ่งแดด(บุญสืบวิชชนูปถัมภ์) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

16 16x341

2,319
 = 2 

65 โรงเรียนวัดสบกเขียว 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครนายก เขต1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

6 6x341

2,319
 = 1 

66 โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหาร 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

194 194x341

2,319
 = 29 

67 โรงเรียนคงคาราม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

130 130x341

2,319
 = 19 

68 โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

27 27x341

2,319
 = 4 

69 โรงเรียนด่านซ้าย 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 3 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

4 4x341

2,319
 = 1 

70 โรงเรียนบ้านเขาวง 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุทัยธานี เขต 2 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 
 

9 
9x341

2,319
 = 1 
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ล ำดับที่ ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
71 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 นครปฐม 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

69 69x341

2,319
 = 10 

72 โรงเรียนวัดเขาวง พระพรหมสิทธิอุปถัมภ์ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

9 9x341

2,319
 = 1 

73 โรงเรียนปทุมรัตต์พิทยาคม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 27 ร้อยเอ็ด 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

130 130x341

2,319
 = 19 

74 โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

38 38x341

2,319
 = 6 

75 โรงเรียนวัดศรีล้อม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รุ่นท่ี 3 ปี พ.ศ.2562 

10 10x341

2,319
 = 2 

  2,319 341 
ที่มา : http://www.vitheebuddha.com/main.php ข้อมูล ณ วันที่ 28 สิงหาคม2563 
 
3.2.เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
ผู้บริหารโรงเรียน รองผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้ปฏิบัติการสอนและครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ซึ่งแบบสอบถามดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วยข้อ
ค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับการศึกษา ระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง ซึ่งเป็นค าถามแบบตรวจสอบ
รายการ 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริ งเกี่ยวกับประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยมีลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณค่า 
(rating scale) 5 ระดับเช่นเดียวกับตอนที่ 2 
 ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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 ทั้งนี้  การวัดระดับการรับรู้ตามสภาพความเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยกระบวนการและ
ความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผู้วิจัยได้ก าหนดความหมายและเกณฑ์ในการให้คะแนน 
ดังนี้ 
 ระดับ 5  หมายถึง  ตรงกับสภาพความเป็นจริงมากที่สุด 
 ระดับ 4  หมายถึง  ตรงกับสภาพความเป็นจริงมาก 
 ระดับ 3  หมายถึง  ตรงกับสภาพความเป็นจริงปานกลาง 
 ระดับ 2  หมายถึง  ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อย 
 ระดับ 1  หมายถึง  ตรงกับสภาพความเป็นจริงน้อยที่สุด 
 
3.3.กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพของเครื่องมือ 
 ขั้นตอนของการสร้างและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดังนี้ 
 1.ภายหลังจากได้กรอบแนวคิดการวิจัยที่ได้จากการศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
และผ่านการตรวจสอบองค์ประกอบของปัจจัยด้วยกระบวนการสนทนากลุ่มแล้วน าตัวแปรแต่ละมา
นิยามศัพทใ์ห้ชัดเจนและก าหนดโครงสร้างเครื่องมือที่ต้องการวัด 
 2.สร้างตารางวิเคราะห์โครงสร้างเครื่องมอืที่ต้องการวัดในแต่ละด้าน ดังแสดงผลในตาราง 
 

ตำรำง 3.2. โครงสร้างเครื่องมือที่ต้องการวัดแต่ละด้าน 
ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ข้อค ำถำม (ข้อ) ข้อที่ 

ตอนที่  1 แบบสอบถามเกี่ยวกับ
ข้ อ มู ล ส่ ว น ตั ว ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม  ประกอบด้วยข้อ
ค าถามเกี่ยวกับเพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ระยะเวลาการด ารง
ต าแหน่ ง  ซึ่ ง เป็ นค า ถามแบบ
ตรวจสอบรายการ 

ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.ต าแหน่งการท างาน 
2.เพศ 
3.อายุ 
4.ระดับการศึกษา 
5.ประสบการณ์ท างาน 
ข้อมูลสถานศึกษา 
1.สังกัด 
2.ขนาดของโรงเรียน 
3.ระดับท่ีเปิดสอน 
4.จ านวนบุคลากร เพศชาย/เพศหญิง  
5.จ านวนนักเรียน เพศชาย/เพศหญิง 
6.หลักธรรมที่ใช้ในการด าเนินงาน/ใน
การปฏิบัติ 
7.ชื่อนวัตกรรม 
 
 
 

13 ข้อ 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ข้อค ำถำม (ข้อ) ข้อที่ 
ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับการ
รั บรู้ ต ามสภาพความ เป็ นจริ ง
เ กี่ ย ว กั บ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลพระราชทาน โดยมี
ลั กษณะเป็นแบบประมาณค่ า 
(rating scale) 5 ระดับ 

 
 
 
 
 
 

  

1.ปัจจัยด้านกายภาพ - สถานที่ตั้ง  
- อาคารสถานที่  
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
- ทรัพยากร  
- การใช้เทคโนโลยี 
- จ านวนนักเรียน  

- จ านวนบุคลากร  

- สภาพแวดล้อม  

22 ข้อ 1-3 
4-6 
7-9 
10-12 
13-15 
16 
17-19 
20-22 

2.ปัจจัยด้านบุคลากร - ประสบการณ ์ 
- การคัดเลือกบุคลากร  
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
- ทัศนคติของบุคลากร 
- การได้รับการสนับสนุน 
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร  
- ความคาดหวังในความส าเร็จ  
- ความผูกพันต่อองค์การ  
-  ความสัม พันธ์ ระหว่ า งบุคลากร 
บรรยากาศ 

35 ข้อ 23-24 
26-28 
29-31 
32-34 
35-37 
38-40 
41-43 
44-45 
46-48 
49-51 
52-54 
55-57 

3.ปัจจัยด้านการบริหาร 
 
 
 
 
 
 
 

- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
- โครงสร้าง  
- การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ 
- การสื่อสาร 
- การประสานงาน  
- การนิเทศติดตามผล  
- วัฒนธรรมขององค์กร  

24 ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 

58-60 
61-63 
64-65 
66-67 
68-70 
71-73 
74-76 
77-78 
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ประเด็นหลัก ประเด็นย่อย ข้อค ำถำม (ข้อ) ข้อที่ 
3.ปัจจัยด้านการบริหาร - ระบบการบริหารงาน  24 ข้อ 79-81 
4.ปัจจัยภายนอก - ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 

- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
- ความคาดหวังของชุมชน 
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

12 ข้อ 82-84 
85-87 
88-90 
91-93 

ตอนที่ 3 แบบสอบถามระดับการ
รั บรู้ ต ามสภาพความ เป็ นจริ ง
เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียน
วิ ถี พุ ท ธ พ ร ะ ร า ช ท า น  โ ด ย มี
ลักษณะเป็นแบบมาตราประมาณ
ค่ า  ( rating scale)  5 ร ะ ดั บ
เช่นเดียวกับตอนที่ 2 
5.ประสิทธิผลขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
- การยอมรับจากสังคม 
- ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
- คุณภาพการปฏิบัติงาน  

 
 
 
 
 
 
 
21 ข้อ 

 
 
 
 
 
 
 
94-99 
100-104 
105-109 
110-114 

  
 3.น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือตรวจสอบความ
ครอบคลุมของข้อค าถาม ความเหมาะสมของปริมาณข้อค าถาม ความชัดเจนของภาษาและรูปแบบ
ของแบบสอบถามแล้วน ามาปรับปรุง 
 4.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 
คน ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารทางการศึกษา ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารของโรงเรียน
วิถีพุทธเพ่ือความมีประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานและผู้เชี่ยวชาญด้านการวัดและการ
ประเมินผลทางการศึกษา ท าการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาว่าข้อความ
ในแบบสอบถามเป็นข้อค าถามที่ตรงกับสิ่งที่ต้องการศึกษาได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมและครอบคลุม
เนื้อหาที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ 
 5.คัดเลือกข้อความที่มีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามและวัตถุประสงค์ ( IOC : 
Index of item - Objective Congruence) ตั้งแต่ 0.51 ขึ้นไปและปรับปรุงแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อ
ค าถามตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ รวมข้อค าถามท่ีมีความเหมาะสมส าหรับน าไปทดลองใช้ 
 6.น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้กับโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน ผู้อ านวยการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รองผู้อ านวยการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน จ านวน 30 คน เพื่อวิเคราะห์ความเชื่อมั่นโดยพิจารณาจากค่าสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอ
นบาค (Conbach's Alpha Coefficient) 
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ตำรำง 3.3 แสดงผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 
(Conbach's Alpha Coefficient) 

จ ำนวนข้อ 

1.ปัจจัยด้ำนกำยภำพ 
- สถานที่ตั้ง  
- อาคารสถานที่ 
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
- ทรัพยากร 

- การใช้เทคโนโลยี 
- จ านวนนักเรียน 

- จ านวนบุคลากร 

- สภาพแวดล้อม 
2.ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 
- ประสบการณ ์ 
- การคัดเลือกบุคลากร 
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
- ทัศนคติของบุคลากร 
- การได้รับการสนับสนุน 
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร  
- ความคาดหวังในความส าเร็จ  
- ความผูกพันต่อองค์การ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/
บรรยากาศ 
3.ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
- โครงสร้าง 
- การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ 
- การสื่อสาร 
- การประสานงาน  
- การนิเทศติดตามผล  
- วัฒนธรรมขององค์กร 
- ระบบการบริหารงาน 

0.963 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.980 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0.962 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22 ข้อ 
1-3 
4-6 
7-9 
10-12 
13-15 
16 
17-19 
20-22 
35 ข้อ 
23-24 
26-28 
29-31 
32-34 
35-37 
38-40 
41-43 
44-45 
46-48 
49-51 
52-54 
55-57 
24 ข้อ 
58-60 
61-63 
64-65 
66-67 
68-70 
71-73 
74-76 
77-78 
79-81 
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ตัวแปร ค่ำสัมประสิทธิ์อัลฟำของครอนบำค 
(Conbach's Alpha Coefficient) 

จ ำนวนข้อ 

 
4.ปัจจัยภำยนอก 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 

- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
- ความคาดหวังของชุมชน 
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
5.ประสิทธิผลขององค์กร 
- ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
- การยอมรับจากสังคม 
- ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
- คุณภาพการปฏิบัติงาน 

0.867 
 
 
 
 
0.971 
 
 
 
 

12 ข้อ 
82-84 
85-87 
88-90 
91-93 
21 ข้อ 
94-99 
100-104 
105-109 
110-114 

รวมทั้งฉบับ 0.989 114 ข้อ 
 
 7.น าผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมดใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและจัดท าเป็น
แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ โดยมีข้อค าถามที่มีความเหมาะสมส าหรับน าไปใช้กับประชากรของการ
วิจัยต่อไป 
 
3.4.กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามทางไปรษณีย์ โดยมีขั้นตอน 
ดังนี้ 
 1.สืบค้นรายชื่อ ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 75 
โรงเรียน จากผู้ที่เกี่ยวกับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 2.ขอหนังสือขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลการวิจัย จากคณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสยามและสถาบันวิปัสสนาธุระ มจร.  เสนอไปยังผู้อ านวยการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานเพื่อขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล 
 3.น าส่งแบบสอบถาม พร้อมหนังสือขอความช่วยเหลือในการเก็บข้อมูลวิจัยทางไปรษณีย์ของ
โครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไปยังกลุ่มตัวอย่าง คือ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน  
75 โรงเรียน โดยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องในประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เป็นผู้ให้
ข้อมูล ซึ่งแบบสอบถามส่งไป จ านวน 566 ฉบับ ได้รับคืนมา 566 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จาก 
ตารางที่ 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม หน้า 230 ในบทที่ 4 
 4.น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนท าการลงรหัส (Coding) เพ่ือเตรียมท าการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.5.กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 2 ตอน คือ การวิเคราะห์ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย ซึ่งเป็นแนวทางในการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ ดังนี้ 
 1.การวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพ่ือตอบค าถามของการวิจัย 
ข้อที่ 1 โดยใช้สถิติบรรยายลักษณะประชากรและลักษณะของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป SPSS for Window 
  1.1 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่ามัชฌิมเลขคณิต
หรือค่าเฉลี่ย (mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ืออธิบายลักษณะ
ของกลุ่มตัวอย่าง 
  1.2 วิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิตหรือค่าเฉลี่ย 
(Mean) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คะแนนต่ าสุด (Min) คะแนนสูงสุด (Max) 
ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) ค่าความเบ้ (Skeness)และค่าความโด่ง (Kurtosis) ของตัวแปร ซึ่ง
เป็นค่าที่บ่งบอกถึงลักษณะการแจกแจงความถี่ของข้อมูลเมื่อเทียบเคียงกับการแจกแจงความถี่ของ
โค้งปกติด้วยโปรแกรม SPSS for Window โดยมีเกณฑ์การตัดสินค่าเฉลี่ยจากมาตรประมาณค่า 5 
ระดับ 

 2.การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน เพ่ือตอบ
ค าถามของการวิจัย ข้อที่ 2 โดยใช้สถิติการวิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์เชิงสาเหตุโดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูป LISREL 
  2.1 การวิเคราะห์เพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ที่ผู้วิจัยศึกษาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์พร้อมทั้งค านวณหาขนาดอิทธิพล
ทางตรง อิทธิพลทางอ้อม และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL และค่าสถิติที่ใช้ ได้แก่ ค่าไค-สแควร์ (Chi-square) 
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit index: GFI) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก้
แล้ว (Adjusted Goodness of Fit Index: AGFI) ดัชนีรากของค่าเฉลี่ยก าลังสองของเศษ (Root 
Mean Square Residual: RMSR) รวมถึงค่าสถิติแสดงเส้นอิทธิพลทางตรงและทางอ้อม (Direct-
Indirect Effect)และอิทธิพลรวม (Total Effect) ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 
 3.ตรวจสอบความเป็นไปได้และความเหมาะสมของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
วิถีพุทธพระราชทาน โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
5 ท่าน ด้วยการสนทนากลุ่ม (Group Seminar) ผลที่ได้รับ คือ ได้ข้อมูลเชิงลึกของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
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3.6.ขั้นตอนในกำรวิจัย 

ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรวิจัยสำมำรถสรุปได้ดังนี้ 

ขั้นตอน วิธีกำร/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
ขั้นตอนที่ 1 
วิเคราะห์เอกสารเพื่อก าหนด
กรอบแนวคิดการวิจัย 
-ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราราชทาน 
-ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ
พระราชทาน 

วิเคราะห์เอกสาร(Documentary Research) 
ประกอบด้วย 
1.แนวคิดเกี่ยวกับประสิทธผิลขององค์กร 
2.แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่สง่ผลต่อประสิทธิผล 
3.ความเปน็มาของโรงเรียนวิถีพทุธพระราชทาน 
4.งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

-กรอบแนวคิดการวิจัยเบื้องต้น 
 

ขั้นตอนที่ 2 
จั ด ส น ท น า ก ลุ่ ม  ( Group 
Seminar) เ พื่ อ ต ร ว จ ส อ บ
ขอบเขตของประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
แ ล ะ ปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผ ล ต่ อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 

-กระบวนการจัดสนทนากลุ่ม 
-ประเด็นที่ใช้ในการสนทนา 
-ขอบเขตของประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
-ขอบเขตของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
-ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวข้อง 

ผลการตรวจสอบ 
-ขอบเขตของประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
-ขอบเขตของปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

ขั้นตอนที่ 3 
น าข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิผล
ข อ ง โ ร ง เ รี ย น วิ ถี พุ ท ธ
พ ร ะ ร า ช ท า น ม า ส ร้ า ง
เครื่ อ ง มื อ และ ตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย 

-สร้างเคร่ืองมือเก็บข้อมูล 
-ประ เมินความตรงของ เนื้ อหา (Content 
Validity)  จากผู้ เชี่ยวชาญและหาค่าความ
เ ชื่ อ มั่ น ข อ ง เ ค รื่ อ ง มื อ โ ด ย วิ ธี ก า รห า ค่ า
สัมประสิทธิ์แอลฟาครอนบาค (Cronbach's 
Alpha Coefficient) 

เครื่องมือเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพ 

ขั้นตอนที่ 4 
ก า ร เ ก็ บ ข้ อ มู ล จ า ก ผู้ ที่
เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ส่งแบบสอบถามไปยังผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน รองผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานและคุณครูผู้สอน 
 

ข้อมูลจากแบบสอบถามที่ น า
กลับคืนมา 

ขั้นตอนที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 
 
 

