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ประกาศคุณูปการ 

 วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ าเร็จลงด้วยดี โดยได้รับความเมตตากรุณา เอาใจใส่ให้

ความรู ้ค าแนะน าปรึกษาและก าลังใจจากผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ นันทะศร ีและ

ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข อาจารย์ทีป่รึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้วิจัยขอเจริญพรขอบพระคุณ 

เป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

 ขอเจริญพรขอบพระคุณรองศาสตราจารย์ ดร.วาโร เพ็งสวัสดิ์ ประธาน

กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และคณะกรรมการสอบทุกท่าน ที่ให้ค าแนะน า ตรวจสอบ

ความถูกต้องของวิทยานพินธ์ ท าให้วิทยานพินธ์ฉบับนีม้ีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 ขอเจริญพรขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่าน ที่ประสทิธิ์ประสาทวิชาความรูแ้ก่

ผูว้ิจัยในทุกรายวิชา อกีทั้งเจา้หน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลืออนุเคราะหด์้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

และมีสว่นในความส าเร็จนี้ 

 ขอขอบพระคุณพระครูศรปีริยัตกิาร พระอธิการโช เตชวโร ดร.เจษฎาภรณ์  

วิรยิะสกุลธรณ์ นายวิทวินทร ประทังคติ และนายพรเทพ แสงสุวรรณ ผูเ้ชี่ยวชาญ  

ที่อนุเคราะหใ์นการตรวจสอบโครงรา่งหลักสูตร เครื่องมอื และแนะน าแนวทางในการสร้าง 

ให้ก าลังใจ และช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ 

 ขอขอบคุณคุณครูและผูบ้ริหารโรงเรียนพระปริยัตธิรรมที่กรุณาให้เก็บข้อมูล 

และให้ความรว่มมอืเป็นอย่างดี 

 กราบขอบพระคุณบิดามารดา พี่นอ้ง ที่ให้ก าลังใจและช่วยเหลือเป็นอย่างดี 

 เจริญพรขอบคุณเพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ เพื่อนร่วมรุ่น รุน่น้อง ที่ไม่เอ่ยนาม 

ทุกท่านที่ใหก้ าลังใจและคอยสนับสนุนผู้วจิัย 
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    ดร.อภสิิทธิ์ สมศรสีุข       

ปริญญา    ค.ม. (การบริหารและพัฒนาการศกึษา)  

สถาบัน    มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร 

ปทีี่พิมพ์    2563 

บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีความมุง่หมายเพื่อพัฒนาและตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม การด าเนินการวิจัย 

แบ่งออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

โดยการศกึษาเอกสารและงานวิจัย และศกึษาความต้องการในการพัฒนาภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรม ระยะที่ 2 การตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่  

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 รูป/ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมอื

ที่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ หลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจ แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิตทิี่ใชใ้นการวิจัย ได้แก่ ดัชนีความสอดคล้อง ร้อยละ 

ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบที  

 ผลการวิจัยพบว่า 

  1. หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

ม ี4องค์ประกอบ ดังนี้ 1) จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 2) เนือ้หาของหลักสูตร 3) กิจกรรม 

การเรียนรู ้ และ 4) การวัดผลและประเมินผล 
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  2. ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม พบว่า 1) ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

หลังการอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 2) ผูเ้ข้าอบรมมี

คุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับมาก และ 3) ผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจตอ่

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม อยู่ในระดับมากที่สุด 

 

 

ค าส าคัญ:   หลักสูตร  การพัฒนาหลักสูตร  ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

โรงเรียนพระปริยัติธรรม 
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ABSTRACT 

 The purposes of this research was to develop and study the efficiency  

of a curriculum on ethical leadership of teachers in a Buddhist Scripture School.  

The research procedure was divided into two phases; Phase 1 was the development 

of the curriculum on ethical leadership by studying related documents and research 

and investigating the needs of ethical leadership development. Phase 2 was the 

validation of the curriculum’s efficiency. The sample of this study were 13 teachers of 

Wat Mahathat Buddhist Scripture School under the Sangha Supreme Council, National 

Office of Buddhism, Nakhon Phanom Province. They were selected by purposive 

sampling. The research instruments were a curriculum on ethical leadership of 

teachers in a Buddhist Scripture School, an achievement test, an assessment form on 

ethical leadership and a satisfaction questionnaire. The statistics used in the study 

were Index of Item – Objective Congruence, percentage, mean, standard deviation 

and t-test for dependent samples.  

 The results were: 

  1. The curriculum on ethical leadership of teachers in the Buddhist 

Scripture School consisted of four components: 1) purposes of the curriculum,  

2) contents of the curriculum, 3) learning activities and 4) assessment and evaluation. 
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  2. The efficiency of the curriculum on ethical leadership of teachers in 

the Buddhist Scripture School were: 1) the level of knowledge and comprehension 

about ethical leadership of the participants after training was higher than that of 

before training with statistical significance at .01, 2) the participants revealed the 

characteristics of ethical leadership at high level, and 3) the satisfactions of the 

participants toward the ethical leadership curriculum was at the highest level. 

 

 

Keywords:  curriculum,  curriculum development,  ethical leadership,  

    Buddhist Scripture School 
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บทที่ 1 

บทนำ 

ภูมิหลัง 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็นแผนพัฒนาประเทศ 

ในระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มี 

ความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่กลุ่มเด็กปฐมวัยที่ตอ้งพัฒนาใหม้ีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีทักษะ

ทางสมอง ทักษะการเรียนรู้และทักษะชีวิต เพื่อใหเ้ติบโตอย่างมีคุณภาพควบคู่กับ 

การพัฒนาคนไทยในทุกช่วงวัยใหเ้ป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี มคีุณธรรมจรยิธรรม  

มีระเบียบวินัย มจีติสำนึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม มีทักษะความรู ้และความสามารถปรับตัว

เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงรอบตัวที่รวดเร็ว บนพื้นฐานของการมีสถาบันทางสังคมที่

เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศกึษา สถาบันศาสนา สถาบันชุมชน และ

ภาคเอกชนที่ร่วมกันพัฒนาทุนมนุษย์ให้มคีุณภาพสูง โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคน

ไทยให้มีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มรีะเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  

มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ด ีครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน

เป็นคนเก่งที่มทีักษะความรู้ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชวีิต  

(สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559, หน้า 66-68) 

 ภารกิจการพัฒนาคนไทยใหเ้ป็นคนที่สมบูรณ์นั้น สำนักงานคณะกรรมการ

การศกึษาขั้นพื้นฐานมีนโยบายยกระดับความแข็งแกร่งของมาตรฐานวิชาชีพครู ให้ครูเป็น 

ผูท้ี่มคีวามสามารถและทักษะที่เหมาะสมกับการพัฒนาการเรียนของผู้เรยีน และเป็นผู้นำ

ทางวิชาการ ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดแีก่ผูเ้รียน สร้างความมั่นใจและไว้วางใจ 

ส่งเสริมใหร้ับผิดชอบต่อผลที่เกิดกับนักเรียนที่สอดคล้องกับวิชาชีพ (สำนักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน, 2560, หนา้ 4) กระทรวงศกึษาธิการได้ศกึษา  

วิจัยเกี่ยวกับการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพครู อาจารย์ และบุคลากรทาง 

การศกึษา ส่งเสริมการจัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณลักษณะที่สำคัญของคนในสังคมไทย 

อาทิ ความรับผดิชอบ การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็น 

หมู่คณะ จัดกิจกรรมพัฒนาพฤติกรรมและวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันที่พึงประสงค์ อาทิ 
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การมวีินัย การตรงต่อเวลา การเคารพความคิดเห็นที่แตกต่าง การทำงานเป็นกลุ่มคณะ 

เพือ่พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มคีุณภาพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ

สอดคล้องกับความต้องการของสถานศกึษาและท้องถิ่น มีจิตวญิญาณของความเป็นครู 

เป็นครูมอือาชีพและยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ (สำนักงานเลขาธิการสภาการศกึษา, 

2560, หนา้ 157-169) ซึ่งจรรยาบรรณวิชาชีพครูด้านจรรยาบรรณต่อผูร้ับบริการข้อที่ 4 

กล่าวว่าผู้ประกอบวิชาชีพทางการศกึษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะและนิสัย 

ที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผูร้ับบริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ  

ด้วยความบริสุทธิ์ใจและข้อ 5 กล่าวว่า ผูป้ระกอบวิชาชีพทางการศกึษาต้องประพฤติ

ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีทั้งทางกาย วาจาและจติใจ (ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน

วิชาชีพ พ.ศ. 2556, หน้า 9)  

 โรงเรียนเป็นองค์กรที่สำคัญที่สุดในการพัฒนาคนและภาวะผูน้ำ จำเป็นมาก

สำหรับองค์กร การบริหารองค์กรใด ๆ หากขาดภาวะผูน้ำเสียแล้วย่อมจะทำใหอ้งค์กรนัน้

ดำเนนิกิจกรรมไปด้วยความยากลำบาก ภาวะผูน้ำครูเป็นองค์ประกอบเชงิพฤติกรรมที่

สะท้อนถึงเจตคติ ค่านิยม ความรู้ ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นสำหรับการยกระดับ

การพัฒนาครูเชิงคุณภาพ มุ่งเนน้การพัฒนาสมรรถนะหลักและสมรรถนะประจำสายงาน

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาสมรรถนะการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลแนวใหม่ภาครัฐของสำนักงานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน  

ตลอดจนการพัฒนาทางวิชาชีพของครูที่มุ่งเน้นด้านภาวะผูน้ำครูเพื่อเสรมิสร้าง

ความก้าวหน้าทางวิชาชีพอย่างมีประสิทธิผล และสร้างครูผูน้ำการศกึษาไทย  

ความพยายามที่จะยกระดับคุณภาพครูโดยการเสริมสร้างภาวะผูน้ำเพื่อให้ครูเหล่านั้นเป็น

ผูน้ำการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) อันจะเป็นผูแ้ทนหลักของการปฏิรูปการศกึษาในยุค

สังคมฐานความรู้และยังเป็นตัวขับเคลื่อนการปฏิรูปครูและการปฏิรูปการเรียนรู้ของผู้เรยีน

ต่อไปนั้น สาระสำคัญของการปฏิรูปจึงมุ่งเนน้ให้ครูมบีทบาทหนา้ที่ซับซ้อนมากยิ่งขึน้  

ครูจะต้องเป็นผู้ที่มคีวามรูค้วามสามารถ ประสบการณ์และก้าวทันสถานการณ์โลก  

ครูสามารถจัดระบบการเรียนการสอนโดยยึดผูเ้รียนเป็นศูนย์กลาง ครจูะต้องสอนโดย

คำนงึถึงความสามารถ ความสนใจ และความตอ้งการของผู้เรียนเป็นหลัก ซึ่งครูต้องมี

มาตรฐานคุณภาพในระดับครูมอือาชีพและที่สำคัญจะต้องเป็นผู้ที่มวีิสัยทัศน์ที่จะนำพา

และยกระดับคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพื่อรองรับกับการแข่งขันทางการศึกษาที่

สูงขึ้น คุณลักษณะเหล่านีจ้ะต้องอาศัยการเสริมสร้างด้านภาวะผู้นำคร ู 
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(อนุสรา สุวรรณวงศ์ 2560, หนา้ 204) ซึ่งสอดคล้องกับปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรม

การจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีนเป็นสำคัญของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก

สามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ได้แก่ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาครู การสนับสนุนการทำงาน

ของครู และความพึงพอใจในการทำงานของครู (พระพิสิฐ แสวงทรัพย์, 2560, บทคัดย่อ) 

 ครูเป็นบุคคลที่มคีวามสำคัญยิ่งต่อกระบวนการจัดการศกึษา เป็นปัจจัยที่ส่งผล

ต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาเพราะเป็นผูจ้ัดการเรียนการสอนแก่เด็ก ทั้งสอนความรู้ทาง

วิชาการและรวมถึงการอบรมพัฒนาจติใจใหม้ีคุณธรรมจรยิธรรม ช่วยพัฒนาให้เด็กและ

เยาวชนของชาติเตบิโตเป็นพลเมืองที่มคีุณภาพ ช่วยพัฒนาความเจรญิแก่สังคมและ

ประเทศชาติต่อไป ดังนั้น สังคมไทยจึงให้การยกย่องนับถือ ครูมองเห็นความสำคัญของครู

ว่าเปรียบเสมือนเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ครูจงึเป็นที่คาดหวังว่าเป็นผูต้ั้งมั่นอยู่ในศลีธรรมเป็น

แบบอย่างที่ด ีดำรงตนอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  

(คชกรณ์ บัวคำ และคณะ, 2558, หนา้ 272) ภาวะผูน้ำเป็นกระบวนการของบุคคลที่

สามารถใช้ศิลปะในการโน้มน้าวผูอ้ื่นให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่

กำหนดไว้อย่างมปีระสิทธิภาพ ผู้นำจะต้องมคีุณลักษณะที่เหมาะสมทั้งด้านความรู ้ 

ความสามารถ สตปิัญญา มีการมองการณ์ไกล มีความเป็นธรรม โดยยึดหลักธรรมประจำ

ใจในการบริหารจัดการ มีความรับผิดชอบ เข้าใจความเป็นคนของผู้ร่วมงาน ภาวะผูน้ำเป็น

องค์ประกอบหลักที่สำคัญต่อองค์กร ผู้นำมีบทบาทหนา้ที่ต่าง ๆ กัน ขึน้อยู่กับเป้าหมาย

ของงานหรอืกิจกรรม ปัญหา สถานการณ์และกลุ่มที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงทำให้ผูน้ำต้องมี

การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในยุคการเปลี่ยนแปลงที่มา

เกี่ยวข้องทั้งโดยตรงและโดยอ้อม (ชุติมา รักษ์บางแหลม และคณะ, 2559, หน้า 169) 

ภาวะผูน้ำ หมายถึง คุณลักษณะของบุคคลที่มอีิทธิพลเหนอืบุคคลอื่นในกลุ่ม ซึ่งสามารถ

ชักนำให้บุคคลหรอืกลุ่มร่วมกันทำกิจกรรมของกลุ่ม ใหป้ระสบผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม เป็นคุณลักษณะที่ดขีองผูน้ำ แสดงออกด้วยความประพฤติที่

เหมาะสมตามบรรทัดฐานของสังคม สามารถเป็นต้นแบบด้านความประพฤติของบุคลากร

ในองค์กรได้ ครูจัดได้ว่าเป็นผู้นำทางการศกึษาที่พฤติกรรมดี ครูนั้นส่งผลกระทบโดยตรง

ต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของนักเรียน ภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ครูควร

ได้รับการส่งเสริม (ธัญมัย แฉล้มเขตต์, 2558, บทคัดย่อ) และคุณลักษณะภาวะผู้นำ 

เชงิจรยิธรรมที่ควรส่งเสริมเป็นเบือ้งตน้คือ ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม  
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ความรับผดิชอบ ซึ่งเป็นพฤติกรรมครูที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้และได้รับผลกระทบ

ต่อตัวนักเรียนอย่างชัดเจน โดยเฉพาะครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

 ปัญหาด้านจรยิธรรมทีเ่กิดขึ้นกับครูบางส่วน ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควร

ร่วมมอืกันขจัดปัญหาและป้องกันเพื่อสถานภาพของวิชาชีพครูในอนาคต ปัญหาทักษะทาง

คุณธรรมจริยธรรม คือการมีทักษะทางคุณธรรมจรยิธรรมที่ไม่ครบถ้วน เนื่องจาก

คุณธรรมจริยธรรมมีลักษณะเป็นเครือข่ายที่ต้องทำครบถ้วน จงึจะเกิดผลจรงิตาม

หลักการ แต่ครูมีทักษะในแต่ละข้อไม่เท่ากัน เช่น พรหมวิหาร 4 ครูอาจมีทักษะในเรื่อง

เมตตาแต่ไม่มีทักษะด้านอุเบกขา การไม่สามารถสร้างเครือข่ายหรือชุดของคุณธรรม

จรยิธรรม เครือข่ายหรือชุดของคุณธรรมจรยิธรรมเป็นสิ่งสำคัญที่จะใช้ในการพัฒนา

ตนเองและการพัฒนานักเรียน เช่น หากจะพัฒนานักเรียนใหม้ีความรักที่เป็นสากลนั้น 

จะต้องนำคุณธรรมขอ้ใดบ้างมาเป็นพืน้ฐานให้เกิดความรัก และจะจัดคุณธรรมเหล่านั้นให้

เป็นเครอืข่ายที่ชัดเจนในรูปแบบแผนภูมิอย่างไร การไม่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์

และบุคคลทีห่ลากหลาย แม้ว่าครูจะมีความรู ้เจตคติ และทักษะการสร้างเครือข่าย

จรยิธรรมแล้ว ครูยังขาดทักษะในการประยุกต์ใช้คุณธรรมจริยธรรมให้เหมาะกับตนเองใน

สภาพการณ์ต่าง ๆ และขาดทักษะในการประยุกต์ใช้กับบุคคลหลากหลายที่ตนต้องเข้าไป

เกี่ยวข้องดว้ย ซึ่งการใชคุ้ณธรรมจรยิธรรมในกาลเทศะที่แตกต่างก็จะมีปัจจัยเกี่ยวข้อง

แตกต่างกันไปด้วย และการเลือกปฏิบัติโดยอาจเลอืกปฏิบัติคุณธรรมข้อเดียวกันกับ

สถานการณ์แตกต่างกัน เช่น ตัง้ใจสอนเพราะจะใช้ผลเพื่อการวจิัยในช้ันเรียน หรอือาจ

เลือกปฏิบัติกับบุคคลแตกต่างกัน เช่น เมตตามากกับนักเรียนที่เรยีนดี  

(ดวงเดือน พนิสุวรรณ์, 2560, หน้า 20) 

 โรงเรียนพระปริยัติธรรมในปัจจุบันจัดศกึษาเป็น 3 แผนก ได้แก่ แผนกธรรม 

แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา แผนกธรรม และแผนกบาลีนัน้เป็นการจัดการศกึษา

เฉพาะด้านหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาล้วน ๆ ไม่มีวิชาสามัญศกึษา ส่วนแผนก

สามัญศึกษาเป็นการจัดการศกึษาที่ผสมผสานกันทั้งหลักสูตรแผนกธรรม แผนกบาลีและ

หลักสูตรสามัญศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการเข้าด้วยกัน โดยหลักสูตรแผนกธรรมบาลี 

ไม่เข้มข้นมากนัก แต่ก็ยังมีเนื้อหามากกว่าวิชาพุทธศาสนาในโรงเรยีน ดังนัน้ โรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจงึเป็นหลักสูตรทีเ่หมาะสมกับเยาวชนในยุคปัจจุบัน

เพราะสามารถบูรณาการการศกึษาของสงฆ์ทั้ง 3 แผนกมาหลอมเป็นหนึ่งเดียว  

ซึ่งเป็นการศึกษาแผนกเดียวที่ทุกคนยอมรับว่าเป็นการศกึษาขั้นพื้นฐานของคณะสงฆ์ตาม 
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พระราชบัญญัติการศกึษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย

โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2534 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2544, 

หนา้ 35)   

 โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนา

แห่งชาติ จังหวัดนครพนม จัดการเรียนการสอนสำหรับภกิษุ สามเณร ซึ่งเป็นผู้รักษาศีล 

และยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ การจัดการ

ศกึษาและการเรียนการสอนในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปมากในแต่ละสังคมหรอืแต่ละระดับ

ของการจัดการศกึษา ทั้งการพัฒนาในรูปแบบของการบริหาร การจัดการ โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งในปัจจุบันซึ่งเป็นยุคแห่งสังคมขอ้มูลสารสนเทศ (The Information Age) หรอืที่เรยีกกัน

ตามสมัยนิยมว่า “ยุคโลกาภวิัตน์ (The Globalization)” นั้นได้ส่งผลต่อรูปแบบกระบวนการ

จัดการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังนัน้จงึเป็นสิ่งจำเป็นที่บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องในการจัดการศกึษาทุก ๆ ฝ่ายโดยเฉพาะ ครูอาจารย์จะต้องมีทักษะ ความรู ้

ความเข้าใจ และตระหนักในบทบาทหนา้ที่ ซึ่งจะส่งผลในภาพรวมต่อการจัดการศกึษาและ

การเรียนการสอน (สุรศักดิ์ ปาเฮ, มปป., หนา้ 1) ดังนัน้ครูผูส้อนในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

จงึมคีวามจำเป็นอย่างยิ่งที่ตอ้งมภีาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดใีห้แก่นักเรียน

และเพื่อขับเคลื่อนให้การจัดการเรียนการสอนในโรงเรยีนพระปริยัติธรรมมีประสิทธิภาพ    

 จากข้อมูลและสภาพปัญหาดังกล่าว ผูว้ิจัยในฐานะครูผู้สอนในโรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม จงึสนใจศกึษาการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม เพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของครูผูเ้ป็นเพศบรรพชติ  

อันจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านคุณธรรมจรยิธรรมต่อไป  
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คำถามของการวจิัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งคำถามของการวิจัย ไว้ดังนี ้ 

  1. หลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มีลักษณะและ

องค์ประกอบอะไรบ้าง 

  2. หลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มีประสิทธิภาพ

เป็นอย่างไร 

 

ความมุ่งหมายของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้กำหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้ 

  1. เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม  

  2. เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   2.1 การเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจ ของผู้เข้าอบรมก่อนและหลัง 

การอบรม 

   2.2 การศกึษาทักษะการปฏิบัติภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของผู้เข้าอบรม 

   2.3 การศกึษาความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมของ

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม  
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สมมตฐิานของการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมติฐาน ไว้ดังนี้ 
  1. หลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มปีระสิทธิภาพใน

ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
   1.1 ผูเ้ข้าอบรมมคีวามรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรมหลัง

อบรมสูงกว่าก่อนอบรม 

   1.2 ผูเ้ข้าอบรมมีทักษะการปฏิบัติภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมอยู่ในระดับมาก 

   1.3 ผูเ้ข้าอบรมมคีวามพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 

ความสำคัญของการวจิัย 

 

 ผลของการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม มีความสำคัญ ดังนี ้

  1. ได้หลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัด

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ที่มปีระสิทธิภาพ 

สำหรับนำไปใช้ในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

  2. เป็นแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ำแบบอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับ

สภาพปัญหาของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

 

 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มีขอบเขต 

การวิจัย ดังนี้ 
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 1. ขอบเขตด้านเน้ือหา  

 เนือ้หาในหลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมสังกัด

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ดังนี้ 

  1.1 องค์ประกอบของหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรม ประกอบด้วย 

   1.1.1 จุดมุ่งหมาย 

   1.1.2 เนือ้หา   

   1.1.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 

   1.1.4 การวัดผลและประเมินผล  

  1.2 เนือ้หาของหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม ประกอบด้วย 

   1.2.1 ความไว้วางใจ   

   1.2.2 ความเคารพ 

   1.2.3 ความยุติธรรม 

   1.2.4 ความรับผิดชอบ 

 2. ขอบเขตด้านประชากร 

  2.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหา

เถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จำนวน 10 โรงเรียน  

รวมครูทั้งสิน้ 102 รูป/คน 

  2.2 กลุ่มตัวอย่าง  

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ สังกัด 

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จำนวน 13 รูป/คน  

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย (Purposive sampling)  

 3. ขอบเขตด้านตัวแปร 

 ในการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีน 

พระปรยิัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรมและได้กำหนดกรอบแนวคิดของการวจิัย ดังนี้ 
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  3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่ องค์ประกอบของหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม 

ประกอบด้วย 1) จุดมุ่งหมาย 2) เนือ้หา แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ความไว้วางใจ  

ความเคารพ ความยุติธรรม ความรับผดิชอบ 3) กิจกรรมการเรยีนรู้ และ 4) การวัดผล

และประเมินผล 

  3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม 

ประกอบด้วย ความรู้ความเข้าใจ ทักษะการปฏิบัติ และความพึงพอใจ    

 4. ขอบเขตด้านระยะเวลา 

 หลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม แบ่งเนื้อหาออกเป็น  

4 เรื่อง ใช้เวลาอบรมเรื่องละ 6 ช่ัวโมง ใช้เวลาอบรม 4 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง โดยอบรม 

ในวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 21-22 และ 28-29 ธันวาคม พ.ศ. 2562 รวมใช้เวลาอบรม

ทั้งสิน้ 24 ช่ัวโมง   

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 

 1. หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อจัดโอกาส 

การเรียนรู ้และประสบการณ์การเรียนรู ้ประกอบด้วยจุดมุ่งหมายของการเรยีนรู้ เนื้อหา

สาระและกิจกรรมประสบการณ์ที่สอดคล้องกับปัญหา และความตอ้งการของผู้เรยีน 

เพื่อพัฒนาผูเ้รียนใหเ้ป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการกำหนดแผนงานล่วงหนา้  

โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เอือ้ประโยชน์ต่อผูเ้รียนมีความรู้ ความสามารถสูงสุด

ตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

 2. การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึ้นมาใหม่หรอื 

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แลว้ใหด้ียิ่งขึน้ หรอืปรับใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมที่จะนำไปใช้ 

 3. ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม หมายถึง คุณลักษณะของความเป็นผู้นำด้าน

คุณธรรมจริยธรรมอันเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศึกษา อำนวยใหบ้ริหาร

จัดการสถาบันบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความเคารพ  

ความยุติธรรม และความรับผดิชอบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
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  3.1 ความไว้วางใจ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่น  

ความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นผู้นำและมีความสามารถในการเป็นผู้นำสูง 

ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย ดังนี้ 1) ความซื่อตรง ความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่ง 

อันเดียวกัน 2) ทักษะทั้งในงานและมนุษยสัมพันธ์ 3) ความสามารถในการพยากรณ์และ 

มีวจิารณญาณในการแก้ไขปัญหา 4) มีความผูกพันและมีความเต็มใจที่จะปกป้องผูต้ามทั้ง

กายและจิตใจ และ 5) การเปิดโอกาสให้ผูต้ามมสี่วนร่วมและการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร  

  3.2 ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึง้ รู้ถึงคุณความดีที่มอียู่

จรงิของตนเอง บุคคลอื่น หรอืสิ่งต่าง ๆ จนกระทั่งเกิดการยอมรับนับถือดว้ยใจจริง  

แล้วแสดงความนับถือดว้ยความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย คือ 1) ความสุภาพ 2) การให้เกียรต ิ3) ยอมรับความคิดต่างของ

ผูอ้ื่น  

  3.3 ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเหตุผล ไม่มคีวามลำเอียง ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย คอื 1) การตัดสินใจ

อย่างเป็นกระบวนการ 2) การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง และ 3) การตัดสินใจด้วย 

ความถูกต้อง  

  3.4 ความรับผดิชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ายอมรับหน้าที่

หนึ่ง ๆ และนำไปปฏิบัติดว้ยความพร้อมที่จะรับทั้งผดิและชอบ ประกอบด้วยเนื้อหาย่อย 

คือ 1) มเีป้าหมายที่ชัดเจน 2) มุ่งม่ันในผลงาน 3) ปฏิบัติการอย่างมปีระสิทธิภาพ  

4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน 5) พากเพียรเพื่อใหป้ระสบผลสำเร็จในการดำเนินงาน  

6) ยอมรับผลการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่  

 4. หลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจริยธรรม หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ์ที่

หลากหลาย เพื่อจัดโอกาสการเรียนรูแ้ละประสบการณ์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เกิด

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เอือ้ประโยชน์ต่อผู้เรียน ให้มี

ความรูค้วามสามารถด้านภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมสูงสุดตามศักยภาพของแต่ละบุคคล 

ประกอบด้วย 

  4.1 จุดมุ่งหมาย ประกอบด้วย 

   1) เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ำ 

เชงิจริยธรรม  

   2) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีุณลักษณะของภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรมสูงขึ้น 
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   3) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตร 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรม 

  4.2 เนือ้หา แบ่งออกเป็น 4 เรื่อง ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเคารพ  

ความยุติธรรม และความรับผดิชอบ โดยใช้เวลาในการฝกึอบรมเรื่องละ 6 ช่ัวโมง 

  4.3 กิจกรรมการเรียนรู้ หมายถึง กระบวนการอบรมตามหลักสูตร 

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น กิจกรรมการฝกึอบรมประกอบด้วย การบรรยาย 

การระดมสมองแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และการนำเสนอผลการเรียนรู ้โดยใช้กิจกรรม

เป็นสื่อ 

  4.4 การวัดผลและประเมินผล หมายถึง กระบวนการเพื่อให้ได้มาซึ่งตัวเลข

หรอืสัญลักษณ์ ที่มคีวามหมายแทนคุณภาพของหลักสูตรภาวะผู้นำเชิงจรยิธรรมที่ผูว้ิจัย 

สร้างขึ้น แล้ววนิิจฉัย ตัดสนิ ลงสรุปเพื่อพิจารณาความเหมาะสมหรอืหาคุณค่าของ

คุณลักษณะและพฤติกรรมอย่างมีกฎเกณฑ์และมีคุณธรรม 

 5. ประสิทธิภาพของหลักสูตร หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดจากการใช้หลักสูตร

ภาวะผูน้ำเชงิจรยิธรรมที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น แบ่งเป็น 3 ด้าน ดังนี้ 

  5.1 ด้านความรูค้วามเข้าใจ หมายถึง ความสามารถในการรับรู้ และเข้าใจ

หลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรม ตามเนือ้หาที่หลักสูตรกำหนด ได้แก่ ความไว้วางใจ  

ความเคารพ ความยุติธรรม และความรับผดิชอบ 

  5.2 ด้านทักษะการปฏิบัติภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรม หมายถึง ความสามารถ 

ในการแก้ปัญหา และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาวะผูน้ำเชิงจริยธรรมใน

สถานการณ์ต่าง ๆ  

  5.3 ด้านความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ำเชงิจริยธรรม หมายถึง 

ระดับความรู้สกึชอบ ประทับใจ และความรูส้ึกที่ได้รับความสุขของผู้เข้าอบรมที่เรียนด้วย

หลักสูตรภาวะผูน้ำเชิงจรยิธรรมที่พัฒนาขึ้น  

 6. ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม หมายถึง ครูที่เป็นพระหรอือุบาสก  

อุบาสิกาที่ทำหน้าที่จัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษา ให้พระหรอืเณร ในวัดทาง

พระพุทธศาสนาที่จัดเป็นโรงเรียนสอนพระพุทธศาสนา แผนกสามัญศึกษา  

สังกัดมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ในปีการศกึษา 

2562 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม ครั้งนี้ ผูว้ิจัยได้ท าการศกึษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยในส่วนที่

เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

   1.1 ความหมายของภาวะผูน้ า 

   1.2 ความหมายของภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรม 

   1.3 ความส าคัญของภาวะผู้น า 

   1.4 แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับจรยิธรรม 

   1.5 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบหลักภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

   1.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

  2. การพัฒนาหลักสูตร 

   2.1 ความหมายของหลักสูตร 

   2.2 องค์ประกอบของหลักสูตร 

   2.3 ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

   2.4 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

   2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

  3. การประเมินหลักสูตร 

   3.1 ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

   3.2 ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

   3.3 เกณฑค์ุณภาพการประเมินหลักสูตร 

  4. ความพึงพอใจ 

   4.1 ความหมายของความพึงพอใจ 

   4.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

   4.3 การพัฒนาความพึงพอใจ 
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   4.4 การวัดความพึงพอใจ 

   4.5 การสรา้งแบบวัดความพึงพอใจ 

  5. โรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

   5.1 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม  

แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 

   5.2 แนวคิดการศกึษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

   5.3 กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

   5.4 ครูและบุคลากรทางการศกึษาในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

 

ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

 

 1. ความหมายของภาวะผู้น า 

  วิเชยีร วิทยอุดม (2553, หนา้ 3) กล่าวว่า ภาวะผู้น าหรอืความเป็นผู้น า

จะต้องมบีุคลิกภาพพิเศษหลายอย่าง สามารถที่จะบังคับบัญชาผูอ้ื่นได้โดยอาศัยอ านาจ

หนา้ที่ (Authority) จากต าแหนง่และอ านาจบารมี (Power) ที่ได้จากตัวของเขาเองเป็น

เครื่องมือ และสามารถจะสร้างอทิธิพลต่อผูใ้ต้บังคับบัญชา ให้มีความเชื่อถือยอมรับ 

ร่วมมือหรือยอมรับในตัวของเขาได้ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกภาพลักษณะของความเป็นผู้น า

ความรู ้ความสามารถ ความคิดรเิริ่ม การตัดสินใจ เพื่อให้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายของกลุ่ม

หรอืองค์กรได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 

  ทิชาภพ พันธ์แพ (2555, หนา้ 12) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ศาสตรแ์ละ

ศลิป์ในการจูงใจคนให้กระท าตามมตริ่วมระหว่างผูน้ าและผู้ตาม โดยที่ผู้ตามเต็มใจและมี

ความสุขเพื่อน าไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

  วิโรจน ์สารรัตนะ (2555, หนา้ 91) กล่าวว่า ภาวะผู้น า (Leadership) เป็น

กระบวนการที่ท าให้อิทธิพลต่อพฤติกรรมของผูอ้ื่น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้การปฏิบัติงาน