-เก็บรวบรวมข้อมูล 
-วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

-ผลจากการเก็บข้อมูล 
-ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน  
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ขั้นตอน วิธีกำร/เครื่องมือ/แหล่งข้อมูล ผลที่ได้รับ 
 
ขั้นตอนที่ 5 
การวิเคราะห์ข้อมูล  

-ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
กับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
-วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS และ
LISREL 

 
-การวิเคราะห์ประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดย
ใช้ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปรที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่ มัชฌิมเลขคณิต
หรือค่า เฉลี่ ย  (Mean)  ค่ าส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation)  
-การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน โดยใช้สถิติการ
วิเคราะห์โครงสร้างความสัมพันธ์
เ ชิ ง ส า เหตุ โ ด ย ใ ช้ โ ป รแ กร ม 
LISREL 
-ตรวจสอบเพื่อความมีประสิทธิผล
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ขั้นตอนที่ 6  
การยืนยันและตรวจสอบ
ค ว า ม เ ป็ น ไ ป ไ ด้  ค ว า ม
เหมาะสม และคว าม เป็ น
ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง รู ป แ บ บ ที่
พัฒนาขึ้นด้วยวิธีการสัมมนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการสนทนา
กลุ่ม (Group Seminar) 

การยืนยันและตรวจสอบความเป็นไปได้ ความ
เหมาะสมและความ เป็นประ โยชน์  โดย
ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงวุฒิคุณ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ผู้ก่อตั้งโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
เพื่อยืนยันและเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ไ ด้ ข้ อ ส รุ ป ยื น ยั น เ กี่ ย ว กั บ
ประสิทธิผลและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

ขั้นตอนที่ 7  
น าเสนอการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ส่ ง ผลต่ อประสิทธิ ผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

น าเสนอผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

 



บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 งานวิจัยมีวัตถุประสงค์การวิจัยเพ่ือ 1.เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
และ 2.เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผู้วิจัยน าเสนอผลการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
   2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
   2.2 ผลการวิ เคราะห์ปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ประกอบด้วย 1) ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ 2) ผลการตรวจสอบการแจกแจงของ
ตัวแปรสังเกตได้ 3) ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลและ 4) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของ
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
   2.3.ผลการยืนยันและเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน 
 
สัญลักษณ์และอักษรย่อที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์แทนค่าสถิติและ
อักษรยอที่ใช้แทนตัวแปรในการแปลผลการวิเคราะห์ ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.1 สัญลักษณ์แทนค่าสถิติ 

สัญลักษณ์ ความหมาย 
x̅ ค่าเฉลี่ย (Mean) 

S.D. ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
S.E. ความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน (Standard Error) 
MIN ค่าต่ าสุด (Minimum) 
MAX ค่าสูงสุด (Maximum) 
SK ค่าความเบ้ (Skewness) 
KU ค่าความโด่ง (Kurtosis) 
CV ค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (Coefficient of Variation) 
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สัญลักษณ์ ความหมาย 
x2  ค่าสถิติไค-สแควร์ (Chi-squared test) 
df องศาอิสระ (Degree of freedom) 
r ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พหุคูณ (Regression coefficient) 
R2 ค่าสัมประสิทธิ์การท านาย (Coefficient of determination) 
p ค่าความน่าจะเป็นทางสถิติ 

CFI ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index) 
NFI 

 
ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น  
(Normal Fit Index) 

TLI ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบของTucker & Lewis  
(Trucker Lewis Index) 

IFI ดัชนีวัดความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น 
(Incremental Fit Index) 

RMSEA ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า  
(Root Mean Square Error of Approximation Index) 

SRMR ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (Standard Root Mean Square Residual) 
* มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .05 
** มีระดับนัยส าคัญท่ีระดับ .01 

 
ตารางท่ี 4.2 อักษรย่อที่ใช้แทนตัวแปร 

ตัวแปรแฝง  ตัวแปรสังเกต ความหมาย 
Phy  ปัจจัยด้านกายภาพ 
 Phy1 สถานที่ตั้ง 
 Phy2 อาคารสถานที่ 
 Phy3 ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
 Phy4 ทรัพยากร / งบประมาณ 
 Phy5 การใช้เทคโนโลยี 
 Phy6 จ านวนนักเรียน 
 Phy7 จ านวนบุคลากร 
 Phy8 สภาพแวดล้อม 
Per  ปัจจัยด้านบุคลากร 
 Per1 ประสบการณ์ 
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ตัวแปรแฝง  ตัวแปรสังเกต ความหมาย 
Per  ปัจจัยด้านบุคลากร 
 Per2 การคัดเลือกบุคลากร 
 Per3 คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
 Per4 การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
 Per5 ความรู้ความสามารถในการสอน 
 Per6 ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
 Per7 ทัศนคติของบุคลากร 
 Per8 การได้รับการสนับสนุน 
 Per9 ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ 
 Per10 ความคาดหวังในความส าเร็จ 
 Per11 ความผูกพันต่อองค์กร 
 Per12 ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ 
Admin  ปัจจัยด้านการบริหาร 
 Admin1 ภาวะผู้น าของผู้บริหาร 
 Admin2 โครงสร้าง 
 Admin3 การก าหนดเป้าหมาย 
 Admin4 การแบ่งงานตามความสามารถ 
 Admin5 การสื่อสาร 
 Admin6 การประสานงาน 
 Admin7 การนิเทศติดตามผล 
 Admin8 วัฒนธรรมขององค์กร 
 Admin9 ระบบการบริหารงาน 
Exter  ปัจจัยภายนอก 
 Exter1 ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 
 Exter2 การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
 Exter3 ความคาดหวังจากชุมชน 
 Exter4 สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
Effect  ประสิทธิผลขององค์กร 
 Effect1 ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 
 Effect2 การยอมรับจากสังคม 
 Effect3 ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
 Effect4 คุณภาพการปฏิบัติงาน 
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ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 การวิจัยครั้งนี้ได้ท าการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากร คือผู้อ านวยการ,รองผู้อ านวยการและ
คุณครูผู้สอน โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานทั้งรุ่น 1,รุ่น 2 และรุ่น 3 จ านวน 75 โรงเรียน จ านวนประชากร
ทั้งสิ้น 566 คน โดยมีข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 4.3 

ตารางท่ี 4.3 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ต า แ ห น่ ง ก า ร
ท างาน 

ผู้บริหาร 75 13.2 

 รองผู้บริหาร 75 13.2 
 ครูปฏิบัติการสอน 341 58.9 
 ครูผู้ดูแลโรงเรียนวิถีพุทธ 75 13.2 
 รวม 566 100.0 
เพศ ชาย 296 52.3 
 หญิง 270 47.7 
 รวม 566 100.0 
อาย ุ 20 – 24 ปี 24 4.7 
 25 – 35 ปี 46 9.4 
 36 – 45 ปี 110 22.4 
 46 ปีขึ้นไป 386 68.2 
 รวม 566 100.0 
ระดับการศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. 1 0.2 
 ปวส./อนุปริญญา 3 0.6 
 ปริญญาตรี 441 77.9 
 ปริญญาโท 106 21.6 
 ปริญญาเอก 15 3.1 
 รวม 566 100.0 
ป ร ะ ส บ ก า ร ณ์
ท างาน 

1 – 10 ปี 53 10.7 
11 – 20 ปี 104 18.3 

 21 – 30 ปี 333 67.7 
 31 – 40 ปี 76 15.5 
 รวม 566 100.0 
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 จากตารางที่ 4.3 พบว่าข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 566 คน ในสัดส่วนที่มากที่สุดอยู่
ในต าแหน่ง ครูปฏิบัติการสอน คิดเป็นร้อยละ 58.9 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 52.3 โดยมีอายุ 46 
ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 68.2 มีระดับการศึกษาปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 77.9 และมีประสบการณ์การ
ท างานที่ 21 – 30 ปี เป็นส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 67.7 
 

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 ผู้วิจัยแบ่งการน าเสนอข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัยเป็น 2 ส่วนคือ ผลการวิเคราะห์
ประสิทธิผลของโรงเรียน และผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ดังนี้ 
2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ตารางท่ี 4.4 ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในภาพรวม 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับสภาพความเป็นจริง 

X̅ S.D. ความหมาย 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 4.44 0.64 มาก 
การยอมรับจากสังคม 4.58 0.53 มากที่สุด 
ความเจริญงอกงามของนักเรียน 4.58 0.53 มากที่สุด 
คุณภาพการปฏิบัติงาน 4.54 0.52 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.53 0.52 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในภาพรวมในภาพรวมอยู่
ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด โดย
ด้านที่มีประสิทธิผลสูงสุดคือความเจริญงอกงามของนักเรียน และการยอมรับจากสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.58) 
รองลงมา คือคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.54) และความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน(ค่าเฉลี่ย 4.44) 
ตามล าดับ 

ตารางท่ี 4.5 ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับสภาพความเป็นจริง 

X̅ S.D. ความหมาย 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 4.44 0.64 มาก 
1.ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานมี
ความอบอุ่น รู้สึกสบายกายสบายใจ สามารถปฏิบัติงานได้
ราบรื่นเรียบร้อย 

4.50 0.68 มาก 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับสภาพความเป็นจริง 

X̅ S.D. ความหมาย 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน 4.44 0.64 มาก 
2.ผู้บริหารและครูปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลใน
องค์กร 

4.36 0.76 มาก 

3.ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีการวางตัวดี พูดจา
ดี  

4.45 0.73 มาก 

4.ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นแบบอย่าง
ที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่
ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง 

4.39 0.76 มาก 

5.ผู้บริหารมีความเป็นกลางในการบริหารจัดการองค์กร เป็น
แบบอย่างของความมีเหตุผล 

4.46 0.72 มาก 

6.ผู้บริหารสร้างแรงจูงใจจากการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาใน
การท างานด้วยสติปัญญา 

4.46 0.74 มาก 

การยอมรับจากสังคม 4.54 0.52 มากที่สุด 
1.ผู้บริหารและครูแสดงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีในทางบวกกับ
บุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก 

4.43 0.72 มาก 

2.องค์กรภายนอกมีความเห็นชอบต่ อการบริหารและ
ประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของโรงเรียน  

4.59 0.63 มากที่สุด 

3.ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจบริบทของสังคม มีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

4.52 0.70 มากที่สุด 

4.การจัดกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ เสียสละเพ่ือส่วนร่วม มุ่ง
หมายงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม 

4.63 0.66 มากที่สุด 

5.มีการสร้างบรรยากาศที่ดีต่อองค์กร ติดต่อสื่อสารและลด
ความขัดแย้งกับสังคมภายนอก 

4.51 0.57 มากที่สุด 

ความเจริญงอกงามของนักเรียน 4.58 0.53 มากที่สุด 
1.ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพและการปฏิบัติตนของนักเรียน
ตามวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ของโรงเรียน 

4.66 0.65 มากที่สุด 

2.การจัดการเรียนการสอนสามารถท าให้นักเรียนในโรงเรียน มี
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี 

4.54 0.63 มากที่สุด 

3.จ านวนร้อยละของนักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับที่
สูงขึ้นไปมีสถิติสูงขึ้น 

4.50 0.73 มาก 
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ประสิทธิผลของโรงเรียน 
ระดับสภาพความเป็นจริง 

X̅ S.D. ความหมาย 
4.นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและท า
ให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มีเจตคติท่ีดีต่อการศึกษาเล่าเรียน 
 

4.65 0.52 มากที่สุด 

ความเจริญงอกงามของนักเรียน 4.58 0.53 มากที่สุด 
5.นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิดพัฒนาให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและรู้จัก
ประยุกต์จากการศึกษาเล่าเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริง
โดยความส าเร็จ 

4.56 0.66 มากที่สุด 

คุณภาพการปฏิบัติงาน 4.58 0.53 มากที่สุด 
1.มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการทั้งด้านวิชาการ 
เ พ่ือให้ โรงเรียนมีความก้าวหน้าทันกับสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป 

4.51 0.63 มากที่สุด 

2.การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส าหรับการศึกษา 
โดยผ่านการจัดการองค์กร การสั่งการ การอ านวยความสะดวก
และปรับปรุงการท างาน 

4.65 0.65 มากที่สุด 

3.ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพจากสถาบันวิชาชีพ 4.67 0.53 มากที่สุด 
4.คุณภาพการสั่งงานไม่ซับซ้อน ระบุแนวทางปฏิบัติงาน แต่ละ
ภาระงานไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความต่อเนื่อง 

4.51 0.68 มาก 

5.การจัดวางบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่ของงานให้สอดคล้องกับ
ศักยภาพของแต่ละบุคคล 

4.54 0.67 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.5 พบว่าประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ทุกประเด็นอยู่ในระดับมาก
และมากที่สุด โดยด้านการพึงพอใจของผู้ร่วมงานมีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ประเด็นที่มีค่าสูงสุด คือ ผู้บริหารและครูมีความสัมพันธภาพกับผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานมีความอบอุ่น รู้สึก
สบายกายสบายใจ สามารถปฏิบัติงานได้ราบรื่นเรียบร้อย (ค่าเฉลี่ย 4.50) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความ
เป็นกลางในการบริหารจัดการองค์กร เป็นแบบอย่างของความมีเหตุผลและผู้บริหารสร้างแรงจูงใจจาก
การกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาในการท างานด้วยสติปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.46) ผู้บริหารและครูมีบุคลิกภาพที่
เหมาะสม มีการวางตัวดี พูดจาดี (ค่าเฉลี่ย 4.45) ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็น
แบบอย่างที่ดีทั้งด้านพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง
(ค่าเฉลี่ย 4.39) และผู้บริหารและครูปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 4.36) 
ตามล าดับ 



145 

 ด้านการยอมรับจากสังคมประเด็นที่มีค่าสูงสุด คือ การจัดท ากิจกรรมสาธารณะประโยชน์ 
เสียสละเพ่ือส่วนร่วม มุ่งหมายงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม(ค่าเฉลี่ย 4.63)  รองลงมา คือ 
องค์กรภายนอกมีความเห็นชอบต่อการบริหารและประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.59)  
ผู้บริหารและครูมีความเข้าใจบริบทของสังคม มีความรับผิดชอบต่อสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.52) มีการสร้าง
บรรยากาศที่ดีต่อองค์กร ติดต่อสื่อสารและลดความขัดแย้งกับสังคมภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.51) และ
ผู้บริหารและครูแสดงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีในทางบวกกับบุคคลภายนอกหรือองค์กรภายนอก (ค่าเฉลี่ย 
4.43) ตามล าดับ 
 ด้านความเจริญงอกงามของนักเรียน ประเด็นที่มีค่าสูงสุด คือ ผู้เรียนมีการพัฒนาศักยภาพและ
การปฏิบัติตนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ของโรงเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.66) รองลงมา คือ นักเรียน
เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดีและท าให้นักเรียนรู้จักพัฒนาตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
การศึกษาเล่าเรียน (ค่าเฉลี่ย 4.65) นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิดพัฒนาให้มีความรู้ที่ลึกซึ้งและรู้จักประยุกต์จาก
การศึกษาเล่าเรียนไปสู่การแก้ปัญหาในชีวิตจริงโดยความส าเร็จ (ค่าเฉลี่ย 4.56) การจัดการเรียนการสอน
สามารถท าให้นักเรียนในโรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดี  (ค่าเฉลี่ย 4.54) และจ านวนร้อยละของ
นักเรียนที่สามารถศึกษาต่อในระดับท่ีสูงขึ้นไปมีสถิติสูงขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.50) ตามล าดับ 
 ด้านความคุณภาพการปฏิบัติงาน ประเด็นที่มีค่าสูงสุด คือ ครูผ่านเกณฑ์มาตรฐานทางวิชาชีพ
จากสถาบันวิชาชีพ (ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมา คือ การใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์มากที่สุดส าหรับ
การศึกษา โดยผ่านการจัดการองค์กร การสั่งการ การอ านวยความสะดวกและปรับปรุงการท างาน
(ค่าเฉลี่ย 4.65) การจัดวางบุคคลตามต าแหน่งหน้าที่ของงานให้สอดคล้องกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
(ค่าเฉลี่ย 4.54) มีการพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการทั้งด้านวิชาการ เพ่ือให้โรงเรียนมีความก้าวหน้า
ทันกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปและคุณภาพการสั่งงานไม่ซับซ้อน ระบุแนวทางปฏิบัติงาน แต่ละภาระ
งานไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมีความต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 4.51) ตามล าดับ 
 
2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้และตรวจสอบข้อมูล (Data Screening) 
ก่อนท าการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานโดยท าการตรวจสอบ
ข้อมูลใน 3 ประเด็นคือ การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกต การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
และการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 1) ผลการวิเคราะห์สถิติพื้นฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

ตารางท่ี 4.6 ผลการวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล 
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ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน

วิถีพุทธพระราชทาน 
สัญลักษณ์ X̅ S.D. แปลผล 

ปัจจัยด้านกายภาพ  phy 4.45  0.58  มากที่สุด  
ปัจจัยด้านบุคลากร  per 4.52  0.53  มากที่สุด  
ปัจจัยด้านบริหาร  admin 4.53  0.51  มากที่สุด  
ปัจจัยภายนอก  exter 4.48  0.57  มากที่สุด  

ภาพรวม   4.47  0.56  มากที่สุด  
 
 จากตารางที่ 4.6 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.47 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ปัจจัยด้านการบริหาร (ค่าเฉลี่ย4.53) รองลงมา ได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากร (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
ปัจจัยภายนอก (ค่าเฉลี่ย4.48) และปัจจัยด้านกายภาพ (ค่าเฉลี่ย 4.45) ตามล าดับ โดยรายละเอียดในแต่
ละด้านสามารถแสดงได้ดังต่อไปนี้ 
 2) ผลการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ 
 การวิเคราะห์สถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ (Observed variable) จ านวนทั้งสิ้น 33 ตัวแปรที่
ใช้วัดหรือใช้อธิบายตัวแปรแฝง 4 ด้าน คือ ตัวแปรด้านกายภาพ ตัวแปรแฝงด้านบุคลากรตัวแปรแฝงด้าน
การบริหารจัดการ ตัวแปรแฝงด้านปัจจัยภายนอกและตัวแปรแฝงด้านประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ผลการวิเคราะห์ค่าสถิติพ้ืนฐานของตัวแปรสังเกตได้ ค่าสถิติที่น าเสนอคือค่าเฉลี่ย (Mean) 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) และค่าสัมประสิทธิ์การกระจาย (CV) และการตรวจสอบการแจกแจงของตัว
แปรสังเกตได้ (Observed variable)ค่าสถิติที่น าเสนอ คือ ค่าความเบ้ (SK) และความโด่ง (KU) แสดงใน
ตารางที ่4.6 มีรายละเอียดดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.7 ผลการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ 

ตัวแปร Mean S.D. SK KU CV 
ตัวแปรสังเกตได้ด้านกายภาพ 
Phy1 4.04  1.07  -.573 -1.117 0.21 
Phy2 4.44  0.68  -1.606 3.105 0.14 
Phy3 4.50  0.59  -1.137 .658 0.12 
Phy4 4.37  0.71  -.742 .270 0.14 
Phy5 4.51  0.62  -.742 -1.035 0.12 
Phy6 4.58  0.53  -1.149 .635 0.11 
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ตัวแปร Mean S.D. SK KU CV 
Phy7 4.53  0.54  -.640 -.730 0.11 
Phy8 4.52  0.58  -1.146 -.553 0.12 
ตัวแปรสังเกตได้ด้านบุคลากร 
Per1 4.42  0.67  -.750 -.738 0.13 
Per2 4.43  0.66  -.618 -1.006 0.13 
Per3 4.48  0.60  -.790 -.066 0.12 
Per4 4.49  0.61  -.776 -.173 0.12 
Per5 4.56  0.58  -1.037 -.008 0.12 
Per6 4.50  0.64  -1.055 -.030 0.13 
Per7 4.49  0.61  -.776 -.173 0.12 
Per8 4.50  0.64  -1.055 -.030 0.13 
Per9 4.54  0.56  -.724 -.052 0.11 
Per10 4.51  0.60  -.729 -.303 0.12 
Per11 4.50  0.64  -1.055 -.030 0.13 
Per12 4.45  0.62  -.743 -.761 0.13 
ตัวแปรสังเกตได้ด้านการบริหาร 
Admin1 4.44  0.65  -.698 -.731 0.13 
Admin2 4.50  0.59  -.730 -.392 0.12 
Admin3 4.61  0.53  -1.336 1.078 0.11 
Admin4 4.52  0.63  -.719 -.209 0.12 
Admin5 4.61  0.53  -1.336 1.078 0.11 
Admin6 4.56  0.53  -.727 -.347 0.11 
Admin7 4.56  0.53  -.727 -.347 0.11 
Admin8 4.61  0.53  -1.336 1.078 0.11 
Admin9 4.46  0.68  -.772 -.306 0.14 
ตัวแปรสังเกตได้ด้านปัจจัยภายนอก 
Exter1 4.45  0.63  -.643 -.724 0.13 
Exter2 4.45  0.63  -.643 -.724 0.13 
Exter3 4.39  0.70  -.738 -.741 0.14 
Exter4 4.52  0.59  -.798 -.013 0.12 
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า 1.ปัจจัยด้านกายภาพประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 8 ตัว คือ สถานที่ตั้ง
(Phy1) อาคารสถานที่(Phy2) ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์(Phy3 ) ทรัพยากร / งบประมาณ (Phy4) 
การใช้เทคโนโลยี(Phy5) จ านวนนักเรียน(Phy6) จ านวนบุคลากร(Phy7) และสภาพแวดล้อม (Phy8) 
พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.04 ถึง 4.58 มีค่าสัมประสิทธิ์กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 0.21 โดย
ตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ จ านวนนักเรียน(Phy6) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.58 โดยมีลักษณะการแจกแจง
ของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งพิจารณาได้จากค่าความเบ้ (SK) ติดลบและความโด่ง (KU) มีค่าสูงและต่ า
กว่าปกติเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ผู้วิจัยยังสามารถใช้สถิติ

วิเคราะห์ได้เนื่องจากมีขนาดกลุ่มตัวอย่างมากพอ (n  100) การแจกแจงจะลู่เข้าสู่การแจกแจงปกติ 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2559) 
2.ปัจจัยด้านบุคลากรประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 12 ตัว คือ ประสบการณ์(Per1) การคัดเลือก
บุคลากร(Per2) คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร(Per3) การอบรมพัฒนาการเรียนรู้(Per4) ความรู้
ความสามารถในการสอน(Per5) ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท(Per6) ทัศนคติของบุคลากร(Per7) 
การได้รับการสนับสนุน(Per8) ขวัญก าลังใจและแรงจูงใจ(Per9) ความคาดหวังในความส าเร็จ(Per10) 
ความผูกพันต่อองค์กร(Per11) และความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ(Per12) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.42 ถึง 4.56 มีค่าสัมประสิทธิ์กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 0.14 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด คือ ความรู้ความสามารถในการสอน(Per5) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยมีลักษณะการแจกแจงของ
ข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งพิจารณาได้จากค่าความเบ้ (SK) ติดลบและความโด่ง (KU) มีค่าสูงและต่ ากว่า
ปกติเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ผู้วิจัยยังสามารถใช้สถิติ

วิเคราะห์ได้เนื่องจากมีขนาดกลุ่มตัวอย่างมากพอ (n  100) การแจกแจงจะลู่เข้าสู่การแจกแจงปกติ 
(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2559) 
3.ปัจจัยด้านการบริหารประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 9 ตัว คือภาวะผู้น าของผู้บริหาร(Admin1) 
โครงสร้าง(Admin2) การก าหนดเป้าหมาย(Admin3) การแบ่งงานตามความสามารถ(Admin4) การ
สื่อสาร(Admin5) การประสานงาน(Admin6) การนิเทศติดตามผล(Admin7) วัฒนธรรมขององค์กร
(Admin8) และระบบการบริหารงาน(Admin9) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.44 ถึง 4.61 มีค่า
สัมประสิทธิ์กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง 0.11 ถึง 0.14 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ การก าหนด
เป้าหมาย(Admin3), การสื่อสาร(Admin5), วัฒนธรรมองค์กร(Admin8) มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 โดยมี
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งพิจารณาได้จากค่าความเบ้ (SK) ติดลบและความโด่ง 
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(KU) มีค่าสูงและต่ ากว่าปกติเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ผู้วิจัยยัง

สามารถใช้สถิติวิเคราะห์ได้เนื่องจากมีขนาดกลุ่มตัวอย่างมากพอ (n  100) การแจกแจงจะลู่เข้าสู่การ
แจกแจงปกต ิ(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2559) 
4.ปัจจัยภายนอกประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 4 ตัว คือ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน(Exter1) การ
สนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน (Exter2) ความคาดหวังจากชุมชน(Exter3) และสภาพการเมือง เศรษฐกิจ
(Exter4) พบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.39 ถึง 4.52 มีค่าสัมประสิทธิ์กระจาย (CV) อยู่ระหว่าง0.12 ถึง 
0.14 โดยตัวแปรที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ(Exter4 มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.52 โดยมี
ลักษณะการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งพิจารณาได้จากค่าความเบ้ (SK) ติดลบและความโด่ง 
(KU) มีค่าต่ ากว่าปกติเล็กน้อย แม้ว่าข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ผู้วิจัยยัง

สามารถใช้สถิติวิเคราะห์ได้เนื่องจากมีขนาดกลุ่มตัวอย่างมากพอ (n  100) การแจกแจงจะลู่เข้าสู่การ
แจกแจงปกต ิ(บุญเรียง ขจรศิลป์, 2559) 
 3) ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง 

 การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูล ด้วยค่าสถิติ KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 
เป็นการทดสอบสมมติฐานว่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์เป็นเมทริกซ์เอกลักษณ์ (Identity matrix) หรือตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กันหรือไม่และการวิเคราะห์ค่าสถิติ Kaiser - Meyer - Olkin Measure of Sampling 
Adequacy (KMO) ดัชนีตัวนี้ ควรมีค่าระหว่าง 0.5 ถึง 1 (Hair, 2006) แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของ
ข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันภายในต่อกันเหมาะสมที่จะสามารถน าไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบสมการเชิง
โครงสร้าง แสดงผลการทดสอบได้ดังนี้ 

ตารางท่ี 4.8 การทดสอบความเหมาะสมของข้อมูล 
ตัวแปร KMO Bartlett's Test 

of Sphericity 
p 

ปัจจัยด้านกายภาพ (Phy) 0.83 3614.50** 0.00 
ปัจจัยด้านบุคลากร (Per) 0.89 10148.72** 0.00 
ปัจจัยด้านบริหาร (Admin) 0.91 6145.92** 0.00 
ปัจจัยภายนอก (Exter) 0.86 1986.90** 0.00 
ประสิทธิผลขององค์กร (Effect) 0.76 2558.92** 0.00 

** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (p < .01) 
 จากผลการทดสอบค่าสถิติ Bartlett’s Test of Sphericity พบว่า มีนัยส าคัญทางสถิติทุกตัวแปร
(p = 0.00) แสดงว่า เมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ทั้งหมดของกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นเมทริกซ์
เอกลักษณ์ (Identity metrix) หรือตัวแปรมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
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สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ค่าสถิติ Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy พบว่า
มีค่ามากกว่า 0.5 ทุกตัวแปร และ มีค่าเข้าใกล้ 1 (KMO = 0.76 - 0.91) แสดงว่าตัวแปรสังเกตได้ของ
ข้อมูลชุดนี้มีความสัมพันธ์กันภายในต่อกันเหมาะสมที่จะน าไปใช้วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างต่อไป
 4) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 การตรวจสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยก าหนดสมมติฐานในการทดสอบ คือ เมทริกซ์ความแปรปรวน 
– ความแปรปรวนร่วมตามโมเดลสมมติฐานที่สร้างจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เท่ากับเมทริกซ์
ความแปรปรวน – ความแปรปรวนร่วมที่ได้จากข้อมูลเชิงประจักษ์ การวิจัยครั้งนี้มีตัวแปรแฝงภายนอก 
(Exogenous Variables) 4 ตัวแปร คือ ตัวแปรด้านกายภาพ(Phy) ตัวแปรด้านบุคลากร(Per) ตัวแปรด้าน
การบริหารจัดการ(Admin) และตัวแปรด้านปัจจัยภายนอก(Exter) และตัวแปรแฝงภายใน (Endogenous 
Variables) คือ ตัวแปรประสิทธิผลขององค์กร(Effect) ตัวแปรสังเกตได้ที่ใช้ในการวิเคราะห์ครั้งนี้มีจ านวน
ทั้งสิ้น 33 ตัวแปร วิเคราะห์ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูป LISREL ในรูปแบบโมเดลสมการโรงสร้าง (SEM) ได้ผล
การวิเคราะห์ก่อนปรับโมเดล แสดงในแผนภาพที่ 4.1 และผลการวิเคราะห์หลังปรับโมเดล แสดงใน
แผนภาพที่ 4.2 ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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แผนภูมิภาพที่ 4.1 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก่อนปรับแก้ 

Chi-square= 2338.11, DF = 619, P-value= 0.00, RMSEA= 0.13 
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 ผลการทดสอบความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
โมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ วิเคราะห์โดยก าหนดให้ความคลาดเคลื่อนในการวัดไม่สัมพันธ์กัน 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏว่าโมเดลตามสมมติฐานไม่สอดคล้องกบข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยพิจารณาจาก
ค่า ไค-สแควร์ X2 (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 2338.11 องศาอิสระ DF (Degrees of Freedom) เท่ากับ 
619 ค่าความน่าจะเป็น P-value (p) เท่ากับ 0.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ 
(Comparative fit index- CFI) เท่ากบั 0.95 ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root mean 
square error of approximation index - RMSEA) เท่ากับ 0.13 ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ 
(Standardized Root Mean Square Residual) - SRMR) เท่ากับ 0.035 ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น (Goodness of Fit Index) GFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดความ
กลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ปรับโมเดล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยยอมให้ความคลาดเคลื่ อนมี
ความสัมพันธ์กันได้ และตัดตัวแปรสังเกตได้ที่ออก ซึ่งการปรับโมเดลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพิจารณาจากดัชนี
ปรับแก้ (Modification indices) และค่า Expected Change และผลจากการปรับโมเดลผู้วิจัยได้ โมเดล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ที่ สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ดัง
รูปภาพที่ 4.2 
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แผนภูมิภาพที่ 4.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานหลังปรับแก้ 

Chi-square= 1694.97, DF = 585, P-value= 0.02, RMSEA= 0.05 
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 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ได้แก่ ค่าสถิติไค-สแควร์ X2 (Chi-Square) มีค่าเท่ากับ 
1694.97 องศาอิสระ DF (Degrees of Freedom) เท่ากับ 585 ที่ระดับความน่าจะเป็น P-value (P) 
เท่ากับ 0.02 นอกจากนี้ค่าดัชนีอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิง
เปรียบเทียบ CFI (Comparative Fit Index) มีค่าเท่ากับ 0.97 ดัชนีวัดระดับความเหมาะสมพอดีที่
ปรับแก้แล้ว AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) มีค่าเท่ากับ 0.95 ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของ
ส่วนที่เหลือ SRMR (Standardized Root Mean Square Residual) มีค่าเท่ากับ 0.032 ดัชนีวัดความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า RMSEA (Root Mean Square Error of Approximation) มีค่าเท่ากับ 
0.05 ดัชนีวัดระดับความสอดคล้อง GFI (Goodness of Fit Index) มีค่าเท่ากับ 0.96 ซึ่งท าให้เมทริกซ์ที่
มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ ได้  ผู้ วิจั ยจึ ง ใช้สัดส่วนค่าสถิติ ไคสแควร์ /องศาอิสระ (X2/DF) 
(1694.97/585=2.897) แทนซึ่งมีค่าน้อยกว่า 3.00 เป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะแสดงว่าโมเดลมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั่นเอง (Bollen, 1989) ดังแสดงในตารางที่ 4.9 
 

ตารางท่ี 4.9 ค่าสถิติในการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 

ดัชนีความกลมกลืน เกณฑ์ ค่าสถิติในโมเดล 
ค่าสถิตไิค-สแควร์ X2(Chi-Square) - test ไม่มีนัยส าคญั (p > 0.05) 1694.97 
ค่าสถิตไิค-สแควร์/องศาอิสระ X2 (Chi-Square)/ 
DF (Degrees of Freedom) 

< 2.00 สอดคล้องกลมกลืนด ี
2.00 - 5.00 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

2.897 

ดัชนีวัดระดบัความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ  
CFI (Comparative Fit Index) 

≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
0.90 - 0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

0.97 

ดัชนีวัดระดบัความเหมาะสมพอดทีี่ปรับแก้แล้ว 
AGFI (Adjusted Goodness of Fit Index) 

≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
0.90 - 0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

0.95 

ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนท่ีเหลือ 
SRMR (Standardized Root Mean Square 
Residual) 

< 0.05 สอดคล้องกลมกลืนด ี 0.032 

ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า 
RMSEA (Root Mean Square Error of 
Approximation) 

< 0.05 สอดคล้องกลมกลืนด ี
0.05 - 0.08 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