บรรลุจุดหมายขององค์การ 

  รัตตกิรณ์ จงวิศาล (2556, หนา้ 14) กล่าวว่า ภาวะผูน้ าเป็นคุณลักษณะ  

พฤติกรรม ความสามารถหรอืกระบวนการที่ปฏิสัมพันธ์ หรอืเป็นวิถีการด าเนินชีวิตของ

บุคคลที่สามารถมีอิทธิพลต่อผูอ้ื่น กลุ่มคน สามารถสร้างแรงบันดาลใจ สร้างความ

ปรารถนา ท าให้เกิดความเชื่อถือศรัทธา การยอมรับ ความพยายาม การอุทิศตัว การใช้
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ความสามารถอย่างดทีี่สุด และช่วยเพิ่มพลังอ านาจของผู้อื่นเพื่อให้บรรลุผลส าเร็จตาม

เป้าหมาย 

  เนตร์พัณณา ยาวิราช (2556, หนา้ 2) กล่าวว่า ภาวะผู้น า หมายถึง  

บุคคลที่มคีวามสามารถในการบังคับบัญชาบุคคลอื่นโดยได้รับการยอมรับ และยกย่อง 

จากบุคคลอื่น เป็นผูท้ าให้บุคคลอื่นไว้วางใจและใหค้วามรว่มมอื ความเป็นผูน้ าเป็นผูม้ี

หนา้ที่ในการอ านวยการ หรือสั่งการบังคับบัญชาประสานงาน โดยอาศัยอ านาจหน้าที่ 

(Authority) เพื่อให้กิจกรรมบรรลุผลส าเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ตอ้งการ 

  Roung (2007, p. 2) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง กระบวนการปฏิสัมพันธ์

ทางสังคม ซึ่งผู้น าพยายามที่จะมีอทิธิพลต่อพฤติกรรมของผู้ตาม จูงใจสมาชิกขององค์การ 

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ รักษาความสัมพันธ์ด้านความรว่มมอืและการท างานเป็นทีม 

ตลอดจนขอความรว่มมอื และการสนับสนุนจากภายนอกองค์การ 

  Dubrin (2010, p. 198) กล่าวว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง ความสามารถที่จะ

สร้างความเชื่อมั่น และให้การสนับสนุนเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 

 สรุปได้ว่า ภาวะผูน้ า หมายถึง คุณลักษณะของความสามารถในการสร้าง 

ความเช่ือมั่น การจูงใจใหบุ้คคลอื่นเชื่อถือศรัทธา และยอมรับจนสามารถมีอิทธิพลเหนอื

ผูอ้ื่น ท าใหผู้อ้ื่นคล้อยตาม ท าตาม และสร้างความพึงพอใจในการปฏิบัติงานอย่างประสาน

สัมพันธ์กัน มีคุณลกัษณะที่เหมาะสมทั้งด้านความรู ้สติปัญญา มองการณ์ไกล มีคุณธรรม  

มีความรับผดิชอบในการบริหารจัดการองค์กร มีทักษะเป็นศูนย์กลางของการเปลี่ยนแปลง

ที่ทรงความรู้ สามารถขับเคลื่อนองค์กรให้ปฏิบัติงานให้บรรลุจุดมุง่หมายอย่างมี

ประสิทธิภาพ 

 2. ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

 จากการศกึษาค้นคว้าพบว่ามีนักวิชาการได้ใหค้วามหมายของภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมไว้อย่างหลากหลาย ดังนี้ 

  Berfhoter, D and Schwartz, G (2008) อธิบายว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

เป็นความสัมพันธ์ในทางที่เป็นบวก มุ่งสู่จุดหมายที่ได้มาตรฐานส าหรับองค์การ ผู้น า 

เชงิจริยธรรมจะสร้างความสัมพันธ์ที่ดีอย่างมคีุณภาพ ภายใต้หลักการของความเคารพ  

ไม่สร้างขอ้ตกลงหรือสัญญาหรอืการยินยอมด้วยการบีบบังคับอย่างไม่มทีางเลือก ซึ่งถือ

ว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุดในความส าเร็จขององค์การ ผู้น าเชิงจรยิธรรมจะต้องเข้าใจว่า

ความสัมพันธ์เหล่านี ้จะน าไปสู่ความเจริญเติบโตหรอืความก้าวหน้าส าหรับองค์การ  
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ซึ่งโดยหลักการพืน้ฐานภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะประกอบไปด้วย ความไว้วางใจ  

ความเคารพ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม ความเสมอภาค ความเที่ยงธรรม 

และความเห็นอกเห็นใจผูอ้ื่น 

  Wayne State Colledge (2008) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมว่า 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมเป็นการน ามารวมกันระหว่างการตัดสินใจเชิงจรยิธรรมกับ

พฤติกรรมเชงิจรยิธรรม มันเกิดขึ้นในแตล่ะคนและบริบทขององค์การ ความรับผดิชอบ 

เป็นสิ่งที่ส าคัญมากส าหรับผูน้ าที่จะตัดสินใจและแสดงพฤติกรรมเชิงจรยิธรรม ในวิถีทาง

จรยิธรรมและการตรวจสอบว่าองค์การมีความเข้าใจหรอืมีการปฏิบัติ ต้องมีเกณฑด์้าน

จรยิธรรมขององค์การ 

  Neubert et al. (2009) ได้กล่าวถึงความหมายของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมว่า 

หมายถึง ลักษณะของผูน้ าที่แสดงออก ดังตอ่ไปนี ้1) เป็นบุคคลที่มคีวามพินิจพิจารณาและ

เข้าใจในหลักการของจริยธรรมและคุณธรรมในการด ารงชีวติ 2) เป็นผู้มพีฤติกรรมการน า

และพฤติกรรมการตัดสินใจจากการมีส่วนรว่มที่เห็นพ้องตอ้งกันจากทุกฝ่าย และ  

3) สามารถอธิบายในสิ่งที่ตนเองกระท าได้ 

  Heiskanen (2009) ให้ความหมายภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมว่า หมายถึง ผู้น าที่

ปฏิบัติแต่สิ่งดี ๆ จะมีความรับผิดชอบต่อบุคคลและผลประโยชนข์องบุคคลหรอืที่คนอื่น 

มักพูดว่า “ท าแตส่ิ่งดี ๆ” เสมอ ผู้น าเชิงจริยธรรมจะมีความพยายามอย่างหนักส าหรับ 

การได้มาซึ่งผลลัพธ์และสิ่งดี ๆ เพราะว่าเขาทั้งหลายจะมีวธิีการท างานหรอืก าหนด

เส้นทางเดินเพื่อความส าเร็จที่ชัดเจน ยิ่งไปกว่านั้นผู้น าที่ดจีะต้องท าแตส่ิ่งดี ๆ และเป็น

ประโยชน์จะเป็นส่วนหน่ึงในการสรา้งมนุษย์ที่ด ีทุก ๆ การตัดสินใจในการปฏิบัติของ 

ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะมีความหมายเสมอ 

  Prince and Tumlin (2009) ให้ความหมายของภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมว่า 

ต้องเป็นผู้ไม่ท าความเสียหายเกี่ยวกับจรยิธรรม มีกระบวนการวางกฎเกณฑท์ี่เป็น

ประโยชน์ต่าง ๆ ร่วมกันบนพืน้ฐานที่ยอมรับร่วมกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัยในฐานะที่เราต่างก็

เป็นสมาชิกของสังคมเดียวกัน การช่วยเหลือใหส้มาชิกประสบความส าเร็จ  

การบรรลุเป้าหมายด้วยวิธีการอย่างมีจริยธรรม ผู้น าเชิงจรยิธรรมจะเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ

การเกลีย้กล่อม โน้มน้าวจูงใจและการชีแ้จงถึงสิ่งที่ดีที่สามารถพิสูจน์ได้ ยนืยันได้และเป็น

คุณค่าที่สามารถเปลี่ยนใหม่ได้ 
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  Khaire (2009) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมวา่ หมายถึง ผูท้ี่

ไม่ปฏิเสธสิ่งที่มคีุณลักษณะที่ดี ๆ ที่ส าคัญและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ถูกต้อง ในความเป็นจรงิ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมเป็นผูท้ี่มคีวามคิดสลับซับซ้อนมาก ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะพบว่า  

เขาไม่ได้ท างานเพียงแค่กับพนักงานหรอืคนงานเท่านั้น เขาค่อนข้างจะถือประโยชน์โดยรวม

เป็นส าคัญ มีความมุมานะเพื่อความส าเร็จของเป้าหมายที่เป็นของสว่นรวม มันเป็นสิ่งที่

ส าคัญมากส าหรับผูน้ าที่จะบอกถึงการกระตุน้ให้เกิดความสนใจเกี่ยวกับคุณค่าทาง

คุณธรรม ผู้น าเชิงจริยธรรมต้องท าสิ่งที่เป็นนามธรรมใหเ้ป็นรูปธรรมและสามารถน าไปใช้

ส าหรับการด ารงชีวติ 

 สรุปว่า ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม หมายถึง คุณลักษณะของความเป็นผูน้ า 

ด้านคุณธรรมจรยิธรรมอันเหมาะสมก่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันการศกึษา อ านวยให้

บริหารจัดการสถาบันบรรลุเป้าหมายอย่างยั่งยืน   

 3. ความส าคัญของภาวะผู้น า 

 ภาวะผูน้ ามีความส าคัญส าหรับผูร้ับผิดชอบงานให้ส าเร็จทุกคน เพราะผู้น า

จ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือร่วมใจจากผูร้่วมงานทุกคน ไม่วา่งานนั้นจะยากหรือง่าย  

ไม่ว่าหนว่ยงานนั้นจะเล็กหรือใหญ่ บุคลากรจะมากหรือน้อยเพียงไร การท างานตามหนา้ที่  

ถ้าตา่งคนต่างท าจะประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ถ้ามีผู้คอยประสานงานให้การท า

หนา้ที่ของทุกคนให้สะดวกมากขึ้น จะท าให้ประสิทธิภาพของการท างานสูงขึ้น ผูน้ าจะต้อง

น าความเก่งและความดีของแตล่ะบุคคลมาท างานรว่มกันใหป้ระสบผลส าเร็จ ผูน้ าไม่

จ าเป็นต้องเก่งทุกเรื่อง แต่ผู้น าตอ้งเชื่อมโยงความรูข้องบุคลากรทุกคน มาใช้ในการท างาน

ในหน่วยงานได้ นักวิชาการจงึได้ให้ความส าคัญของภาวะผู้น า ไว้ดังนี้ 

  ภารดี อนันต์นาวี (2551, หนา้ 77-78) ได้ท าการศกึษาความส าคัญของ 

ภาวะผูน้ า พบว่ามีความส าคัญต่อองค์การ ดังนี้ 

   1. เป็นส่วนที่ดึงดูดความรูค้วามสามารถต่าง ๆ ในตัวผู้บริหารออกมาใช้ 

กล่าวคือ แมผู้บ้ริหารที่มีความรูแ้ละประสบการณต์่าง ๆ ในเรื่องงานมากเพียงใดก็ตาม  

แตถ่้าหากขาดภาวะผู้น าแล้ว ความรู้ความสามรถดังกล่าวมักจะไม่ได้ถูกน าออกมาใช้

หรอืไม่มโีอกาสใช้อย่างเต็มที่เพราะไม่สามารถกระตุ้นหรอืชักจูงให้ผูอ้ื่นคล้อยตามและ

ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 
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   2. ช่วยประสานความขัดแย้งตา่ง ๆ ภายในหนว่ยงาน หน่วยงาน

ประกอบด้วยบุคคลจ านวนหนึ่งมารวมกัน ซึ่งจะมากหรอืน้อยแลว้แต่ขนาดของหน่วยงาน 

บุคคลเหล่านีม้ีความแตกต่างกันในหลาย ๆ เรื่อง เช่น การศกึษา ประสบการณ์  

ความเช่ือ ฯลฯ การที่บุคคลมีความแตกต่างกันในเรื่องดังกล่าวมาอยู่รวมกัน 

ในองค์การหน่ึง มักจะหลีกเลี่ยงไม่พ้นคือความขัดแย้ง แตไ่ม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งในรูปใด 

ถ้าผู้บริหารในหน่วยงานมีภาวะผูน้ าที่มคีนยอมรับนับถือแล้วก็มักจะสามารถประสานหรอื

ช่วยบรรเทาความขัดแย้งระหว่างบุคคลในหน่วยงานได้ โดยการชักจูงประนีประนอมหรอื

ประสานประโยชน์เพื่อใหบุ้คคลต่าง ๆ ในหน่วยงานมคีวามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและ

ร่วมกันฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อใหห้นว่ยงานเจรญิก้าวหน้า กล่าวโดยสรุปก็คือ ภาวะผู้น าช่วย

ผูกมัดเชื่อมโยงใหส้มาชิกของหน่วยงานมเีอกภาพนั่นเอง 

   3. ช่วยโน้มน้าวชักจูงให้บุคลากรทุ่มเทความรูค้วามสามารถใหแ้ก่องค์กร  

องค์กรจะต้องมปีัจจัยเอื้ออ านวยหลายอย่าง เพื่อที่จะท าใหส้มาชิกตั้งใจและทุ่มเทท างาน

เชน่ บุคคลได้ท างานตรงตามความถนัดและความสามารถ ผูบ้ังคับบัญชาต้องรู้จักรับฟัง 

ความคิดเห็น การประเมิน การปฏิบัติงานก็ต้องมีความยุติธรรม และสิ่งส าคัญประการหนึ่ง

ที่ขาดเสียมิได้ก็คือ ผู้บริหารขององค์กรมีภาวะผู้น าในตัวผูบ้ริหารจะท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

เกิดการยอมรับ เกิดความศรัทธาและความเชื่อมัน่ว่าผู้บริหารไม่เพียงแต่น าองค์กรให้อยู่

รอดเท่านั้น แตจ่ะน าความเจรญิก้าวหน้า ความภาคภูมิใจ เกียรตยิศชื่อเสียงและ

ความส าเร็จมาสู่องค์กรด้วย 

   4. เป็นหลักยึดให้แก่บุคลากร เมื่อหนว่ยงานเผชิญสภาวะคับขัน เมื่อใด 

ก็ตามที่หนว่ยงานต้องเผชิญกับสภาวะคับขันหรอืสภาวะที่อาจกระทบถึงความอยู่รอด 

ภาวะผูน้ าของผูบ้ริหารจะยิ่งทวีความส าคัญมากขึ้น เพราะในสภาพเช่นนั้นผูบ้ริหารจะต้อง

เพิ่มความระมัดระวัง ความรอบคอบ ความเข้มแข็ง และกล้าตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลง

สภาพต่าง ๆ ภายในหนว่ยงานที่ขาดประสิทธิภาพต่าง ๆ เพื่อใหห้นว่ยงานรอดพ้นจาก

สภาวะคับขันดังกล่าว 

  Beare, Caldwell and Millikan (1989, p. 176) กล่าวว่า ผู้น าต้องให้ความ

สนใจภาวะผู้น าในสองมติิคือ มติิด้านความส าเร็จในภาระงานที่ท าอยู่และมิติการสร้าง 

ความสัมพันธภาพอันดีระหว่างสมาชิก นอกจากนี้ พิชญลักษณ์ พิชญกุล (2545, หนา้ 16) 

กล่าวว่า ผูบ้ริหารที่จะสามารถชักจูงให้บุคลากรท างานจนเป็นผลส าเร็จนัน้ จะต้องมีภาวะ

ผูน้ า การสั่งการเป็นเรื่องที่ไม่ยากล าบากแตก่ารสั่งการแล้วบุคลากรปฏิบัติตามด้วย 
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ความเต็มใจและเต็มความสามารถนั้นจ าเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องอาศัยภาวะผู้น า คุณลักษณะ

ส่วนบุคคลที่ส าคัญส าหรับการเป็นผูน้ าคือ ความมวีุฒิภาวะ ความยืดหยุ่น ความเป็นผู้น า 

มีมนุษยสัมพันธ์ มีความมั่นใจในตนเอง และนอกจากนี้ ในส่วนของพฤติกรรมผู้น าแนวใหม่ 

พบว่า การมองการณ์ไกล การสร้างความไว้วางใจ การสร้างทีมงาน การเพิ่มอ านาจปฏิบัติ 

การเป็นแบบอย่างที่ดี ภาระรับผิดชอบและความคิดสร้างสรรค ์สิ่งตา่ง ๆ เหล่านี ้เป็นสิ่งที่

ควรพึงมอียู่ในตัวผูน้ า จากทัศนะของบุคคลต่าง ๆ  

ที่แสดงให้เห็นว่าภาวะผูน้ ามีความจ าเป็นกับบุคคล หรอืผูน้ าในการปฏิบัติให้ได้ผลตาม

เจตนารมณ์แต่จะมากหรือน้อยเพียงใดนั้นขึน้อยู่กับคุณลักษณะและความสามารถในการ

แสดงบทบาทต่อผู้อื่น เราควรน าแนวทางการแสดงถึงภาวะผูน้ ามาใช้ตามสภาพการณ์และ

ความเหมาะสมของงาน บุคลากรและลักษณะของหน่วยงานหรือองค์กร 

 สรุปได้วา่ ภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมมีความส าคัญต่อการปกครองบุคคลเป็น 

อันมาก เป็นส่วนที่ดึงดูดความรูค้วามสามารถต่าง ๆ ในตัวผูบ้ริหารออกมาใช้ ช่วยประสาน

ความขัดแย้งภายในหนว่ยงาน ช่วยโน้มน้าวชักจูงใหบุ้คลากรทุ่มเทความรูค้วามสามารถ

ให้แก่องค์กร และเป็นหลักยึดใหแ้ก่บุคลากรเมื่อหน่วยงานเผชิญสภาวะคับขัน 

 4. แนวคดิ ทฤษฎีเกี่ยวกับจรยิธรรม 

 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคมส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยได้ศกึษา

ทฤษฎีจากแนวคิดของนักการศกึษา ดังนี้ 

  ทองคูณ หงส์พันธ์ (2542 อ้างถึงใน ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559, หนา้ 32) 

ได้ให้แนวคิดเป็น 2 แนวคิด คือ  

   1. การพัฒนาการสติปัญญา (Cognitive development) บุคคลที่มแีนวคิด

ทางดา้นนีไ้ด้แก่ เปียเจท์ (Piaget) และโคลเบิรก์ (Kohlberg) หลักส าคัญของแนวคิดนีค้ือ

การพัฒนาเจตคติเชิงจรยิธรรมตามล าดับขึ้นอย่างต่อเนื่องตามล าดับอายุ โดยมีความเชื่อ

ว่าการพัฒนาจริยธรรม มีพื้นฐานจากองค์ประกอบโครงสรา้งทางปัญญาและเหตุผล 

เชงิจริยธรรมการจูงใจเบือ้งต้นในการพัฒนาจรยิธรรม ได้แก่ การจูงใจเกี่ยวกับการยอมรับ

ความสามารถความนับถือตนเอง หรือความส านึกในตนเองมากกว่าความตอ้งการทาง

ชีววิทยาหรอืความปลดเปลื้องความวิตกกังวล หรือความหวาดกลัวการพัฒนาทาง

จรยิธรรม เป็นวัฒนธรรมสากลเพราะการไปมีบทบาทและความขัดแย้งทางสังคมจะเป็น 

การก าหนดจรยิธรรมโดยส่วนรวมขึน้ หลักการของการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ โครงสรา้งที่
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เกิดขึ้นโดยผ่านประสบการณ์จากปฏิสัมพันธ์ในสังคมระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น อิทธิพล

ต่อการพัฒนาจรยิธรรมได้แก่ คุณภาพและขอบเขตของความรูแ้ละสิ่งเร้าจากสังคมมีผลต่อ

การพัฒนาจรยิธรรมของเด็กตลอดเวลา   

   2. การเรียนรู้ทางสังคม (Social leraning) แนวคิดนี้ก็คือกระบวนการทาง

สังคม ประพฤติ (socialization) หรอืการขัดเกลาทางสังคมนั่นเองทฤษฎีนีถ้ือว่าอิทธิพล 

ทางสังคมท าให้บุคคลเกิดการยอมรับลักษณะและกฎเกณฑ์ทางสังคมมาเป็นลักษณะและ

จรยิธรรมของตน แนวคิดการพัฒนาจรยิธรรม แนวคิดการพัฒนาจรยิธรรมแนวคิดนีม้ี

นักจิตวิทยาสังคมหลายท่าน เชน่ บรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner) แบนดูรา 

(Bandura) สกินเนอร ์(Skinner) โดยมีแนวคิดดังนี ้การพัฒนาจริยธรรมเป็นความเจริญ 

เชงิพฤติกรรมและอารมณ์ที่เป็นไปตามกฎของจริยธรรมมากกว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลง

โครงสรา้งทางปัญญา การจูงใจเบือ้งตน้ในการพัฒนาจรยิธรรมมีรากฐานจาก 

ความตอ้งการทางจิตวทิยา คือ การแสวงหารางวัลในสังคมและการหลีกเลี่ยงการลงโทษ

จากสังคม 

  Mckown (1935) กล่าว่า วิธีพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรมทั้งทางตรงและ

ทางออ้ม การพัฒนาโดยตรง หมายถึง การพิจารณาก าหนดอุดมการณ์คุณงามความดี

หรอืบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ไว้อย่างแน่ชัดแล้วจงึพัฒนาบุคคลเพื่อให้เกิดสิ่งเหลา่นั้น  

โดยการใชส้ื่อตา่ง ๆ เช่น ถ้อยค าสุภาษิตค าคม การท่องอาขยาน การปฏิบัติตาม

บทบัญญัติเป็นต้น ส่วนการพัฒนาทางออ้มคือการจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณ์พิเศษ 

ให้สัมพันธ์กับการรว่มโดยตรง ซึ่งทั้งสองวิธีนี้ควรท าควบคู่กันไปและทฤษฎีเกี่ยวกับ

พัฒนาการทางจรยิธรรมสว่นใหญ่จะอิงทฤษฎีของ Piaget และ Kohlberg ซึ่งมีแนวคิดทาง

พัฒนาการสติปัญญาและการเรียนรู้ทางสังคม ดังตอ่ไปนี้ 

   Piaget (1960, p. 357) เป็นนักจิตวทิยาพัฒนาการชาวสวิสได้ศึกษา

พัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กพบว่าพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กมี 4 ขัน้ คือ 

    ขั้นประสาทสัมผัสและการเคลื่อนไหว (Sensory-motor-period)  

เป็นระยะตัง้แตแ่รกเกิดจนถึงอายุ 2 ปี เด็กจะมีการรับรู้ทางประสาทสัมผัสอย่างงา่ย ๆ  

ท าให้เกิดการพัฒนาการทางสตปิัญญาและความนกึคิด เด็กจะมีโครงสร้างทางความคิด

จากสิ่งที่พบเห็นจากสิ่งที่สัมผัส 
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    ขั้นความคิดก่อนปฏิบัติการ (Preoperational period) ช่วงอายุ 2-7 ปี 

เด็กจะเริ่มใช้ภาพแทนวัตถุและเหตุการณ์ สามารถเลียนแบบคนอื่นได้และสามารถใช้ภาษา

ติดต่อทางสังคมได้อย่างกว้างขวางและเริ่มพัฒนาความคิดเชงิตรรกศาสตร์ ความคิด 

ส่วนใหญ่ยังต้องเกิดจากการรับรู้จากประสาทสัมผัส 

    ขั้นตอนการปฏิบัติการด้วยรูปธรรม (Concrete-operational period) 

เป็นช่วงอายุ 7-11 ปี ช่วงนี้เด็กจะมีความคิดเชิงตรรกศาสตร์ในสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้  

และค้นหาความจริงเกี่ยวกับวัตถุและสิ่งแวดล้อมมาเป็นแบบแผน 

    ขั้นปฏิบัติการดว้ยนามธรรม (Formal-operational period) เป็นช่วง

อายุ 11-15 ปี พัฒนาการทางสตปิัญญาและความคิดของเด็กเป็นขั้นสูงสุดสามารถคิด

ค้นหาเหตุผลนอกเหนอืข้อมูลที่มอียู่ได้ สามารถแก้ปัญหาด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ 

   Piaget (1960, p. 346) พบว่าการตัดสินทางจรยิธรรมมีสว่นสัมพันธ์กับ

หลักการพัฒนาการทางสติปัญญาด้วย และการพัฒนาการทางจริยธรรมจะเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอ่เนื่องกันพัฒนาการทางจรยิธรรมแบ่งออกเป็น 3 ขั้น คือ 

    ขั้นก่อนจริยธรรม (Egocentric) เริ่มตั้งแตเ่กิดจนถึงอายุ 3 ขวบ ขั้นนี้

เด็กจะถือตนเองเป็นใหญ่ ไม่เข้าใจคนอื่น เอาแตใ่จตนเอง ไม่รับรู้ในสภาพแวดล้อมและ

กฎเกณฑ์ใด ๆ ทั้งสิน้ เด็กจะเล่นรวมกันเป็นกลุ่มไม่ได้เพราะถือความตอ้งการของตนเอง 

เป็นใหญ่ 

    ขั้นยึดค าสั่งหรอืความจริงที่เห็นได้ชัด (Heteronomous morality)  

เริ่มแต่อายุ 4-11 ปีเป็นระยะเริ่มพัฒนาจรยิธรรมโดยจะยึดค าสั่งเป็นกฎเกณฑ์ เด็กจะยึด

ค าสั่งและท าตามที่ผูใ้หญ่สั่งสอนโดยไม่มีขอ้สงสัย เป็นระยะว่านอนสอนงา่ย เด็กระยะนี้

เป็นวัยประถมศึกษาจงึมักไม่มีปัญหาทางพฤติกรรม เป็นระยะปลูกฝังและพัฒนาจริยธรรม

ได้ง่ายความสามารถในการตัดสินเชิงจรยิธรรม ในขั้นนี้มีดังนีค้ือ มีจริยธรรมตามความจริง 

วัยนี้จะตัดสินการกระท าด้วยเหตุผลที่เกิดขึน้ โดยพิจารณาจากความจรงิที่ปรากฏโดยไม่

ค านงึถึงความมุ่งหมายของการกระท า มีความเที่ยงธรรม วัยนี้จะถือว่าถ้ามีการกระท าผดิ

แลว้จะต้องถูกลงโทษเสมอ เชน่ เด็กขโมยของแล้วหกล้มขาหักเด็กจะคิดว่าการหกล้มขาหัก

เป็นเพราะขโมยของ ถ้าไม่ขโมยของก็จะไม่หกล้มขาหัก เป็นต้น ยอมรับการถูกลงโทษตาม

ความผิด วัยนี้การยอมรับการลงโทษแบบทรมานตามปริมาณของความผิดที่ได้กระท า เช่น 

เด็กท าหอ้งสกปรกก็จะต้องถูกเฆี่ยนและถ้าท าสกปรกมากก็จะต้องถูกเฆี่ยนมาก สกปรก
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น้อยก็จะถูกเฆี่ยนน้อย การได้รับโทษจะต้องได้รับโทษตามปริมาณแห่งความเสียหาย  

ถ้าเสียหายมากก็ได้รับโทษมากตามไปด้วย 

    ขั้นยึดหลักการแหง่ตน (Autonomous) เริ่มตั้งแตอ่ายุ 11 ปีขึน้ไป 

การพัฒนาพฤติกรรมวัยนีเ้ป็นระยะค่อนข้างยากเพราะเด็กจะใช้สตปิัญญาหาเหตุผล  

เป็นระยะที่แสวงหาค่านิยมของตนเอง เพื่อน าไปสู่การด าเนนิชีวิต เมือ่เป็นผูใ้หญ่เด็กจะใช้

สติปัญญาในการตัดสินจรยิธรรมต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ 

ความสามารถในการตัดสินเชิงจรยิธรรมในขั้นนี้ มีดังนี้ คือ มีจริยธรรมเชงิสัมพันธ ์

กล่าวคือ การตัดสินถูกผดิจะต้องดูจากเจตนาหรอืความมุง่หมายของการกระท าและผลที่

เกิดขึ้น เชน่ เด็กขโมยเงินเพื่อไปเที่ยวเตร่ มีความรับผดิชอบต่อการชดใช้ความผดิ เด็กวัยนี้

จะคิดว่า เมื่อกระท าผิดแล้วยิ้มจะต้องมผีู้พบความผดิและจะต้องได้รับโทษเสมอ และพรอ้ม

จะรับโทษแหง่ความผิดนั้น เช่น เด็กไปขโมยของและหกล้มขาหัก การหกล้มขาหักไม่ใช่การ

ชดใช้ความผิด การชดใช้ความผิดจะต้องรับผิดต่อผู้เป็นเจ้าของสิ่งที่ขโมยมา ยอมรับการถูก

ลงโทษเพื่อท าให้ดีขึ้น วัยนี้มีความคิดวา่การกระท าผดิย่อมมกีารถูกลงโทษเพื่อท าให้เกิด

ความถูกต้องต่อคนอื่น เช่น เด็กท าผดิจะต้องถูกลงโทษให้ถางหญ้าที่สนาม แต่ถ้าเด็กคนนี้

เจ็บป่วยก็อาจถูกงดเว้นไม่ต้องดายหญ้าได้ และการลงโทษจะท าให้เด็กคนนีก้ระท าการที่

ถูกต้องขึน้ 

   Kohlberg (1976, pp. 32-34) อาศัยทฤษฎีของ Piaget เป็นพืน้ฐานใน

การศกึษาค้นคว้าทฤษฎีของ Kohlberg เป็นทฤษฎีตามแนวติดพัฒนาการทางสตปิัญญาของ

การศกึษาพัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิรก์ ได้แบ่งพัฒนาการออกเป็น 3 ระดับและ

แตล่ะระดับแบ่งออกเป็น 2 ขั้น ดังนี้ 

    ระดับก่อนกฎเกณฑ์ (Pre conventional level) เป็นพัฒนาการของเด็ก

วัย 2-10 ขวบ เด็กวัยนี้จะใช้การลงโทษและรางวัลเป็นการตัดสินความถูกความผิด เป็นวัย

เชื่อถือผู้ใหญ่ ความสนใจจะอยู่ที่ตนเอง ไม่เข้าใจในระเบียบแบบแผนหรอืกฎเกณฑ์ทาง

สังคม พัฒนาการของเด็กวัยนี้มี 2 ขัน้ คือ 

     ขั้นที่ 1 เป็นขั้นการใช้การลงโทษเป็นเหตุผลของการตัดสิน เป็นวัย

ที่มอีายุระหว่าง 2-7 ปี เป็นขั้นหลบหลีกการถูกลงโทษ เด็กจะท าตามกฎเกณฑ์หรอืค าสั่ง

ของผู้ใหญ่เพราะกลัวการลงโทษ 

     ขั้นที่ 2 เป็นขั้นใช้การตอบสนองความต้องการของตน เป็นเหตุผล

ในการตัดสินเป็นวัยที่มอียู่ระหว่าง 7-10 ปี เป็นขั้นการแสวงหารางวัล ขั้นนีเ้ด็กจะท าดีตาม
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ค าสั่งและกฎระเบียบต่าง ๆ เพื่อให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ เป็นขั้นต้องการรางวัลเป็นสิ่ง

ตอบแทนมาตัดสินในการประพฤติปฏิบัติ เชน่ เด็กท าดีเพราะต้องการการได้รับค าชมเชย

หรอืได้รับรางวัลอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นการตอบแทนระดับตามกฎเกณฑ ์(Conventional 

level) เป็นพัฒนาการของเด็กวัย 10-16 ขวบ พัฒนาการทางจริยธรรมระดับนี้จะยึดถือ

กฎเกณฑ์ของสังคมหรอืของกลุ่ม ไม่อยากท าความผดิเพราะต้องการใหก้ลุ่มหรอืสังคม

ยอมรับตนหรอืให้ตนเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม วัยนีเ้ป็นวัยที่ยึดบุคคลที่ตนรัก เป็นแบบฉบับ

หรอืระเบียบของกลุ่มเป็นเกณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 ขั้นต่อเนื่องจาก 2 ขัน้แรก คือ 

     ขั้นที่ 3 ขัน้ใช้การยอมรับของสังคม เป็นเหตุผลในการตัดสิน ขั้นนี้

เด็กจะท าตามความเห็นชอบของกลุ่ม ท าตามกฎเกณฑข์องสังคมหรอืตามแบบฉบับของ

สังคม เพื่อต้องการการยอมรับของกลุ่มหรือสังคม ระยะนีเ้ด็กจะมีอายุระหว่าง 10-13 ปี  

เป็นขั้นการท าตามผูอ้ื่นที่เห็นชอบ 

     ขั้นที่ 4 ขั้นใช้ระเบียบแบบแผนหรอืกฎเกณฑข์องสังคม เป็นเหตุผล

ในการตัดสิน ระยะนีเ้ด็กจะมีอายุระหว่าง 13-16 ปี เป็นขั้นท าตามหน้าที่ของสังคม เด็กจะ

ใช้กฎเกณฑร์ะเบียบแบบแผนของสังคมมาเป็นเกณฑใ์นการด าเนินชีวติ และจะปฏิบัติหน้าที่

ตามค่านิยมและกฎเกณฑ์ของกลุ่มหรือของสังคม เพื่อความเป็นสมาชิกของกลุ่มหรอืของ

สังคมนัน้ เด็กวัยนี้จะท าหน้าที่เพื่อประโยชนข์องกลุ่มระดับเหนอืกฎเกณฑ์  

(Post conventional level) เป็นระยะที่เด็กมีอายุ 16 ปีขึ้นไป ระดับนีบุ้คคลจะเข้าใจค่านิยม 