0.05 

ดัชนีวัดระดบัความสอดคล้อง GFI (Goodness 
of Fit Index) 

≥ 0.95 สอดคล้องกลมกลืนด ี
0.90 - 0.95 สอดคล้องกลมกลืนพอใช้ได้ 

0.96 

อ้างอิงเกณฑ์ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการพิจารณาความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
(Diamantopoulos & Siguaw, 2000) 
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 จากผลการตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ชี้ให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐาน
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งหมายถึงโมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาอธิบายประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้ จากผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานแสดงในโมเดลรูปแบบที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น ดังรูปภาพที่ 4.3 
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แผนภูมิภาพที่ 4.3 โมเดลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 

ตารางท่ี 4.10 ค่าสัมประสิทธิ์แสดงอิทธิพลโดยรวม ทางตรงและทางอ้อมของโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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           ตัวแปรผล 
 
ตัวแปรเหตุ 

ประสิทธิขององค์กร Effect 

Total Effect 
อิทธิพลรวม 

Indirect Effect 
อิทธิพลทางอ้อม 

Direct Effect 
อิทธิพลทางตรง 

1.ปัจจัยด้านการบริหาร Admin 0.45 0.39 0.45 

2.ปัจจัยด้านบุคลากร Per 0.40 0.34 0.40 

3.ปัจจัยภายนอก Exter 0.18 0.15 0.18 

4.ปัจจัยด้านกายภาพ Phy 0.10 0.09 0.10 

หมายเหตุ : *มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (*p < 0.05, **p < 0.01) 
 
 ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบประสิทธิผลขององค์กรได้รับอิทธิพลโดยรวมและ
จากทางตรงทั้งหมด โดยที่ได้อิทธิพลจากปัจจัยด้านบริหารมากที่สุดเท่ากับ 0.45 รองลงมาได้แก่ ปัจจัย
ด้านบุคลากรเท่ากับ 0.40 ประกอบรายละเอียดรายด้านดังต่อไปนี้ 
 ประสิทธิผลขององค์กร ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบริหารมากที่สุดเท่ากับ 0.39 
รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเท่ากับ 0.34 เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจัยภายนอกเท่ากับ 0.15 และปัจจัย
ด้านกายภาพเท่ากับ 0.09 มีอิทธิพลในทิศทางบวก 
 
 2.3.ผลการยืนยันและเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน  
วิถีพุทธพระราชทาน 
 2.3.1.การวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการยืนยันของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานและปัจจัยทีส่่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 จากการยืนยันของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตกับข้อมูลเชิงประจักษ์มี
ความสัมพันธ์กันที่ดี  
 2.3.2.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานควรมี
คู่มือส าหรับผู้บริหารคนใหม่ที่เข้ามารับต าแหน่งเพราะปัญหาของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานคือความไม่
ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารก็ต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน
มากยิ่งขึ้นหรือควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานอาจจะมีตัวแปรหรือองค์ประกอบ
มากกว่าที่ศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารถือว่ามีความส าคัญมากกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ไม่ใช่
แค่อัตลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานที่ เชื่อมโยงกับ
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หลักทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลของการวั ดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ในด้านของความเจริญงอกงามของนักเรียน นักเรียนก็ต้องปฏิบัติตามหลักธรรมได้ สามารถ
พัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเก่ง ประกอบด้วยคุณธรรมตามหลักไตรสิกขา การการยอมรับจากสังคม สังคม
ภายนอกต้องสนับสนุน ยอมรับการปฏิบัติของบุคลากรของโรงเรียนและการบริหารที่ดีของผู้บริหาร 
คุณภาพการปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ข้อนี้ถือว่าส าคัญ
มากส าหรับผู้บริหารและคุณครู เพราะถ้าขาดการคุณภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ถือว่าขาดคุณสมบัติตามวิถี
พุทธและความพึงพอใจของผู้ร่วมงานเป็นกระบวนการภายในโรงเรียนต้องบริหารจัดการอย่างมี
ประสิทธิภาพประกอบการน าหลักธรรมมาใช้ถึงจะเกิดผลที่ดี 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อาจมีมากกว่า 4 ปัจจัยที่ได้ศึกษา 
ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาหรือมีระยะเวลามากขึ้น อาจจะได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น  ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านกายภาพก็ถือว่า
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก็ควรมีทั้ง 4 ปัจจัยนี้ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจัยด้านกายภาพสถานศึกษา 
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก็ต้องมีป้ายหน้าโรงเรียน สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ไม่อยู่ใกล้สถาน
อบายมุข เป็นต้น ผู้ทรงวุฒิคุณทุกท่านเห็นตรงกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารซึ่งตรงกับข้อมูลความเป็นจริงที่ว่าการบริหารโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทาน ใจความส าคัญอยู่ที่ผู้บริหารสามารถด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานให้มีความ
ยั่งยืนและยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นวิถีพุทธได้ตลอดไป 
 2.3.3.การวิจัยในขั้นตอนนี้ เป็นการประเมินโมเดลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน รายละเอียดแสดงในตารางที่ 4.11 

ตารางท่ี 4.11 ผลการประเมินโมเดลเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 

ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
ด้านความเหมาะสม    
1.ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอก
งามของนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4.86 0.37 มากที่สุด 

ด้านความเหมาะสม    
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหารและปัจจัยภายนอก 

4.71 0.48 มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
3.ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
- สถานที่ตั้ง - อาคารสถานที ่- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
- ทรัพยากร - การใช้เทคโนโลยี- จ านวนนักเรียน  

- จ านวนบุคลากร - สภาพแวดล้อม 

4.57 0.48 มากที่สุด 

4.ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ประสบการณ์ - การคัดเลือกบุคลากร - คุณลักษณะ บุคลิกภาพ
ของบุคลากร- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
- ทัศนคติของบุคลากร- การได้รับการสนับสนุน 
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร - ความคาดหวังในความส าเร็จ  
- ความผูกพันต่อองค์การ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ 

4.71 0.48 มากที่สุด 

5.ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร - โครงสร้าง - การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ- การติดต่อสื่อสาร 

- การประสานงาน - การนิเทศติดตามผล  

- วัฒนธรรมขององค์กร - ระบบการบริหารงาน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

6.ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน- ความคาดหวังของชุมชน 
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

4.86 0.37 มากที่สุด 

7.ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง 4.43 0.53 มาก 
ภาพรวม 4.77 0.47 มากที่สุด 

ด้านความเป็นไปได้    
1.ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอก
งามของนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงาน 

4.86 0.37 มากที่สุด 

ด้านความเป็นไปได้    
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหารและปัจจัยภายนอก 

4.71 0.48 มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
3.ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ 
- สถานที่ตั้ง - อาคารสถานที ่- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
- ทรัพยากร - การใช้เทคโนโลยี- จ านวนนักเรียน  

- จ านวนบุคลากร - สภาพแวดล้อม 

4.86 0.37 มากที่สุด 

4.ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก ่
- ประสบการณ์ - การคัดเลือกบุคลากร  
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท - ทัศนคติของบุคลากร 

- การได้รับการสนับสนุน- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร 

- ความคาดหวังในความส าเร็จ - ความผูกพันต่อองค์กร  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ 

4.86 0.37 มากที่สุด 

5.ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร - โครงสร้าง - การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ- การติดต่อสื่อสาร 

- การประสานงาน - การนิเทศติดตามผล  

- วัฒนธรรมขององค์กร - ระบบการบริหารงาน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

6.ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
- ความคาดหวังของชุมชน- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

4.43 0.53 มาก 

7.ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง 4.57 0.53 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.79 0.35 มากที่สุด 

ด้านความเป็นประโยชน์    
1.ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอก
งามของนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงาน 
 

4.86 0.37 มากที่สุด 

ด้านความเป็นประโยชน์    
2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย 
ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหารและปัจจัยภายนอก 

4.71 0.48 มากที่สุด 
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ประเด็นการประเมิน X̅ S.D. ความหมาย 
3.ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่- สถาน
ที่ตั้ง - อาคารสถานที่ - ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์- ทรัพยากร 
- การใช้เทคโนโลยี- จ านวนนกัเรียน  

- จ านวนบุคลากร - สภาพแวดล้อม 

4.86 0.37 มากที่สุด 

4.ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ประสบการณ์ - การคัดเลือกบุคลากร  
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
- ทัศนคติของบุคลากร- การได้รับการสนับสนุน 
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร  
- ความคาดหวังในความส าเร็จ - ความผูกพันต่อองค์การ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ 

4.86 0.37 มากที่สุด 

5.ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร - โครงสร้าง - การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ- การติดต่อสื่อสาร 

- การประสานงาน - การนิเทศติดตามผล  

- วัฒนธรรมขององค์กร - ระบบการบริหารงาน 

4.71 0.48 มากที่สุด 

6.ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
- ความคาดหวังของชุมชน- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

4.71 0.48 มากที่สุด 

7.ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง 4.71 0.48 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.77 0.35 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ผลการประเมินโมเดลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยด้านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) พบว่า มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.86 ถึง 4.57 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
และคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.86) รองลงมา คือ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
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ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน ,การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน,ความคาดหวังของชุมชน,สภาพ
การเมือง เศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.86) ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยภายนอก(ค่าเฉลี่ย 4.71) ปัจจัย
ด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ,โครงสร้าง ,การก าหนด
เป้าหมาย ,การแบ่งงานตามความสามารถ ,การติดต่อสื่อสาร ,การประสานงาน ,การนิเทศติดตามผล
,วัฒนธรรมขององค์กร,ระบบการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 4.71) และปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12
องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์,การคัดเลือกบุคลากรคุณลักษณะ,บุคลิกภาพของบุคลากร,การอบรม
พัฒนาการเรียนรู้ , ความรู้ความสามารถในการสอน,ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท ,ทัศนคติของ
บุคลากร,การได้รับการสนับสนุน,ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร,ความคาดหวังในความส าเร็จ,ความผูกพัน
ต่อองค์การ,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 4.71) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ปัจจัย
ด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 องค์ประกอบ ได้แก่ สถานที่ตั้ง,อาคารสถานที่,ความเพียงพอของวัสดุ
อุปกรณ์,ทรัพยากร,การใช้เทคโนโลยี,จ านวนนักเรียน,จ านวนบุคลากร,สภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.57) 
 ด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.79) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.86 ถึง 4.57ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ประสบการณ์,การคัดเลือกบุคลากร,คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร,การอบรมพัฒนาการเรียนรู้,
ความรู้ความสามารถในการสอน,ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท,ทัศนคติของบุคลากร,การได้รับการ
สนับสนุน,ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร,ความคาดหวังในความส าเร็จ ,ความผูกพันต่อองค์การ,
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 4.86) รองลงมา คือ ประสิทธิผลขององค์กร 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอก
งามของนักเรียน และคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.86) ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ สถานที่ตั้ง,อาคารสถานที่ ,ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์,ทรัพยากร ,การใช้
เทคโนโลยี,จ านวนนักเรียน,จ านวนบุคลากร,สภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.86) ปัจจัยด้านการบริหาร 
ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร,โครงสร้าง,การก าหนดเป้าหมาย,การแบ่งงาน
ตามความสามารถ,การติดต่อสื่อสาร,การประสานงาน,การนิเทศติดตามผล,วัฒนธรรมขององค์กร,ระบบ
การบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 4.71) และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ 
ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.71) ส่วน
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความร่วมมือ
สนับสนุนของชุมชน,การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน,ความคาดหวังของชุมชน,สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
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(ค่าเฉลี่ย 4.43) รองลงมา คือ ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 
4.57) 
 ด้านความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.86 ถึง 4.71 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
และคุณภาพการปฏิบัติงาน(ค่าเฉลี่ย 4.86) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่สถานที่ตั้ง,อาคารสถานที่,ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์,ทรัพยากร,การใช้เทคโนโลยี,
จ านวนนักเรียน,จ านวนบุคลากร,สภาพแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.86)และปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12 
องค์ประกอบ ได้แก่ ประสบการณ์,การคัดเลือกบุคลากร,คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร,การอบรม
พัฒนาการเรียนรู้ ,ความรู้ความสามารถในการสอน,ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท,ทัศนคติของ
บุคลากร,การได้รับการสนับสนุน,ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร,ความคาดหวังในความส าเร็จ,ความ
ผูกพันต่อองค์การ,ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 4.86) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ า
ที่สุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัย
ด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการบริหารและปัจจัยภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.71) รองลงมา คือ ปัจจัยด้านการ
บริหาร ประกอบด้วย 9 องค์ประกอบ ได้แก่ ภาวะผู้น าของผู้บริหาร,โครงสร้าง,การก าหนดเป้าหมาย,การ
แบ่งงานตามความสามารถ,การติดต่อสื่อสาร,การประสานงาน,การนิเทศติดตามผล,วัฒนธรรมขององค์กร,
ระบบการบริหารงาน (ค่าเฉลี่ย 4.71) ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความร่วมมือ
สนับสนุนของชุมชน,การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน,ความคาดหวังของชุมชน,สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 
(ค่าเฉลี่ย 4.71) และค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 4.71)  



บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอ้เสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในบทนี้ครอบคลุม
เนื้อหาสาระที่ส าคัญคือ วัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายและข้อเสนอแนะ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ่ือวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 2. เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 พบว่าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้เป็นผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 75 คน รองผู้บริหารโรงเรียน จ านวน 
75 คน และครูผู้ดูแลโครงการโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จ านวน 75 คนและครูปฏิบัติการสอน จ านวน 
341 คน เป็นเพศชายจ านวน 296 คนคิดเป็นร้อยละ 52.3 อายุ 46 ปีขึ้นไป จ านวน 386 คน คิดเป็นร้อย
ละ 68.2 ระดับการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 441 คนคิดเป็นร้อยละ 77.9 และประสบการณ์ท างาน 
21 - 30 ปีจ านวน 333 คนคิดเป็นร้อยละ 67.7 
 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์การวิจัย 
 2.1 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  พบว่าประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.53) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ทุกด้านอยู่ในระดับมากและมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.44 ถึง 4.58 มีค่าสัมประสิทธิ์กระจาย (CV) 
อยู่ระหว่าง 0.12 ถึง 0.13 โดยด้านที่มีประสิทธิผลสูงสูดคือ ความเจริญงอกงามของนักเรียน และการ
ยอมรับจากสังคม (ค่าเฉลี่ย 4.58) รองลงมาคือคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.54) และความพึงพอใจ
ของผู้ร่วมงาน (ค่าเฉลี่ย 4.44) ตามล าดับโดยประเด็นที่มีคุณภาพสูงสูดคือ ผู้บริหารและครูผ่านเกณฑ์
มาตรฐานทางวิชาชีพจากผู้เชี่ยวชาญ(ค่าเฉลี่ย 4.67) รองลงมาคือ ผู้บริหารและครูพัฒนาศักยภาพของ
ผู้เรียนและการปฏิบัติตนของผู้เรียนตามวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ของโรงเรียน  (ค่าเฉลี่ย 4.66) ส่วน
ประเด็นที่มีคุณภาพต่ าสูดคือ ผู้บริหารและครูปราศจากความขัดแย้งระหว่างบุคคลในองค์กร (ค่าเฉลี่ย 
3.36) รองลงมาคือ ผู้บริหารสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาและเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งด้านพฤติกรรม
ส่วนตัวและพฤติกรรมในการปฏิบัติงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้อง (ค่าเฉลี่ย 4.39)  
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 2.2 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ประกอบด้วย 
 1) จากการพิจารณาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน พบว่า
ปัจจัยที่อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน มากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริหาร โดย
มีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.45 รองลงมา คือปัจจัยด้านบุคลากร โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.40 โดยมี
ปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านกายภาพ โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.18 และ 0.10 ตามล าดับ  
 ประสิทธิผลด้านการยอมรับจากสังคม ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบริหารมากที่สุด
เท่ากับ 0.39 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเท่ากับ 0.34 เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจัยภายนอกเท่ากับ 
0.15 และปัจจัยด้านกายภาพเท่ากับ 0.09 มีอิทธิพลในทิศทางบวก 
 ประสิทธิผลด้านความเจริญงอกงามของนักเรียน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบริหารมาก
ที่สุดเท่ากับ 0.39 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเท่ากับ 0.34 เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจัยภายนอก
เท่ากับ 0.15 และปัจจัยด้านกายภาพเท่ากับ 0.09 มีอิทธิพลในทิศทางบวก 
 ประสิทธิผลด้านความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบริหารมาก
ที่สุดเท่ากับ 0.32 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเท่ากับ 0.28 เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจัยภายนอก
เท่ากับ 0.13 และปัจจัยด้านกายภาพเท่ากับ 0.07 มีอิทธิพลในทิศทางบวก 
 ประสิทธิผลด้านคุณภาพการปฏิบัติงาน ได้รับอิทธิพลทางอ้อมจากปัจจัยด้านบริหารมากที่สุด
เท่ากับ 0.32 รองลงมาได้แก่ ปัจจัยด้านบุคลากรเท่ากับ 0.28 เช่นเดียวกัน โดยที่ปัจจัยภายนอกเท่ากับ 
0.13 และปัจจัยด้านกายภาพเท่ากับ 0.07 มีอิทธิพลในทิศทางบวก 
 2) ผลการตรวจสอบการแจกแจงของตัวแปรสังเกตได้ 
 พบว่าตัวแปรสังเกตได้ทุกตัวมีลักษณะการแจกแจงของข้อมูลในลักษณะเบ้ซ้าย ซึ่งพิจารณาได้
จากค่าความเบ้ (SK) ติดลบ และความโด่ง (KU) สูงหรือต่ ากว่าปกติเล็กน้อย อย่างไรก็ตามแม้ว่าข้อมูลไม่
เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้น (Assumption) ผู้วิจัยยังสามารถใช้สถิติวิเคราะห์ได้เนื่องจากมีขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างมากพอ ( n ≥ 100) การแจกแจงจะลู่เข้าสู่การแจกแจงปกติ (บุญเรียง ขจรศิลป์, 2559) 
 3) ผลการทดสอบความเหมาะสมของข้อมูลตัวอย่าง 
 พบว่า ตัวแปรสังเกตได้ของชุดข้อมูล ชุดนี้มีความสัมพันธ์ภายในต่อกันเหมาะสมที่จะน าไปใช้
วิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
 4) ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานโมเดลสมมติฐานกับข้อมูลเชิงประจักษ์ 
 พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยพิจารณาจากค่าสถิติที่ใช้ตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่า ไค-สแควร์ เท่ากับ 2338.11 มีค่าองศาอิสระเท่ากับ 
619 ค่าความน่าจะเป็น (p) เท่ากับ 0.00 ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative 
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Fit Index - CFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error 
of Approximation Index - RMSEA) เท่ากับ 0.13 ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ  (Root Mean 
Square Residual-RMR) เท่ากับ 0.035 ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดล
ที่ก าหนดขึ้น (Normal Fit Index - NFI) เท่ากับ 0.95 ดัชนีวัดความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับ
โมเดลที่ก าหนดขึ้น (Incremental Fit Index IFI) เท่ากับ 0.95 จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ผู้วิจัยได้
ปรับโมเดลปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน โดยยอมให้ความคลาดเคลื่อนมี
ความสัมพันธ์กันได้ และตัดตัวแปรสังเกตได้ที่ออก ซึ่งการปรับโมเดลในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยพิจารณาจากดัชนี
ปรับแก้ (Modification Indices) และค่า Expected Change และผลจากการปรับโมเดลผู้วิจัยได้ โมเดล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  
 ดัชนีวัดความกลมกลืนที่ปรับแก้แล้ว ค่าไค-สแควร์ เท่ากับ 1694.97 องศาอิสระเท่ากับ 585 ที่
ระดับความน่าจะเป็น (P) เท่ากับ 0.02 นอกจากนี้ค่าดัชนีอ่ืนๆ เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนดคือ ดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืนเชิงเปรียบเทียบ (Comparative Fit Index- CFI) เท่ากับ 0.97 ดัชนีวัดความ
คลาดเคลื่อนในการประมาณค่า (Root Mean Square Error of Aapproximation Index - RMSEA) 
เท่ากับ 0.05 ดัชนีค่าเฉลี่ยก าลังสองของส่วนที่เหลือ (Root mean square residual - RMR) เท่ากับ 
0.032 ดัชนีที่บ่งบอกถึงความกลมกลืนของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น (Normal Fit Index 
- NFI) เท่ากับ 0.96 เมทริกซ์ความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยสมบูรณ์แบบ ซึ่งในความเป็นจริง
แล้ว ยากที่จะหาโมเดลที่มีความกลมกลืนอย่างสมบูรณ์ได้ ผู้วิจัยจึงใช้สัดส่วนค่าสถิติไคสแควร์/ค่าชั้นแห่ง
ความเป็นอิสระ (X2/df) (1694.97/585=2.897) แทนมีค่าน้อยกว่า 3.00 ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่ยอมรับได้ จะ
แสดงว่าโมเดลมีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์นั่นเอง (Bollen, 1989) และดัชนีวัดความกลมกลืน
ของข้อมูลเชิงประจักษ์กับโมเดลที่ก าหนดขึ้น ( Incremental Fit Index IFI) เท่ากับ 0.97 จากผลการ
ตรวจสอบความกลมกลืนของโมเดลกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ชี้ให้เห็นว่าโมเดลสมมติฐานสอดคล้องกับข้อมูล
เชิงประจักษ์ ซึ่งหมายถึงโมเดลที่พัฒนาขึ้นสามารถน ามาอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานได้ 
 2.3.ผลการประเมินโมเดลเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย 2 ตอน ดังนี้ 
 2.3.1.ผลการยืนยันของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
และปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จากความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิตกับข้อมูลเชิงประจักษ์มีความสัมพันธ์กันที่ดี  
 2.3.2.ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ควรมีคู่มือส าหรับผู้บริหารคนใหม่ที่เข้ามารับต าแหน่งเพราะปัญหาของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานคือ
ความไม่ต่อเนื่อง มีการเปลี่ยนถ่ายผู้บริหารก็ต้องเรียนรู้ ท าความเข้าใจและความพร้อมในการจัดการเรียน
การสอนมากยิ่งขึ้นหรือควรศึกษาประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานอาจจะมีตัวแปรหรือ
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องค์ประกอบมากกว่าที่ศึกษา ปัจจัยด้านการบริหารถือว่ามีความส าคัญมากกับโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ไม่ใช่แค่อัตลักษณ์ของความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ ประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานที่เชื่อมโยงกับหลักทฤษฎีและการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกับการประเมินผลของการวัดความ
เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ในด้านของความเจริญงอกงามของนักเรียน นักเรียนก็ต้องปฏิบัติตาม
หลักธรรมได้ สามรถพัฒนาตนเองเป็นคนดี คนเก่ง ประกอบด้วยคุณธรรมตามหลักไตรสิกขา การการ
ยอมรับจากสังคม สังคมภายนอกต้องสนับสนุน ยอมรับการปฏิบัติของบุคลากรของโรงเรียนและการ
บริหารที่ดีของผู้บริหาร คุณภาพการปฏิบัติงานก็เป็นส่วนหนึ่งของการวัดความเป็นโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน ข้อนี้ถือว่าส าคัญมากส าหรับผู้บริหาร คุณครู เพราะถ้าขาดการคุณภาพในการปฏิบั ติหน้าที่ 
ถือว่าขาดคุณสมบัติตามวิถีพุทธและความพึงพอใจของผู้ร่วมงานเป็นกระบวนการภายในโรงเรียนต้อง
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพประกอบการน าหลักธรรมมาใช้ถึงจะเกิดผลที่ดี 
 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน อาจมีมากกว่า 4 ปัจจัยที่ได้ศึกษา 
ถ้ามีโอกาสได้ศึกษาหรือมีระยะเวลามากขึ้น อาจจะได้ปัจจัยที่เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น ปัจจัยทั้ง 4 ด้าน 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านกายภาพ
สถานศึกษาก็ถือว่าโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก็ควรมีทั้ง 4 ปัจจัยนี้ด้วย ยกตัวอย่าง เช่น ปัจจัยด้าน
กายภาพ โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานก็ต้องมีป้ายหน้าโรงเรียน สภาพแวดล้อมสะอาด ร่มรื่น ไม่อยู่ใกล้
สถานอบายมุข เป็นต้น ผู้ทรงวุฒิคุณทุกท่านเห็นตรงกันว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถี
พุทธพระราชทานมากที่สุด คือ ปัจจัยด้านการบริหารซึ่ งตรงกับข้อมูลความเป็นจริงที่ว่าการบริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ใจความส าคัญอยู่ที่ผู้บริหารสามารถด าเนินงานโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ให้มีความยั่งยืนและยังรักษาอัตลักษณ์ความเป็นวิถีพุทธได้ตลอด 
 2.2.3.ผลจากการประเมินโมเดลของผู้ทรงวุฒิเกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทานและปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน  
 จากผลการประเมินโมเดลของผู้ทรงคุณวุฒิ โดยด้านความเหมาะสม ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง  4.86 ถึง 4.57 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ 
ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจาก
สังคม ความเจริญงอกงามของนักเรียนและคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.86) ส่วนประเด็นที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัยสอดคล้องกับความเป็นจริง (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
 ด้านความเป็นไปได้ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย 4.79) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 
4.86 ถึง 4.57 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12 องค์ประกอบ ได้แก่ 
ประสบการณ์,การคัดเลือกบุคลากร,คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร,การอบรมพัฒนาการเรียนรู้,
ความรู้ความสามารถในการสอน,ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท,ทัศนคติของบุคลากร,การได้รับการ
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สนับสนุน,ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร,ความคาดหวังในความส าเร็จ ,ความผูกพันต่อองค์กร,
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ (ค่าเฉลี่ย 4.86) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัย
ภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน,การสนับสนุนของกลุ่ม
สนับสนุน,ความคาดหวังของชุมชน,สภาพการเมือง เศรษฐกิจ (ค่าเฉลี่ย 4.43) 
 ด้านความเป็นประโยชน์ ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.77) พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่
ระหว่าง 4.86 ถึง 4.71 ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญงอกงามของนักเรียน 
และคุณภาพการปฏิบัติงาน (ค่าเฉลี่ย 4.86) ส่วนประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้าน
การบริหารและปัจจัยภายนอก (ค่าเฉลี่ย 4.71) 
 