คุณค่าทางจริยธรรมและหลักเกณฑท์ี่น าไปใช้ในสังคม จะน าความเข้าใจเหล่านีไ้ปใช้ใน

สภาพการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมถูกต้อง การพิจารณาความดีความช่ัวจะพิจารณาได้

อย่างลุม่ลึกและมีเหตุผล ไม่ยึดหลักเกณฑ์ตายตัวและไม่ยึดตัวบุคคลหรือคา่นิยมเฉพาะ

กลุ่ม จรยิธรรมระดับนีจ้ึงเป็นจริยธรรมที่แยกออกจากกฎเกณฑแ์ละการคาดหวังจาก 

คนอื่นแต่จะใช้ความคิดตรึกตรองช่ังใจเป็นแนวทางการเลือกการประพฤติปฏิบัติ แบ่งออก

ได้เป็น 2 ขัน้ต่อเนื่องจาก 4 ขั้นแรกตามล าดับ ดังนี้ 

     ขั้นที่ 5 ขัน้ใช้สญัญาสังคมเป็นเหตุผลในการตัดสิน เป็นขั้นที่เลือก 

การกระท าโดยมีเหตุผล น าค่านิยมของสังคม สภาพการณ์ สิทธิและหนา้ที่ ตลอดจน

กฎเกณฑ์ที่มเีหตุผลที่คนส่วนใหญ่ยอมรับ มาเป็นเหตุผลในการตัดสินการกระท าโดยไม่ขัด

ต่อสทิธิอันพึงมพีึงได้ของผู้คนหรอืคนหมู่มาก และสามารถควบคุมบังคับใจเองได้

พัฒนาการทางจรยิธรรมขัน้นีจ้ะเป็นวัยรุ่นตอนปลาย อายุ 16 ปีขึ้นไป จะยอมรับฟัง 
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ความคิดเห็นของผู้อื่นและการกระท าจะค านึงถึงสทิธิเสรีภาพของผู้อื่น เห็นแก่ประโยชน์

ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเป็นขั้นเอก การกระท าโดยไม่ขัดตอ่สิทธิของผูอ้ื่น 

     ขั้นที่ 6 ขั้นใช้หลักการจริยธรรมสากลเป็นเหตุผล ในการตัดสิน

พัฒนาการทางจรยิธรรมในขั้นนี้จะพบในผูใ้หญ่ที่มคีวามรูแ้ละประสบการณ์อย่าง

กว้างขวางในสังคม มีวัฒนธรรมอันดงีามและมีความเจริญทางสตปิัญญา ขั้นใช้หลักการ

ทางจริยธรรมสากลเป็นเหตุผลในการตัดสินนี ้เป็นขั้นสูงสุดของเหตุผลเชิงจริยธรรมของ

บุคคลเป็นขั้นน าความรูส้ากลที่อยู่เหนอืกฎเกณฑ ์ค านึงถึงความถูกต้องมาเป็นเกณฑใ์น

การตัดสินใจเลือกกระท าโดยมีจุดมุง่หมาย เพื่อความสงบสุขของส่วนรวม บุคคลที่พัฒนา

จรยิธรรมถึงขั้นนีจ้ะมีอุดมคติเป็นคุณธรรมประจ าใจ มีความละอายต่อการท าช่ัวคือ  

มีธรรม ได้แก่ หริิโอตัปปะ แม้วา่จะไม่มใีครเห็นก็ไม่ท าผิด คือ ไม่ท าผดิทั้งที่ลับและที่แจง้

หรอืแม้แตม่ีโอกาสก็ไม่ท าผิด เป็นขั้นการยอมรับคุณค่าของมนุษย์ ไม่ดูถูกเหยียดหยาม 

คนอื่น   

   Kohlberg (1976) มคีวามเชื่อว่าพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์

จะต้องเป็นไปตามล าดับขั้น ไม่มกีารขา้มขั้นแต่สามารถกระตุน้ให้เกิดเร็วขึน้ได้ โดยวิธีการ

สอนที่เหมาะสมและพัฒนาการทางจริยธรรมจะเกิดได้ก็ด้วยการน าประสบการณ์ทาง

สังคม ความสามารถใช้เหตุผลขัน้ต่ ามาเป็นพื้นฐานในการพัฒนาความคิดเชงิเหตุผลขั้นสูง 

และการใช้เหตุผลขัน้ต่ าก็จะถูกใช้นอ้ยลง 

   ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543, หน้า 23-33) ได้ท าการศกึษาวิจัยถึง

สาเหตุพฤติกรรมของคนดีและคนเก่ง โดยได้ท าการประมวลผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ

การศกึษาสาเหตุของพฤติกรรมต่าง ๆ ของคนไทยทั้งเด็กและผูใ้หญ่อายุตั้งแต ่6-60 ปีว่า

พฤติกรรมเหลา่นั้นมีสาเหตุทางจิตใจอะไรบ้างและได้น ามาประยุกต์เป็นทฤษฎีต้นไม้

จรยิธรรมส าหรับคนไทยนั้น โดยแบ่งต้นไมจ้รยิธรรมออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

    1. สว่นที่หนึ่ง ได้แก่ดอกและผลไม้บนต้น ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท า

ดีละเว้นช่ัวและพฤติกรรมการท างานอย่างขยันขันแข็งเพื่อสว่นรวม ซึ่งล้วนแตเ่ป็น

พฤติกรรมของพลเมอืงดีพฤติกรรมที่เอือ้เฟื้อต่อการพัฒนาประเทศ  

    2. สว่นที่สอง ได้แก่ส่วนล าต้นของต้นไม้ แสดงถึงพฤติกรรมการ

ท างานอาชีพอย่างขยันขันแข็งซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 5 ด้าน คือ เหตุผลเชิงจริยธรรม 

มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง ความเชื่ออ านาจในตน แรงจูงใจใฝส่ัมฤทธิ์ ทัศนคติและ

คุณธรรมและค่านิยม 
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    3. สว่นที่สาม ได้แก่รากของต้นไม ้ที่แสดงถึงพฤติกรรมการท างาน

อาชีพอย่างขยันขันแข็ง ซึ่งประกอบด้วยจิตลักษณะ 3 ด้าน คือ สติปัญญา ประสบการณ์

ทางสังคมและสุขภาพจติ จิตลักษณะทั้งสามนี้อาจใช้เป็นสาเหตุของการพัฒนาจติลักษณะ 

5 ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้ก็ได้กล่าวคือบุคคลจะต้องมีลักษณะพืน้ฐานทางจิตใจ 3 ด้าน

ในปริมาณที่สูงพอเหมาะกับอายุจึงจะเป็นผู้ที่มคีวามพร้อมที่จะพัฒนาจิตลักษณะทั้ง  

5 ประการ ที่ล าต้นของต้นไม้โดยที่จิตลักษณะทั้ง 5 นีจ้ะพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ  

ถ้าบุคคลที่มคีวามพรอ้มทางจิตใจ 3 ด้านดังกล่าว และอยู่ในสภาพแวดล้อมทางบ้าน  

ทางโรงเรียนและสังคมที่เหมาะสม นอกจากนั้น บุคคลยังมคีวามพร้อมที่จะรับการพัฒนา

จติลักษณะบางประการใน 5 ด้าน นีโ้ดยวิธีการอื่น ๆ ด้วย ฉะนั้น จติลักษณะพืน้ฐาน  

3 ประการ จงึเป็นสาเหตุของพฤติกรรมของคนดีและของคนเก่งนั่นเอง นอกจากนี้จิต

ลักษณะพืน้ฐาน 3 ประการที่รากนี้ อาจเป็นสาเหตุรว่มกับจติลักษณะ 5 ประการที่ล าตน้ 

หากบุคคลมีพืน้ฐานทางด้านจติใจเป็นปกติและได้รับประสบการณท์างสังคมที่เหมาะสม 

บุคคลนั้นก็จะสามารถพัฒนาโดยธรรมชาติ แตใ่นสังคมไทยมีการวจิัยพบว่า พัฒนาการ

หยุดชะงักอย่างไม่เหมาะสมกับวัย กล่าวคือ ผู้ใหญ่จ านวนหนึ่งซึ่งสมควรพัฒนาการใช้

เหตุผลไปถึงขัน้สูงแล้วแต่ยังหยุดชะงักที่ขัน้ต่ า เชน่ ยังยึดหลักแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ 

ส่วนตนและประโยชน์ส่วนพวกพ้อง เป็นต้น บุคคลที่มแีรงจูงใจดังกล่าวจึงไม่สามารถคิด

ประโยชน์เพื่อสังคมได้ นอกจากนี้จิตลักษณะพืน้ฐาน 3 ประการ ที่รากนี้อาจเป็นสาเหตุ

ร่วมกับจติลักษณะ 5 ประการ ที่ล าต้น ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมนี้เกิดจากผลการวิจัย

พฤติกรรม และจติลักษณะของคนไทยโดยเมื่อสร้างขึ้นแล้วทฤษฎีนีก้็ได้ชี้แนวทางการ

ตั้งสมมตฐิานการวิจัย เพื่อหาหลักฐานใหม่ ๆ มาเพื่อเติมในทฤษฎีนีอ้ีก เชน่ การวิจัยที่

เกีย่วกับจติลักษณะพืน้ฐาน 3 ประการ ที่สามารถจ าแนกคนเป็น 4 ประเภท เหมอืน 

บัวสี่เหล่า กับความสามารถในการใชเ้หตุผลเชิงจรยิธรรมของบุคคล โดยพบว่าคนที่เป็น 

บัวเหนือน้ าเท่านั้น (มีจิตลักษณะพืน้ฐาน 3 ด้านนีใ้นปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุ) เป็นผู้ที่

จะสามารถรับการพัฒนาเหตุผลเชิงจริยธรรมได้อย่างเหมาะสมกับอายุตามทฤษฎีของ 

Kohlberg   

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



26 

  5. การสังเคราะห์องค์ประกอบหลักภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 
 ในการวิจัยการพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ผู้วิจัยได้ศกึษาค้นคว้า 

หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม (Ethical leadership) 

เพื่อสังเคราะหแ์ละก าหนดประเด็นขององค์ประกอบหลัก องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชี้

ส าหรับเป็นกรอบในการวิจัย ดังที่ผูว้ิจัยจะได้น าเสนอตามล าดับต่อไปนี้ 

  Dubrin (2004, p. 125) กล่าวว่า คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

สามารถศึกษาได้จากพฤติกรรมของผูบ้ริหารทางด้านคุณธรรมและจรยิธรรม โดยการรับรู้

ที่เป็นเหตุเป็นผลของบุคคลทั่วไป ซึ่งประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) แสดงความ

ซื่อสัตย์ความน่าไว้วางใจและยึดมั่นตอ่ค าสัญญาที่ให้ไว้กับผูอ้ื่น 2) ให้ความเอาใจใส่ตอ่ผู้มี

ส่วนเกี่ยวข้อง 3) สร้างกลุ่ม 4) เคารพในปัจเจกบุคคล และ 5) ใช้ความนิ่งสงบในการท าให้

บรรลุชัยชนะ 

  Brown, Treviño และ Harrison (2005, p. 117) กล่าวว่า การแสดง 

การกระท าเชิงจริยธรรมของผู้น าองค์ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การแสดง