5.2 อภิปรายผล 
 จากผลการวิจัย ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจาก
ตัวแปรด้านการบริหาร เท่ากับ 0.45 รองลงมาคือ ปัจจัยด้านบุคลากร เท่ากับ 0.40 ตัวแปรภายนอก 
เท่ากับ 0.18 และด้านกายภาพ เท่ากับ 0.10 ตามล าดับ โดยมีอิทธิพลทางบวก ผู้วิจัยพบประเด็นที่เห็น
ควรน ามาอภิปรายเรียงตามอิทธิพลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน
ตามล าดับของประเด็นที่ได้จากผลการวิเคราะห์จากมากไปน้อยดังต่อไปนี้ 
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรปัจจัย
ด้านการบริหารโดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.45 โดยมีตัวแปรสังเกตปัจจัยด้านการบริหารที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ การก าหนดเป้าหมาย การสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร กล่าวได้
ว่า ปัจจัยด้านการบริหารเป็นความสามารถผู้บริหารมีการก าหนดเป้าหมายที่ชัดเจน มีการก าหนดแนว
ทางการปฏิบัติ การก าหนดทิศทางการด าเนินการขององค์กร เพ่ือท าให้เกิดความเข้าใจในการท างาน 
ผู้บริหารมีการวางแผน การด าเนินการ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงผลการปฏิบัติงานและการให้
รางวัล ผู้บริหารจัดระบบการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนข่าวสารระหว่างบุคคล รวมทั้งผู้รับสารและผู้ส่งสาร
ผู้บริหารใช้สื่อหรือช่องทางต่างๆเพ่ือมุ่งหมายโน้มน้าวจิตใจให้เกิดการรับรู้หรือเปลี่ยนทัศนคติ เป็นเครื่อง
สร้างความเข้าใจและสร้างวัฒนธรรม ผู้บริหารจะต้องเข้าใจและเข้าถึงกระบวนการสื่อสารเป็นอย่างดี เป็น
ลักษณะเครือข่ายภายในองค์กรและผู้บริหารสร้างวัฒนธรรมองค์กรจากสภาพแวดล้อมภายใน ภายใต้กฎ
กติกาหรือข้อตกลงเดียวกันที่สามารถมองเห็นได้จากการแต่งกาย เรื่องราว สัญลักษณ์ งานพิธี ให้บุคลากร
ขององค์กรสามารถมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์วัฒนธรรมที่เหมาะสมต่อองค์กรตนเอง เพ่ือให้เกิดวิถีการ
ด าเนินงานที่มีสุขและเอ้ือต่อประสิทธิผลการท างานซึ่งสอดคล้องกับ สุชาติ เอกปัชชา (2557) กล่าวไว้ว่า 
ปัจจัยด้านการบริหารมีผลต่อประสิทธิผลองค์กร เป็นความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน 
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ในยุคปฏิรูปการศึกษาการบริหารโรงเรียนต้องค านึงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย ผู้บริหารและครูจะต้องมีบทบาท
ส าคัญต่อการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิง ต้องพยายามปรับปรุงองค์กร รูปแบบการบริหารงานและการ
ด าเนินงานต่างๆ ให้มีความคล่องตัวต่อการปฏิบัติงาน ผู้บริหารและครูต้องเป็นนักพัฒนา ริเริ่มสร้างสรรค์
ให้เกิดสิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีความรู้เพื่อให้สามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้
อย่างมีความสุขนั้น ต้องมีเทคนิควิธีการสอนที่เหมาะสม ครูต้องสร้างกระบวนการและวิธีการเรียนรู้ให้กับ
นักเรียน ทั้งเนื้อหาวิชาการ และคุณธรรมจริยธรรม เพราะวิธีการเรียนรู้ของนักเรียนจะเป็นวิธีการที่ติดตัว 
สามารถน าไปปรับปรุงใช้ในการประกอบอาชีพและพัฒนาตนเองให้เป็นบุคคลทีมีคุณภาพสามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างเหมาะสมความสามารถในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาโรงเรียน แต่หากมีการ
บริหารจัดการที่ไม่เป็นระบบ ขาดความรอบคอบ จะส่งผลให้ประสิทธิผลของโรงเรียนลดต่ าลง 
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้รับอิทธิพลรวมสูงสุดจากตัวแปรด้าน
บุคลากรโดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.40 โดยมีตัวแปรสังเกตปัจจัยด้านบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการสอน กล่าวได้ว่า ครูต้องมีความรู้ที่จ าเป็นและ
สามารถน าความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ต่างๆในชั้นเรียนครู
ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของเด็ก บริหารจัดการความรู้เกี่ยวข้องกับการศึกษา มีเทคนิคในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนและการประเมินผล ครูต้องพัฒนาตนเองอยู่เสมอให้มีความรอบรู้ในศาสตร์ที่
เกี่ยวข้องสอดคล้องกับ สุดาพร ทองสวัสดิ์และสุจิตรา จรจิตร (2556) ได้กล่าวว่า ปัจจัยด้านบุคลากรที่มี
อิทธิพลอย่างยิ่งต่อประสิทธิผลโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
เอกชน ได้แก่ คุณลักษณะของครู ความพึงพอใจในการท างานของครูและคุณภาพการจัดการเรียนการ
สอนของครู  โดยมีรายละเอียดดังนี้  คุณลักษณะของครูที่มี อิทธิพลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ได้แก่ อายุในวัยท างานวุฒิการศึกษาตรงกับ
สาขาวิชาที่สอน และมีความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ มีความช านาญในสาขาวิชาที่ได้รับมอบหมายวุฒิ
การศึกษาของครู พบว่าวุฒิการศึกษามีอิทธิพลต่อความพึงพอใจครูที่มีวุฒิการศึกษาสูงกว่าจะมีความพึง
พอใจในการปฏิบัติงานมากกว่า ความพึงพอใจในการท างานของครู ความรู้สึกของบุคลากรที่พึงพอใจใน
งานทั้งหมดโดยรวม และอารมณ์ที่มีปฏิกิริยาต่องานของบุคลากร ทั้งในด้านบวกหรือลบที่แต่ละคนมีต่อ
งานของตน เป็นอารมณ์ที่จะตอบสนองต่อการท างานในหน้าที่ รวมทั้งสภาพร่างกายและสังคม ที่สะท้อน
ถึงความส าเร็จของการด าเนินงานในโรงเรียน ได้แก่ ความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมการท างาน การ
ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน ความไว้วางใจของผู้บังคับบัญชา ผลตอบแทนที่ได้รับและความก้าวหน้าใน
วิชาชีพครูพฤติกรรมการสอนของครู กระบวนจัดการ การสอนที่ยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลาง ในการเกิดการ
เรียนรู้อย่างมีดุลยภาพและน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเพ่ือการใช้ชีวิตที่ดีในสังคมประกอบด้วย 5 ลักษณะ 
ได้แก่ 1. มีการวางแผนที่ดี 2. มีการจัดการที่ดี 3.สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 4. มีความคิด
ริเริ่มสร้างสรรค์ 5. มีนวัตกรรมทางการเรียนการสอน 
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรด้านปัจจัย
ภายนอกโดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.18 โดยมีตัวแปรสังเกตด้านปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
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ของโรงเรียนมากที่สุด ได้แก่ สภาพการเมือง เศรษฐกิจ กล่าวได้ว่า ปัจจัยภายนอกของสถานศึกษาได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพการเมือง สังคม เศรษฐกิจของประเทศ สถานศึกษาสามารถพัฒนา
คุณภาพให้สอดรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริการ สังคมและชุมชน ซึ่งต้องปรับเปลี่ยน
องค์กรในเชิงการบริหารด้านต่างๆ เพ่ือให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง เช่น การเพ่ิมคู่แข่ ง การขยายขอบเขต
ตลาด แรงงาน เทคโนโลยี เป็นต้น สอดคล้องกับ จรัลโฉม ชมภูมิ่ง (2557) กล่าวว่า ปัจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของศูนย์โรงเรียนมีผลมากที่สุด ซึ่งได้แก่ ปัจจัยด้าน
การเมือง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและด้านการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยีมีผลมากที่สุด เป็นความพึง
พอใจของชุมชนภายนอกที่มีต่อปัจจัยและกระบวนการของผลลัพธ์ ปริมาณที่มากขึ้นของผลลัพธ์ที่ดีและ
คุณภาพผลลัพธ์ตอบสนองต่อชุมชนเมื่อมารวมเป็นศูนย์โรงเรียนเปรียบเทียบกับก่อนการรวมเป็นศูนย์
โรงเรียน ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อผลลัพธ์ และผลที่เกิดจากผลลัพธ์ที่มีต่อประชาชน ชุมชน
ภายนอก สังคม สิ่งแวดล้อม นโยบาย กฎหมาย เศรษฐกิจการเมือง เป็นปัจจัยภายนอกที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและผลกระทบของศูนย์โรงเรียนรวมถึงความสัมพันธ์จากผู้ร่วมอุดมการณ์ที่จะ
น าพาสู่เป้าหมาย สิ่งเหล่านี้น ามาสู่การต้องปรับเปลี่ยนองค์กรในเชิงการบริหารด้านต่างๆ 
 ตัวแปรประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้รับอิทธิพลรวมจากตัวแปรปัจจัยด้าน
กายภาพ โดยมีอิทธิพลทางบวกเท่ากับ 0.10 โดยตัวแปรสังเกตได้ด้านกายภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของ
โรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานมากที่สุด ได้แก่ จ านวนนักเรียน กล่าวได้ว่า ปัจจัยด้านกายภาพในส่วนของ
จ านวนนักเรียนที่มากขึ้น จะส่งผลให้สามารถพัฒนาศักยภาพของผู้สอนและผู้เรียนได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยัง
สามารถเป็นก าลังขับเคลื่อนพัฒนาสถานศึกษาให้เจริญต่อไปได้ จึงส่งผลให้โรงเรียนจะมีประสิทธิผลใน
การด าเนินงานมากขึ้น ซึ่งจ านวนของนักเรียนนั้น มีความสัมพันธ์กับขนาดของโรงเรียนและจ านวนของ
นักเรียน และอาจกล่าวได้อีกว่าบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนเป็นสิ่งที่อยู่คู่กัน ซึ่ง สอดคล้องกับ 
พระมหาสุรศักดิ์ สุรสกฺโก (2557) กล่าวว่าปัจจัยด้านกายภาพของสถานศึกษา สภาพการบริหารโรงเรียน
วิถีพุทธชั้นน าของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรีทั้งในด้านกายภาพ  
ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารและนักเรียน ด้านการเรียนการสอนด้านกิจกรรมประจ าวันพระและด้านการ
ส่งเสริมวิถีพุทธ ในภาพรวมพบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก โดยด้านกายภาพที่แสดงถึงความเป็น
โรงเรียนวิถีพุทธ เช่น มีพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน มีป้ายพุทธสุภาษิต ป้ายคติธรรม เป็นต้น มีระดับ
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา ได้แก ่ด้านการเรียนการสอนที่เน้นการคิดแบบมีเหตุผล ถูกวิธี เข้าใจ และรู้คุณค่า
แท้ของสรรพสิ่ง ด้านพฤติกรรมครู ผู้บริหารโรงเรียน และนักเรียนที่มุ่งเน้นรักษาศีล 5 การยิ้มง่าย ไหว้
สวย กราบงาม ด้านการส่งเสริมวิถีพุทธ เช่น การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง เต็มใจ
ช่วยเหลือผู้อ่ืนอย่างจริงใจ การมีจิตอาสาฯลฯ และด้านกิจกรรมประจ าวันพระตามล าดับ ซึ่งแสดงให้ถึง
ความสามารถในการจัดการโรงเรียนให้เป็นไปตามหลักพระพุทธศาสนาที่มีการบูรณาการไปสู่การเรียนการ
สอนในวิชาการต่างๆ กับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมเชิงพุทธของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความส าเร็จของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้ข้อเสนอแนะ 3 ประการ 
ได้แก่ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ และข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 
1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 1.1.ควรก าหนดนโยบายเพ่ือส่งเสริมคุณภาพในการปฏิบัติงานและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กรตามประมวลกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้
บัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไว้ในหมวด 6 มาตรา 54 วรรคสาม ว่าด้วยแนวนโยบาย
พ้ืนฐานแห่งรัฐ 
 1.2.ควรส่งเสริมด้านกายภาพขององค์กรสถานศึกษา ในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรและ
งบประมาณให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์มากที่สุด 
2. ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติ 
 2.1.จากผลการวิจัย พบว่า ในด้านบริหาร มีความส าคัญอย่างยิ่งในการเพ่ิมประสิทธิผลของ
โรงเรียนดังนั้นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน จึงควรส่งเสริมสร้างและสนับสนุน ทักษะความสามารถของ
บุคลากรทางการศึกษา ให้มีความเชี่ยวชาญ พร้อมที่จะปฏิบัติงานอย่างมีความรับผิดชอบ และสร้าง
บุคลากรให้เป็นมืออาชีพเพ่ือเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป 
 2.2.องค์ความรู้ใหม่ที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้สามารถน ามาเป็นแนวทางการจัดการจัดท าคู่มือ
ส าหรับผู้บริหารคนใหม่ที่บริหารงานเกี่ยวกับโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานเพื่อเป็นประโยชน์ในการบริหาร
และเรียนรู้กระบวนการในการด าเนินงาน 
 2.3.ปัจจัยส่งเสริมภายนอกที่ดีการสนับสนุนจากชุมชน กลุ่มผู้ปกครอง นโยบายของภาครัฐและ
สภาพเศรษฐกิจที่ดีจะสามารถส่งผลให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลอย่างต่อเนื่อง  
3. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 3.1.ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ได้แก่ ปัจจัย
ด้านการบริหาร ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยภายนอกและปัจจัยด้านกายภาพ ซึ่งตัวแปรทั้ง 4 สามารถ
อธิบายถึงประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้ไม่มากนักซึ่งแสดงว่ายังมีปัจจัยอื่นที่จะสามารถ
น ามาอธิบายประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทานได้อีก เช่น พฤติกรรมความเป็นผู้น าของ
ผู้บริหารโรงเรียนและแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงาน 
 3.2.ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนและปัจจัยด้านอ่ืนๆที่
ส่งผลเช่น ปัจจัยด้านกายภาพและด้านบุคลากรของโรงเรียนโดยใช้องค์ความรู้จากผลงานวิจัยนี้ที่แสดงถึง
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
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   - ปริญญาเอก คณะครุศาสตร์ สาขาพุทธบริหารการศึกษา 
   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ต าแหน่งปัจจุบัน พระนิเทศก์โรงเรียนวิถีพุทธ 
2.พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน (บุดดาวงษ์), ผศ.ดร.  
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   - ป.เอก พธ.ด. (พุทธบริหารการศึกษา)  
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   มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 
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1.พระมหาวิชาญ สุวิชาโน (บัวบาน)  ผู้อ านวยการส่วนวางแผนและพัฒนาการอบรม  
     สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
     วิทยาลัย 
2.พระปลัดณรงเดช อธิมุตฺโต   พระนิเทศก์โรงเรียนวิถีพุทธ 
(เดชาดิลก), ดร. 
3.พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
(บุดดาวงษ์), ผศ.ดร.   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
4.อาจารย์ รศ.ดร.อ านาจ บัวศิริ   อาจารย์พิเศษประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
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2.พระปลัดณรงค์เดช อธิมุตฺโต  พระนิเทศก์โรงเรียนวิถีพุทธ 
(เดชาดิลก), ดร. 
3.พระมหาญาณวัฒน์ ฐิตวฑฺฒโน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธบริหารการศึกษา 
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     และรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการสถานศึกษา 
     โรงเรียนวัดลาดระโหง 
7.นายเทอดศักดิ์ มาตสาร   คุณครูสอนวิชาสังคมศึกษา สถานศึกษา 
     โรงเรียนวัดผึ่งแดด บุญสืบวิชชนูปถัมภ์ 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

การวิจัยเร่ือง "ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน" 
 เนื่องด้วยผู้วิจัย ได้จัดท ำแบบสอบถำมฉบับนี้ขึ้น เพ่ือประกอบดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "ปัจจัยที่
ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน" 

 โดยมีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือศึกษำประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 2.เพ่ือวิเครำะห์
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน เกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล
ของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน แบบสอบถำมทั้งหมดมี จ ำนวน 132 ข้อ แบ่งออกเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 สถำนภำพของผู้ตอบแทนสอบถำม จ ำนวน 13 ข้อ 
 ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน ประกอบด้วย 4 
ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำยภำพ จ ำนวน 22 ข้อ ปัจจัยด้ำนบุคลำกร จ ำนวน 35 ข้อปัจจัยด้ำนกำร
บริหำร 24 ข้อ จ ำนวน และปัจจัยภำยนอก จ ำนวน 12 ข้อ รวมทั้งหมด จ ำนวน 93 ข้อ 
 ตอนที่ 3 ประสิทธิผลขององค์กร จ ำนวน 21 ข้อ 
 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผล จ ำนวน 5 ข้อ 
 ดังนั้น จึงขอควำมอนุเครำะห์ท่ำนตอบแบบสอบถำมให้ครบทุกข้อ และทุกค ำตอบของท่ำน
จะถูกเก็บไว้เป็นควำมลับ โดยไม่มีผลกระทบต่อผู้ใด ซึ่งนอกจำกน ำผลของข้อมูลต่ำงๆไปใช้ในงำนวิจัย
แล้ว ยังเป็นคุณประโยชน์ต่อกำรบริหำรสถำนศึกษำให้มีประสิทธิภำพมำกยิ่งๆขึ้นไป จึงนับว่ำงำนวิจัย
ครั้งนี้ เป็นประโยชน์ต่อท่ำนและสถำนศึกษำของท่ำน 
 กำรวิจัยครั้งนี้จะส ำเร็จด้วยดี เพรำะได้รับควำมอนุเครำะห์จำกท่ำนและขอขอบคุณในควำม
ร่วมมือของท่ำนมำ ณ โอกำสนี้ 
 
 
 
        พระสรภัค เขมปญฺโญ 
    พระนิสิตปริญญำเอก สำขำภำวะผู้น ำและนวัตกรรมทำงกำรศึกษำ 
       คณะศึกษำศำสตร์    มหำวิทยำลัยสยำม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส ำหรับผู้วิจัย 
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ตอนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง : โปรดเขียนเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมเป็นจริงที่เกี่ยวกับ
ท่ำนมำกที่สุด 

 ข้อมูลผู้ตอบแบบสอบถาม 

 1.ต ำแหน่งกำรท ำงำน       Position 

  ผู้บริหำร (1)    รองผู้บริหำร (2) 

  ครูปฏิบัติกำรสอน (3)   ครูผู้ดูแลโครงกำรโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน (4) 

 2.เพศ         Sex 

  ชำย  (1)    หญิง (2) 

 3.อำยุ         Old 

  20-24 ปี (1)    25-35 ปี (2) 

  36-45 ปี (3)    46 ปี ขึ้นไป (4) 

 4.ระดับกำรศึกษำ       Education 

  ม.6 / ปวช. (1)   ปวส. / อนุปริญญำ (2) 

  ปริญญำตรี (3)   ปริญญำโท (4) 

  ปริญญำเอก (5) 

 5.ประสบกำรณ์กำรท ำงำน      Experience 

  1- 10 ปี (1)    11 - 20 ปี (2) 

  21 - 30 ปี (3)    31 - 40 ปี (4) 

 ข้อมูลสถานศึกษา 

1.สังกัด         

2.ขนำดของโรงเรียน   3.ระดับท่ีเปิดสอน     

4.จ ำนวนบุคลำกร   คน เพศชำย  คน เพศหญิง    คน  

5.จ ำนวนนักเรียน   คน เพศชำย  คน เพศหญิง    คน 

6.หลักธรรมที่ใช้ในกำรด ำเนินงำน/ในกำรปฏิบัติ      
           
            

ส าหรับผู้วิจัย 
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 ข้อมูลสถานศึกษา 

7.โรงเรียนได้ปฏิบัติจนเป็นควำมส ำเร็จกำรพัฒนำ modelหรือระบบที่สำมำรถเผยแพร่ต่อโรงเรียนอ่ืน
ให้ด ำเนินกำรได้ ชื่อนวัตกรรม        
           
            

8.นวัตกรรมมีควำมสอดคล้องของระบบ 

 Input   Process   Output   Outcome 
 
ตอนที่ 2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประกอบด้วย 
4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้านกายภาพของสถานศึกษา ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหารและปัจจัยภายนอก 
 ค าชี้แจง ในฐำนะท่ีท่ำนเป็นผู้บริหำร,รองผู้บริหำร,ครูผู้ดูแลโครงกำรและครูผู้สอนในโรงเรียน
วิถีพุทธพระรำชทำนสังกัดส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โปรดแสดงควำมคิดเห็ นที่
ท่ำนมีต่อสภำพควำมเป็นจริงเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน 
ได้แก่ ปัจจัยด้ำนกำยภำพ ปัจจัยด้ำนบุคลำกร ปัจจัยด้ำนกำรบริหำรและปัจจัยภำยนอก 
 ค ำตอบของท่ำนจะเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่งต่องำนวิจัยและกำรพัฒนำสถำนศึกษำวิถีพุทธ
พระรำชทำนในเชิงวิชำกำรให้ดีมำกยิ่งข้ึนในโอกำสต่อไป 
 ค าแนะน า : โปรดเขียนเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับควำมเป็นจริงที่
เกี่ยวกับท่ำนมำกที่สุด 
 5 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
 4 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงมำก 
 3 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงปำนกลำง 
 2 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงน้อย 
 1 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ปัจจัยด้านกายภาพ       

1. สถานที่ตั้ง       
1.1 โรงเรียนมีขนำดลักษณะพ้ืนที่ ขนำดและเนื้อที่กว้ำงพอจะสร้ำง

ตึกเรียน มีที่ว่ำงส ำหรับกำรเรียนพละศึกษำ มีสถำนที่ เพ่ือ
พักผ่อนหย่อนใจ 
 
 

      1 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ปัจจัยด้านกายภาพ       

1. สถานที่ตั้ง       
1.2 โรงเรียนไม่ห่ำงไกลจำกแหล่งชุมชนมำกนัก สะดวกต่อกำร

คมนำคม สัญจรเดินทำง 
      2 

1.3 โรงเรียนตั้ งอยู่ ในที่ปลอดภัย ปรำศจำกสิ่ งรบกวนต่ำงๆที่
ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อกำรเรียน เช่น โรงงำนอุตสำหกรรม  
โรมแรมและแหล่งกำรพนัน เป็นต้น 

      3 

2. อาคารสถานที่       
2.1 มีกำรบริหำรจัดกำรสภำพอำคำรเรียนมีห้องเรียนและห้องพิเศษ

ต่ำงๆครบทุกห้อง มีอำคำรประกอบหรือสิ่งปลูกสร้ำงอ่ืนๆ 
      4 

2.2 มีกำรบริหำรระบบอำคำรสถำนที่ช่วยให้กำรด ำเนินงำนได้บรรลุ
เป้ำหมำยได้อย่ำงมีประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 

      5 

2.3 มีกำรบริหำรจัดกำรสภำพอำคำรเรียน มีต้นไม้ในบริเวณอำคำร 
ห้องสมุดน่ำนั่งอ่ำนหนังสือ มีสนำมกีฬำในร่ม มีอุปกรณ์อ ำนวย
ควำมสะดวกแก่นักเรียนและครู เป็นต้น 

      6 

3. ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์       
3.1 โรงเรียนมีวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกำรจัดกำรศึกษำมีควำมเพียงพอ 

เหมำะสมต่อควำมต้องกำรผู้ใช้และเป็นสื่อหรือวัสดุที่ทันสมัย 
      7 

3.2 โรงเรียนจัดประเภทวัสดุอุปกรณ์ตำมกำรใช้งำน ในห้องเรียน 
ประจ ำโรงเรียนและในกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 

      8 

3.3 โรงเรียนมีกำรจัดบริกำรงำนสื่อกำรสอนทั้งด้ำนวัสดุ เครื่องมือ 
โสตทัศนูปกรณ์แก่ครูและนักเรียน 

      9 

4. ทรัพยากร       
4.1 โรงเรียนมีแหล่งทรัพยำกรทำงกำรศึกษำจำกงบประมำณแผ่นดิน 

เงินนอกงบประมำณ รำยได้ของสถำนศึกษำ เงินบริจำค เงิน
บ ำรุงกำรศึกษำ ขำยผลผลิตของสถำนศึกษำ เงินจำกกำรลงทุน 

      10 

4.2 โรงเรียนมีทรัพยำกรที่มิใช่กำรเงิน เช่น ที่ดิน อำคำร สิ่งก่อสร้ำง 
วัสดุอุปกรณ์ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอน เป็นต้น 

      11 

4.3 โรงเรียนมีทรัพยำกรจำกชุมชน เช่น บุคคล ภูมิปัญญำ ชำวบ้ำน 
องค์กรต่ำงๆ มูลนิธิ สมำคม กลุ่มเกษตร กลุ่มผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

      12 

5. การใช้เทคโนโลยี       
5.1 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีในกำรปรับปรุงหลักสูตรให้เหมำะสมและ

ทันสมัยอยู่เสมอ 

 

      13 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ปัจจัยด้านกายภาพ       

5. การใช้เทคโนโลยี       
5.2 โรงเรียนใช้เทคโนโลยีมำช่วยเพ่ิมประสิทธิภำพทำงกำรศึกษำทั้ง

ในด้ำนกำรบริหำร ด้ำนวิชำกำรและด้ำนบริกำร 
      14 

5.3 โรงเรียนน ำผลผลิตทำงวิทยำศำสตร์มำใช้ เช่น เครื่องฉำย เครื่อง
เสียง เครื่องรับโทรทัศน์ เป็นต้น 

      15 

6. จ านวนนักเรียน       
6.1 นักเรียนจ ำนวนปริมำณมำกสำมำรถปฏิบัติในศีล 5 เป็นครบทุก

ข้อ มีวินัยหรือมีกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจนส ำเร็จ มี
ควำมซื่อสัตย์ จริงใจไม่หลอกลวงและตรงต่อเวลำที่นัดหมำยหรือ
ที่ตกลงกัน 

      16 

7. จ านวนบุคลากร       
7.1 มีกำรจัดสรรบุคลำกรตำมคุณวุฒิและมีควำมสำมำรถเหมำะสม

กับต ำแหน่งหน้ำที่ ท ำงำนด้วยควำมสนใจ 
      17 

7.2 มีกำรบริหำรบุคลำกรเพื่องำนมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล       18 
7.3 มีกำรบริหำรบุคลำกรเพียงพอต่อกำรเรียนกำรสอนและควำม

ต้องกำรของชุมชน 
      19 

8. สภาพแวดล้อม       
8.1 มีกำรจัดกำรอำคำรสถำนที่และบริเวณทั่วไปให้สะอำดเรียบร้อย 

ร่มรื่น 
      20 

8.2 มีกำรวำงแผนเรื่องอำกำศถ่ำยเท แสงสว่ำง สีและเสียง รวมถึง
แก้ไขและพัฒนำให้ดีอยู่เสมอ 

      21 

8.3 โรงเรียนปลอดภัยจำกสิ่งรบกวนและเหตุท ำให้เกิดร ำคำญต่ำงๆ 
เช่น เสียงดัง กลิ่น ควันและฝุ่นละออง ไม่มีแหล่งเสื่อมโทรม
ทำงด้ำนศีลธรรมหรืออบำยมุข 

      22 

 ปัจจัยด้านบุคลากร       
1. ประสบการณ์       
1.1 มีกำรวำงแผนในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนเป็นอย่ำงดี       23 
1.2 มีกำรจัดมวลประสบกำรณ์หรือสถำนกำรณ์ต่ำงๆที่มีควำม

หลำกหลำยเพื่อให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ 
      24 

1.3 มีกำรบริหำรจัดกำรเรียนรู้ กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
 
 

      25 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ปัจจัยด้านบุคลากร       

2. การคัดเลือกบุคลากร       
2.1 มีกำรคัดเลือกควำมเหมำะสมของครูที่ดี มีควำมรู้ดี  มีจริยธรรม 

คุณธรรมและมีจรรยำบรรณในวิชำชีพครู 
      26 

2.2 มีกำรคัดเลือกควำมเหมำะสมของครูที่ดี เอำใจใส่ในกำรสอนที่ดี 
จัดเตรียมกระบวนกำรต่ำงๆของกำรเรียนกำรสอนครบถ้วน 

      27 

2.3 มีกำรคัด เลือกควำมเหมำะสมของครูที่ ดี  มีประพฤติที่ ดี  
ปรำศจำกอคติ สนใจดูแลผู้เรียนทุกคนอย่ำงสม่ ำเสมอ มีเหตุผล
เป็นประชำธิปไตย 

      28 

3. คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร       
3.1 ผู้บริหำรและครูมีบุคลิกภำพ กิริยำท่ำทำงที่ดี น้ ำเสียงไพเรำะ

สำมำรถแก้ไขปัญหำต่ำงๆในองค์กรได้อย่ำงเหมำะสม ถูกต้อง 
      29 

3.2 ผู้บริหำรและครูมีควำมรับผิดชอบ เปิดใจกว้ำง ซื่อสัตย์จริงใจ 
สำมำรถท ำงำนเป็นทีม มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ ให้ควำมร่วมมือใน
กำรท ำงำนของโรงเรียน 

      30 

3.3 ผู้บริหำรและครูมีควำมสำมำรถในกำรปรับตัวต่อสภำพแวดล้อม
และควำมแตกต่ำงระหว่ำงบุคคล 

      31 

4. การอบรมพัฒนาการเรียนรู้บุคลากร       
4.1 โรงเรียนเสริมสร้ำงทักษะ ควำมสำมำรถเพ่ือให้ปฏิบัติงำนได้

อย่ำงมีประสิทธิภำพและบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยของ
องค์กร 

      32 

4.2 โรงเรียนส่งเสริมนโยบำยด้ำนกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของ
องค์กรและควำมเป็นผู้น ำของฝ่ำยบริหำร 

      33 

4.3 โรงเรียนสร้ำงทัศนคติที่ดีและประสบกำรณ์เพ่ิมขึ้นให้กับบุคลำกร
สำมำรถปฏิบัติงำนในต ำแหน่งปัจจุบันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
พร้อมก้ำวหน้ำเติบโตไปในอนำคต 

      34 

5. ความรู้ความสามารถในการสอน       
5.1 มีควำมรู้ที่จ ำเป็นและสำมำรถน ำควำมรู้ไปใช้ในกำรจัดกำรเรียน

กำรสอนได้อย่ำงเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ต่ำงๆในชั้นเรียน 
      35 

5.2 สำมำรถเรียนรู้เกี่ยวกับธรรมชำติของเด็ก บริหำรจัดกำรควำมรู้
เกี่ยวข้องกับกำรศึกษำ มีเทคนิคในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำร
สอนและกำรประเมินผล 

      36 

5.3 มีกำรพัฒนำตนเองอยู่เสมอให้มีควำมรอบรู้ในศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

 
      37 
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6. ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท       
6.1 ผู้บริหำรและครูมีควำมเต็มใจในกำรปฏิบัติงำนตำมที่ได้รับ

มอบหมำย 
      38 

6.2 ผู้บริหำรและครูเข้ำใจ ยอมรับบทบำทของตนได้จำกกำรประชุม
กำรประชำสัมพันธ์ แหล่งข้อมูลที่ส ำคัญในองค์กร 

      39 

6.3 ผู้บริหำรและครูสำมำรถบอกภำระหน้ำที่และลักษณะงำนในกำร
ปฏิบัติของตนเองได้ 

      40 

7. ทัศนคติของบุคลากร       
7.1 กำรปลูกฝังควำมคิดและควำมเชื่อที่ดี โดยอำจให้ข้อมูลด้วย

วิธีกำรชี้แจง กำรอภิปรำย กำรชักจูง เป็นต้น 
      41 

7.2 มีกำรกระตุ้นให้มีกำรเปลี่ยนแปลงทัศนคติให้เหมำะสมกับ
สถำนกำรณ์ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ 

      42 

7.3 กำรรับรู้เกี่ยวกับสิ่งเร้ำภำยในและภำยนอกองค์กร โดยเกิดจำก
ประสบกำรณ์ กำรเรียนรู้และสภำพแวดล้อม 

      43 

8. การได้รับการสนับสนุน       
8.1 ให้กำรยอมรับและเห็นถึงควำมส ำคัญในกำรทุ่มเทกำรท ำงำน

ของบุคลำกร 
      44 

8.2 มีควำมห่วงใยควำมเป็นอยู่ที่ดีของบุคลำกรและมีควำมผูกพันต่อ
บุคลำกรโดยกำรสนับสนุนในกำรท ำงำนต่ำงๆ ผ่ำนนโยบำย 
บรรทัดฐำน กฎระเบียบและตัวแทนองค์กร 

      45 

9. ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร       
9.1 มีกำรเอำใจใส่ต่อผู้ใต้บังคับบัญชำอยู่เสมอ       46 
9.2 กำรมอบผลตอบแทนทำงกำยภำพแก่บุคลำกร เช่น กำรพิจำรณำ

เลื่อนขั้น เลื่อนต ำแหน่งหรือกำรให้รำงวัลตอบแทนอย่ำง
เหมำะสม เป็นธรรม 

      47 

9.3 มีกำรแสดงสิ่งตอบแทนทำงจิตใจแก่บุคลำกร เช่น กำรให้ก ำลังใจ
ต่อกัน พูดแทนควำมรู้สึก สร้ำงรอยยิ้ม  

      48 

10. ความคาดหวังในความส าเร็จ       
10.1 กำรแสดงควำมรู้สึก ควำมคิดเห็น กำรรับรู้หรือกำรคำดกำรณ์ต่อ

เหตุกำรณ์ต่ำงๆที่ยังไม่เกิดขึ้นของผลลัพธ์ที่หวัง 
      49 

10.2 กำรก ำหนดควำมคำดหวังในกำรท ำงำน ในครั้งต่อไปต้องสูงขึ้น
หรือใกล้เคียงควำมเป็นจริงมำกขึ้น 

      50 
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10. ความคาดหวังในความส าเร็จ       
10.3 ควำมคำดหวังในควำมส ำเร็จจำกประสบกำรณ์ ให้ควำมสนใจ

และกำรเห็นคุณค่ำควำมส ำเร็จของสิ่งนั้นๆ 
      51 

11. ความผูกพันต่อองค์กร       
11.1 มีควำมยุติธรรม เปิดเผย รับฟังควำมคิดเห็นมีหนักแน่น มี

บุคลิกภำพที่น่ำเคำรพ รู้จักให้เกียรติและยกย่องตำมสมควร 
      52 

11.2 กำรให้ควำมเคำรพนับถือซึ่งกันและกัน ร่วมแสดงควำมคิดเห็น
ตำมควำมเหมำะสม 

      53 

11.3 มีค่ำนิยมที่กลมกลืนกับบุคคลอ่ืนและเต็มใจที่จะอุทิศก ำลังกำย
และก ำลังใจเพื่อปฏิบัติภำรกิจขององค์กร 

      54 

12. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร/บรรยากาศ       
12.1 ผู้บริหำรและครูมีลักษณะกำรท ำงำนเป็นทีม มีควำมไว้วำงใจ 

ส่งเสริม ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 
      55 

12.2 ผู้บริหำรและครูสำมำรถท ำให้ผู้ร่วมงำนมีควำมสุข ตั้งใจ พอใจ
และเพลิดเพลินในกำรปฏิบัติงำน 

      56 

12.3 ผู้บริหำรและครูมีควำมเข้ำใจอันดีต่อกัน มีควำมเป็นกันเอง สร้ำง
บรรยำกำศให้นักเรียนมีควำมรู้สึกสบำยใจในกำรเรียน 

      57 

 ปัจจัยด้านบริหาร       
1. ภาวะผู้น าของผู้บริหาร       
1.1 เป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้ำงไกล มีควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรท ำงำน 

มีควำมคิดสร้ำงสรรค์  
      58 

1.2 กำรปฏิบัติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีทั้งด้ำนครองตน,ครองคน,ครอง
งำนและด้ำนคุณธรรม 

      59 

1.3 สำมำรถเข้ำกับผู้อ่ืนได้ดี สำมำรถตัดสินใจและแก้ปัญหำได้ มีใจ
กว้ำง ยอมรับควำมคิดเห็นของผู้อื่น 

      60 

2. โครงสร้าง       
2.1 มีกำรแบ่งงำน กำรก ำหนดหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ กำรก ำหนด

กลุ่มงำน กำรก ำหนดควำมสัมพันธ์ในสำยกำรบังคับบัญชำและ
กำรประสำนงำนของหน่วยงำนต่ำงๆ 

      61 

2.2 มีกำรจัดกำรภำระงำน จัดบุคลำกรตำมควำมถนัดและควำม
เหมำะสมของบุคลำกร รวมทั้งวัตถุสิ่งของทั้งหมดขององค์กร 

 

      62 
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 ปัจจัยด้านบริหาร       

2. โครงสร้าง       
2.3 กำรจัดระบบกำรติดต่อสื่อสำรและอ ำนำจบังคับบัญชำที่เชื่อมต่อ

คนและกลุ่มคนเข้ำด้วยกัน เพ่ือท ำงำนร่วมกันจนบรรลุเป้ำหมำย
ขององค์กร 

      63 

3. การก าหนดเป้าหมาย       
3.1 มีกำรก ำหนดเป้ำหมำยที่ชัดเจน มีกำรก ำหนดแนวทำงกำรปฏิบัติ 

กำรก ำหนดทิศทำงกำรด ำเนินกำรขององค์กร เพ่ือท ำให้เกิด
ควำมเข้ำใจในกำรท ำงำน 

      64 

3.2 มีกำรวำงแผน กำรด ำเนินกำร กำรติดตำมประเมินผล กำร
ปรับปรุงผลกำรปฏิบัติงำนและกำรให้รำงวัล 

      65 

4. การแบ่งงานตามความสามารถ       
4.1 กำรก ำหนดขอบข่ำยของงำน จ ำนวนงำนที่มอบหมำยและจัด

บุคลำกรให้เข้ำกับลักษณะงำนและควำมรับผิดชอบ 
      66 

4.2 กำรจัดบุคคลให้ เข้ ำกับลั กษณะงำนที่ ท ำย่ อมท ำ ให้ เกิด
ประสิทธิภำพและเกิดควำมพึงพอใจในกำรท ำงำนสูง 

      67 

5. การสื่อสาร       
5.1 จัดระบบกำรสื่อสำร กำรแลกเปลี่ยนข่ำวสำรระหว่ำงบุคคล 

รวมทั้งผู้รับสำรและผู้ส่งสำร 
      68 

5.2 กำรใช้สื่อหรือช่องทำงต่ำงๆเพ่ือมุ่งหมำยโน้มน้ำวจิตใจให้เกิดกำร
รับรู้หรือเปลี่ยนทัศนคติ เป็นเครื่องสร้ำงควำมเข้ำใจและสร้ำง
วัฒนธรรม 

      69 

5.3 จะต้องเข้ำใจและเข้ำถึงกระบวนกำรสื่อสำรเป็นอย่ำงดี เป็น
ลักษณะเครือข่ำยภำยในองค์กร 

      70 

6. การประสานงาน       
6.1 มีกำรประสำนงำนกับต ำแหน่งต่ำงๆทำงกำรบริหำรอยู่ในทุก

ระดับชั้นของกำรบังคับบัญชำ 
      71 

6.2 มีกำรประสำนเพ่ือก ำหนดแผนงำน โครงกำรเพ่ือให้ทุกคนเข้ำใจ
แนวทำงในกำรปฏิบัติ 

      72 

6.3 สร้ำงควำมร่วมมือร่วมใจ เสริมสร้ำงขวัญและก ำลังใจแก่
ผู้ร่วมงำน กำรสั่งกำรมีควำมชัดเจนเข้ำใจง่ำยและกำรวำง
แผนกำรท ำงำนไว้ล่วงหน้ำท ำให้เกิดกำรประสำนงำนที่ดี 
 

      73 
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7. การนิเทศติดตามผล       
7.1 กลุ่มคณะบุคคลภำยนอกสถำนศึกษำมำนิเทศติดตำมผลของ

โรงเรียนทั้งระดับเขต ระดับจังหวัดและระดับประเทศ 
      74 

7.2 มีกำรจัดกลุ่มคณะบุคคลในสถำนศึกษำในกำรนิเทศติดตำม เพ่ือ
ชี้แนะให้ควำมช่วยเหลือและควำมร่วมมือครู รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรศึกษำ 

      75 

7.3 มีกำรนิเทศติดตำมผลเพ่ือสร้ำงควำมเชื่อมั่นในกำรปฏิบัติงำน
ของผู้ใต้บังคับบัญชำ 

      76 

8. วัฒนธรรมขององค์กร       
8.1 กำรสร้ำงวัฒนธรรมองค์กรจำกสภำพแวดล้อมภำยใน ภำยใต้กฎ

กติกำหรือข้อตกลงเดียวกันที่สำมำรถมองเห็นได้จำกกำรแต่งกำย 
เรื่องรำว สัญลักษณ์ งำนพิธี 

      77 

8.2 กำรให้บุคลำกรขององค์กรสำมำรถมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงสรรค์
วัฒนธรรมที่ เหมำะสมต่อองค์กรตนเอง เพ่ือให้เกิดวิถีกำร
ด ำเนินงำนที่มีสุขและเอ้ือต่อประสิทธิผลกำรท ำงำน 

      78 

9. ระบบการบริหารงาน       
9.1 มีกำรก ำหนดนโยบำย กำรจัดท ำแผนภูมิหรือโครงสร้ำงองค์กร 

กำรจัดแบ่งส่วนงำนแก่บุคลำกร กำรประสำนงำนและกำรจัดสรร
งบประมำณ 

      79 

9.2 มีกำรด ำเนินงำนขององค์กรเป็นกำรท ำงำนร่วมกันแบบกลุ่มคณะ 
มีกำรน ำภำรกิจขององค์กรมำแบ่งกันปฏิบัติ 

      80 

9.3 มีกำรสร้ำงระบบกำรบริหำรโรงเรียนที่มีประสิทธิผล เช่น 
สนับสนุนกำรเรียนรู้ของนักเรียน บุคลำกรมีมำตรฐำน ติดตำม
ก ำกับกระบวนกำรสอน จัดสภำพแวดล้อมและสวัสดิกำรท ำงำน 
เป็นต้น 

      81 

 ปัจจัยภายนอก       
1. ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน       
1.1 โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมกำรสถำนศึกษำเพ่ือร่วมก ำหนด

วิสัยทัศน์และนโยบำยของสถำนศึกษำ 
      82 

1.2 โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนทำงด้ำนกำรเงิน แรงงำน ภูมิปัญญำ
จำกผู้ปกครอง ชุมชนและหน่วยงำนในท้องถิ่น เพ่ือสร้ำง
ควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

 

      83 
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ข้อที่ ปัจจัยท่ีส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ปัจจัยภายนอก       

1. ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน       
1.3 โรงเรียนเปิดโอกำสให้บุคคลในชุมชนมีส่วนร่วมในกำรเผยแพร่

ควำมรู้หรือจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
      84 

2. การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน       
2.1 โรงเรียนได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนกำรเงิน กำรบริจำคสิ่งของ ซึ่ง

อำจเป็นสินค้ำที่บริษัท ห้ำงร้ำนผลิตขึ้น 
      85 

2.2 โรงเรียนได้รับกำรช่วยเหลือด้ำนบริกำร เช่น ช่วยขนส่งของ
บริจำค ช่วยตีพิมพ์สื่อโฆษณำ  

      86 

2.3 โรงเรียนได้รับกำรสนับสนุนจำกองค์กรไม่แสวงหำก ำไร หรือกำร
บริจำคของปัจเจกบุคคล 

      87 

3. ความคาดหวังของชุมชน       
3.1 โรงเรียนสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกชุมชนให้กำรตัดสินใจส่งผู้เรียน

เข้ำศึกษำในโรงเรียนเพ่ือได้รับกำรศึกษำท่ีดีที่สุด 
      88 

3.2 โรงเรียนผลิตผู้เรียนให้เป็นทั้งคนดีและคนเก่งทั้งวิชำกำรทักษะ
ชีวิต มีคุณธรรมจริยธรรม 

      89 

3.3 โรงเรียนสร้ำงควำมเชื่อมั่นจำกผู้ปกครอง ให้กำรจัดสรรบุคลำกร
ที่คุณภำพและประสิทธิภำพในกำรประกอบวิชำชีพครู 

      90 

4. สภาพการเมือง เศรษฐกิจ       
4.1 โรงเรียนได้รับผลกระทบจำกกำรเปลี่ยนแปลงสภำพกำรเมือง 

สังคม เศรษฐกิจของประเทศ 
      91 

4.2 โรงเรียนสำมำรถพัฒนำคุณภำพให้สอดรับควำมต้องกำรที่
เปลี่ยนแปลงไปของผู้รับบริกำร 

      92 

4.3 โรงเรียนปรับเปลี่ยนองค์กรในเชิงกำรบริหำรด้ำนต่ำงๆ เพ่ือให้
ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลง เช่น กำรเพ่ิมคู่แข่ง กำรขยำยขอบเขต
ตลำด แรงงำน เทคโนโลยี เป็นต้น 

      93 
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ตอนที่ 3 ประสิทธิผลขององค์กร 
 ค าแนะน า : โปรดเขียนเครื่องหมำย  ลงใน  ที่ท่ำนเห็นว่ำตรงกับสภำพควำมเป็นจริงที่
เกี่ยวกับท่ำนมำกที่สุด 
 5 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงมำกที่สุด 
 4 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงมำก 
 3 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงปำนกลำง 
 2 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงน้อย 
 1 หมำยถึง อยู่ในระดับ ตรงกับสภำพควำมเป็นจริงน้อยที่สุด 
 

ข้อที่ ประสิทธิผลขององค์กร 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 ความพึงพอใจของผู้ร่วมงาน       

1. ผู้บริหำรและครูมีควำมสัมพันธภำพกับผู้ ร่ วมงำน 
ผู้ร่วมงำนมีควำมอบอุ่น รู้สึกสบำยกำยสบำยใจ สำมำรถ
ปฏิบัติงำนได้รำบรื่นเรียบร้อย 

      94 

2. ผู้บริหำรและครูปรำศจำกควำมขัดแย้งระหว่ำงบุคคลใน
องค์กร 

      95 

3. ผู้บริหำรและครูมีบุคลิกภำพที่เหมำะสม มีกำรวำงตัวดี 
พูดจำดี  

      96 

4. ผู้บริหำรสำมำรถสร้ำงควำมเชื่อมั่น ศรัทธำและเป็น
แบบอย่ำงที่ดีทั้งด้ำนพฤติกรรมส่วนตัวและพฤติกรรมใน
กำรปฏิบัติงำนแก่ผู้ร่วมงำนและผู้เกี่ยวข้อง 

      97 

5. ผู้บริหำรมีควำมเป็นกลำงในกำรบริหำรจัดกำรองค์กร 
เป็นแบบอย่ำงของควำมมีเหตุผล 

      98 

6. ผู้บริหำรสร้ำงแรงจูงใจจำกกำรกระตุ้นให้เกิดกำรพัฒนำ
ในกำรท ำงำนด้วยสติปัญญำ 

      99 

 การยอมรับจากสังคม       
1. ผู้บริหำรและครูแสดงทัศนคติหรือเจตคติที่ดีในทำงบวก

กับบุคคลภำยนอกหรือองค์กรภำยนอก 
      

100 
2. องค์กรภำยนอกมีควำมเห็นชอบต่อกำรบริหำรและ

ประสิทธิผลเชิงประจักษ์ของโรงเรียน  
      

101 
3. ผู้บริหำรและครูมีควำมเข้ำใจบริบทของสังคม มีควำม

รับผิดชอบต่อสังคม  
      

102 
4. กำรจัดกิจกรรมสำธำรณะประโยชน์ เสียสละเพ่ือส่วนร่วม 

มุ่งหมำยงำนและสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีต่อสังคม 

 

      
103 
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ข้อที่ ประสิทธิผลขององค์กร 
ระดับสภาพความเป็นจริง ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
 การยอมรับจากสังคม       

5. มีกำรสร้ำงบรรยำกำศที่ดีต่อองค์กร ติดต่อสื่อสำรและลด
ควำมขัดแย้งกับสังคมภำยนอก 

      
104 

 ความเจริญงอกงามของนักเรียน       
1. ผู้ เรียนมีกำรพัฒนำศักยภำพและกำรปฏิบัติตนของ

นักเรียนตำมวัตถุประสงค์เพ่ือผลลัพธ์ของโรงเรียน 
      

105 
2. กำรจัดกำรเรียนกำรสอนสำมำรถท ำให้นักเรียนใน

โรงเรียน มีผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนที่ดี 
      

106 
3. จ ำนวนร้อยละของนักเรียนที่สำมำรถศึกษำต่อในระดับที่

สูงขึ้นไปมีสถิติสูงขึ้น 
      

107 
4. นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัยที่ดี

และท ำให้นักเรียนรู้จักพัฒนำตนเอง มีเจตคติที่ดีต่อ
กำรศึกษำเล่ำเรียน 

      
108 

5. นักเรียนเป็นผู้รู้จักคิดพัฒนำให้มีควำมรู้ที่ลึกซึ้งและรู้จัก
ประยุกต์จำกกำรศึกษำเล่ำเรียนไปสู่กำรแก้ปัญหำในชีวิต
จริงโดยควำมส ำเร็จ 

      
109 

 คุณภาพการปฏิบัติงาน       
1. มีกำรพัฒนำปรับเปลี่ยนวิธีกำรด ำเนินกำรทั้งด้ำนวิชำกำร 

เพ่ือให้โรงเรียนมีควำมก้ำวหน้ำทันกับสภำพแวดล้อมที่
เปลี่ยนไป 

      
110 

2. กำรใช้ทรัพยำกรให้ เกิดประโยชน์มำกที่สุดส ำหรับ
กำรศึกษำ โดยผ่ำนกำรจัดกำรองค์กร กำรสั่งกำร กำร
อ ำนวยควำมสะดวกและปรับปรุงกำรท ำงำน 

      
111 

3. ครูผ่ำนเกณฑ์มำตรฐำนทำงวิชำชีพจำกสถำบันวิชำชีพ       
112 

4. คุณภำพกำรสั่งงำนไม่ซับซ้อน ระบุแนวทำงปฏิบัติงำน 
แต่ละภำระงำนไว้อย่ำงเป็นระบบระเบียบมีควำมต่อเนื่อง 

      
113 

5. กำรจัดวำงบุคคลตำมต ำแหน่ งหน้ ำที่ ของงำนให้
สอดคล้องกับศักยภำพของแต่ละบุคคล 

      
114 
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธ
พระราชทาน 
 4.1.ประสิทธิผลขององค์กรสถำนศึกษำ ควรเป็นอย่ำงไร 
           
           
           
           
 4.2.ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระรำชทำน ควรเป็นอย่ำงไร 
4.2.1.ปัจจัยด้ำนกำยภำพ 
           
           
           
         
4.2.2.ปัจจัยด้ำนบุคลำกร 

           
           
           
         
4.2.3.ปัจจัยด้ำนกำรบริหำร 

           
           
           
         
4.2.4.ปัจจัยภำยนอก 

           
           
           
         



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฌ 
แบบประเมินโดยผู้ทรงคณุวุฒิ 

เพ่ือยืนยันและเสนอแนะเพิ่มเติม 
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แบบประเมินโมเดลของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน 
ค าชี้แจง 
 แบบประเมินนี้ใช้ประเมินความเหมาะสม ความเป็นไปได้ในการน าไปใช้และประโยชน์ของปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ดังนี้ 
 

ข้อ รายการที่ประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

1. ประสิทธิผลขององค์กร ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่  ความพึงพอใจของ
ผู้ร่วมงาน การยอมรับจากสังคม ความเจริญ
งอกงามของนักเรียน และคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน 

               

2. ปัจจัยที่ส่ งผลต่อประสิทธิผลขององค์กร 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัยด้าน
กายภาพ ปัจจัยด้านบุคลากร ปัจจัยด้านการ
บริหารและปัจจัยภายนอก 

               

3. 
 
 
 
 
 
 
 

ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

- สถานที่ตั้ง  
- อาคารสถานที ่ 
- ความเพียงพอของวัสดุอุปกรณ์ 
- ทรัพยากร  
- การใช้เทคโนโลยี 
- จ านวนนักเรียน  
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ข้อ รายการที่ประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

3. 
 

ปัจจัยด้านกายภาพ ประกอบด้วย 8 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

- จ านวนบุคลากร  

- สภาพแวดล้อม 
4. ปัจจัยด้านบุคลากร ประกอบด้วย 12

องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ประสบการณ์  
- การคัดเลือกบุคลากร  
- คุณลักษณะ บุคลิกภาพของบุคลากร 
- การอบรมพัฒนาการเรียนรู้ 
- ความรู้ความสามารถในการสอน 
- ความเข้าใจและการยอมรับบทบาท 
- ทัศนคติของบุคลากร 
- การได้รับการสนับสนุน 
- ขวัญและแรงจูงใจของบุคลากร  
- ความคาดหวังในความส าเร็จ  
- ความผูกพันต่อองค์การ  
- ความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร บรรยากาศ 

               

5. 
 
 

ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9
องค์ประกอบ ได้แก่ 
- ภาวะผู้น าของผู้บริหาร  
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ข้อ รายการที่ประเมิน 

ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ ความเป็นประโยชน์ 
มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

5. 
 

ปัจจัยด้านการบริหาร ประกอบด้วย 9
องค์ประกอบ ได้แก่ 
- โครงสร้าง 
- การก าหนดเป้าหมาย 
- การแบ่งงานตามความสามารถ 
- การติดต่อสื่อสาร 
- การประสานงาน  
- การนิเทศติดตามผล  
- วัฒนธรรมขององค์กร  
- ระบบการบริหารงาน 

6. ปัจจัยภายนอก ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 
- ความร่วมมือสนับสนุนของชุมชน 
- การสนับสนุนของกลุ่มสนับสนุน 
- ความคาดหวังของชุมชน 
- สภาพการเมือง เศรษฐกิจ 

               

7. ค่าอิทธิพลของปัจจัยที่ได้จากการวิจัย
สอดคล้องกับความเป็นจริง 
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ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 
                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                 

 
 

           ลงชื่อ        

            ผู้ทรงคุณวุฒิ คนที่    
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ญ 
ภาพประกอบการสัมมนากลุ่ม 
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การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี 1 
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันกรอบแนวคิด 

วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 
สถานที่ ตึกคณะครุศาสตร์ มจร. ห้อง C510 อาคารเรียนรวม โซน C 
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การสัมมนาผู้ทรงคุณวุฒิ รอบท่ี 2 
วัตถุประสงค์เพื่อยืนยันและตรวจสอบรูปแบบที่พัฒนาขึ้น 
วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. - 15.00 น. 

สถานที่ ทางออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฎ 
หนังสือตอบรับการลงวารสารเผยแพร่ผลงานวิจัย 
- เกียรติบัตรน าเสนอบทความวิชาการระดับชาติ 

- หนังสือตอบรับการตีพิมพบ์ทความวิจัยลงวารสาร มจร. สังคมศาสตร์ปริทรรศน์ 
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ประวัติของผู้วิจัย 
 
ชื่อ นามสกุล  พระสรภัค เขมปญโญ (รามัญอุดม) 
วัน/เดือน/ปี เกิด  4 มีนาคม 2534 
สถานที่เกิด  กรุงเทพมหานคร 
สถานที่ปัจจุบัน  วัดอมรินทรารามวรวิหาร 566 ถนนอรุณอมรินทร์ 
   แขวง ศิริราช เขต บางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 
การศึกษา  พ.ศ.2557 ส าเร็จการศึกษาปริญญาศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต 
     สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 
     มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 
   พ.ศ.2559 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียน คณะเขตธนบุรี 
   พ.ศ.2560 ส าเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต 
     สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
     มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
   พ.ศ.2560 เข้าศึกษาต่อ ปริญญาดุษฎีบัณฑิต 
     สาขาภาวะผู้น าและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยสยาม 
ต าแหน่ง   พ.ศ.2559 - ปัจจุบัน เป็นครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 
สถานที่ท างาน    โรงเรียนวัดกระจับพินิจและโรงเรียนวัดอมรินทราราม 
     กรุงเทพมหานคร 
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