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 2) การรับฟังความคิดเห็นของพนักงาน 3) การค านึงถึง

ผลประโยชน์ของพนักงานเป็นหลักในการบริหารงาน 4) การตัดสนิใจในการบริหารงาน

อย่างเหมาะสม 5) การประพฤติตนอย่างมีจริยธรรมในชีวติส่วนตัวและการท างาน 

  Freeman และ Stewart (2006, pp. 1-7) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมไว้ 10 ประการ ประกอบด้วย 1) มีวาทศลิป์ในการสรา้งค่านิยมขององค์กร  

2) มุ่งความส าเร็จขององค์กรมากกว่าความตอ้งการสว่นบุคคล 3) ค้นหาและพัฒนาบุคคล

ที่ดทีี่สุด 4) สร้างบทสนทนาทางจริยธรรมและค่านิยมที่คงทน 5) สร้างกลไกในการคัดค้าน 

6) ใจกว้างยอมรับค่านิยมอื่น ๆ 7) สร้างค าถามยาก ๆ และเกิดจนิตนาการ  

8) รู้จักข้อจ ากัดของค่านิยมและหลักการจรยิธรรมที่ยึดถือ 9) วางกรอบปฏิบัติทาง

จรยิธรรม 10) ส่งเสริมค่านิยมพื้นฐานและความถูกต้องตามกฎหมายของสังคม 

  Henry (2009, p. 48) กล่าวไว้วา่ ภาวะความเป็นผู้น าเชิงจริยธรรม ก็คือ 

ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบส าคัญของจริยธรรมสองอย่างคือ การมีมาตรฐานในการ

ประพฤติปฏิบัติตาม และการมคีวามกล้าที่จะปฏิบัติตามมาตรฐานและรูปแบบความเป็น

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ผู้น าเชงิจรยิธรรมจะมีคุณสมบัติ 6 อย่าง ได้แก่  
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1) เน้นวัตถุประสงค์หรอืการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ 2) มีความกล้าที่จะพิสูจน์

ความเช่ือมั่นหรือการกระท าผดิ 3) พัฒนาบุคคลทั้งระบบ 4) การมอบอ านาจ  

5) มีการวางแผนที่ตอ่เนื่อง 6) มีความฉลาดทางอารมณ์ 

  Josephson Institute of Ethics (2009) กล่าวว่า เสาหลักของคุณลักษณะ  

6 ประการของการมภีาวะผู้น า เชิงจริยธรรม ซึ่งประกอบด้วย 1) ความไว้วางใจ  

2) ความเคารพ 3) ความรับผดิชอบ 4) ความยุติธรรม 5) ความเอื้ออาทร และ  

6) ความเป็นพลเมืองดี 

  Northouse (2012, pp. 387-394) ได้น าเสนอหลักของแนวคิดภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมว่า เป็นประเด็นที่ทันสมัยและมีความตอ้งการภาวะผูน้ าที่มีศีลธรรมสูงมาก 

ในปัจจุบัน โดยภาวะผู้น าเป็นกระบวนการที่มีอทิธิพลต่อผูอ้ื่น และเขาได้น าเสนอหลักการ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 5 ประการ อันเป็นพืน้ฐานส าหรับการพัฒนาภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรม ประกอบด้วย ความเคารพ (Respect) การบริการ (Service) ความยุติธรรม 

(Justice) ความซื่อสัตย์ (Honest) และชุมชน (Community) 

  Ponnu and Tennakoon (2009, p. 30) ได้ท าการศกึษาภาวะผูน้ าเชงิ

จรยิธรรม ระหว่างพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมกับผลการท างานของพนักงาน 

ผลการวิจัยชีใ้ห้เห็นว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม มีผลดีตอ่ความรับผดิชอบของ

พนักงานที่มีตอ่องค์กรและความเช่ือถือในตัวผูน้ า งานวิจัยนี้สนับสนุนแนวคิดตามทฤษฎี

ที่วา่พฤติกรรมภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมมีความสัมพันธ์ในแง่บวกกับความรับผดิชอบต่อ

องค์กรของพนักงานและยังสนับสนุนทฤษฎีที่ว่า พฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม สัมพันธ์

ในแงบ่วกกับความเช่ือถอืของพนักงานที่มีตอ่ผู้น า นั่นแสดงว่า ภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม

ส่งผลตอ่ความรับผดิชอบต่อองค์กรของลูกจ้างและมีความไวว้างใจในตัวผู้น า ดังนั้นภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้อง 1) สร้างความไวว้างใจ 2) มีความรับผดิชอบ และ  

3) ใช้หลักความเคารพนับถือ จึงเป็นสิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริมให้เกิดขึ้น 

  Kanokorn et al (2013, pp. 2085-2089) กล่าวถึง ตัวบ่งชีข้องภาวะผูน้ าเชิง

จรยิธรรมส าหรับผูบ้ริหารสถานศกึษาในประเทศไทย ประกอบไปด้วย 5 องค์ประกอบหลัก 

19 องค์ประกอบย่อยและ 69 ตัวบ่งชี ้ซึ่งองค์ประกอบหลักทั้ง 5 ประการ  

ประกอบไปด้วย 1) ความรับผดิชอบ 2) ความยุติธรรม 3) ความไว้วางใจ 4) อุปนิสัย  

5) การมอบอ านาจ 
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  Clawson (2002, pp. 57-63) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรมที่ประสบ

ความส าเร็จ ประกอบไปด้วย 1) การพูดความจริงและซื่อสัตย์ 2) การรักษาสัญญา  

3) ความยุติธรรม 4) ความเคารพตอ่ผูอ้ื่น 

  สุธาสิน ีแม้นญาติ (2554, หนา้ 14-15) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

ประกอบด้วยตัวแปรสังเกตได้ 11 ตัว ได้แก่ 1) ความผูกพันต่อองค์กร 2) ความยุติธรรม  

3) การดูแลเอาใจใส่ 4) การเสริมพลังอ านาจ 5) ความรับผดิชอบ 6) การสะท้อนคดิ  

7) วิสัยทัศน ์8) ความซื่อสัตย์ 9) ความไว้วางใจ 10) การยึดหลักคุณธรรมและความดี และ 

11) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ 

  ปัทมา แคนยุกต์ (2554, หน้า 11) ได้กล่าวไว้วา่ ภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรม 

ประกอบด้วย 1) การให้ความเคารพผู้อื่น 2) การบริการผูอ้ื่น 3) การแสดงถึงความ 

เที่ยงธรรม 4) ยืนหยัดความซื่อสัตย์ และ 5) สรรสร้างความเป็นทีมงาน 

  สุเทพ ปาลสาร (2555, หน้า 9) กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพื้นฐาน ว่าเป็น

พฤติกรรมหรอืการแสดงออกด้านความประพฤติ การกระท าและการสื่อสาร เพื่อใหเ้กิด

การยอมรับและศรัทธาจากผูท้ี่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมประกอบด้วย 1) ความไว้วางใจ  

2) ความรับผดิชอบ 3) ความเคารพ 4) ความเป็นพลเมืองด ี5) ความยุติธรรม 

 จากผลการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะหก์ าหนดองค์ประกอบ

ย่อยของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จากทัศนะและจากผลการศกึษาวิจัยของนักวิชาการ  

12 แหลง่ ดังกล่าวมานั้น ผูว้ิจัยได้น ามาสังเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดเชิงทฤษฎี 

(Theoretical framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual framework) 

ตามล าดับ ดังแสดงในตาราง 1 
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ตาราง 1 การสังเคราะหอ์งค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 
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คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 % 

ความไว้วางใจ             7 66 

ความเอาใจใส ่เอือ้อาทร             3 25 

สรา้งกลุม่ ท างานเป็นทีม             2 17 

ความเคารพ             7 66 

การรับฟังความคดิเห็น             1 8 

ใช้ความนิ่งเพื่อบรรลุชัยชนะ             1 8 

ค านึงถงึประโยชน์ส่วนรวม             2 17 

ตัดสนิใจอย่างเหมาะสม               1 8 

การเป็นแบบอย่างที่ด ี             4 33 

มีวาทศิลป ์             1 8 

มุ่งความส าเร็จ ผลสัมฤทธิ ์             2 17 

คน้หาและพัฒนาบุคคลที่ดี             1 8 

ความกล้าพิสูจน์การกระท า             1 8 

เน้นวัตถุประสงค์             1 8 

ผูกพันองคก์ร             1 8 

สรา้งบทสนทนาทางจรยิธรรม

และค่านยิมที่คงทน 

            1 8 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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รว
ม 

สร
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 % 

สรา้งกลไกในการคัดคา้น             1 8 

ใจกวา้ง             1 8 

สรา้งจินตนาการ             2 17 

ส่งเสรมิคา่นิยมพืน้ฐานและ

ความถูกต้อง 

            1 8 

รูจ้ักขอ้จ ากัดของคา่นิยม             1 8 

วางกรอบปฏิบัติทาง

จรยิธรรม 

            1 8 

พัฒนาบุคคลทั้งระบบ             2 17 

การมอบอ านาจ             3 25 

มีการวางแผนทีต่่อเนือ่ง             1 8 

มีความฉลาดทางอารมณ ์             1 8 

รับผดิชอบ             6 50 

ความยุตธิรรม             7 66 

มีการให้บริการ             2 17 

อุปนิสยั             1 8 

เข้มแข็ง เอาจริงเอาจงั             2 17 

มีวสิัยทศัน ์             1 8 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
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รว
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สร
ุป 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 % 

ซื่อสัตย ์             4 34 

ชุมชน             1 8 

ยึดหลักคุณธรรม ความด ี             1 8 

รักษาสัญญา             1 8 

 

 จากตาราง 1 ผลการสังเคราะห์องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

จ านวน 37 องค์ประกอบ จากแนวคิดของนักการศกึษา 12 คน แตก่ารวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้

เลือกองค์ประกอบที่มคีวามถี่ตั้งแตร่้อยละ 50 ขึ้นไป ได้องค์ประกอบของภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรม เพื่อเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual framework) จ านวน  

4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม และความรับผิดชอบ  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  5.1 ความเคารพ   

  การศกึษาด้านความเคารพ มีนักวิชาการได้ใหท้ัศนะ ไว้ดังนี้ 

   พระมหาสมชาย ฐานวุฑโฒ (2547, หน้า 192) กล่าวว่าไว้วา่ 

ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึง้ รู้ถึงคุณความดทีี่มีอยู่จริงของบุคคลอื่น 

ยอมรับนับถือความดีของเขาด้วยใจจริง แล้วแสดงความนับถือต่อผู้นัน้ด้วยการแสดง 

ความออ่นน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งต่อหนา้และลับหลัง การแสดงความเคารพ คอื

การแสดงความตระหนักในคุณความดีของสิ่งที่เราเคารพด้วยใจจริง ให้ปรากฏชัดแก่บุคคล
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ทั่วไป ดว้ยการแสดงออกทางกาย วาจา มีอยู่หลายวิธี เชน่ หลีกทางให้ลุกขึน้ยืนต้อนรับ 

การให้ที่นั่งแก่ท่าน การประนมมอืเวลาพูดกับท่าน การกราบ การไหว้ การขออนุญาตก่อน

ท ากิจตา่ง ๆ การวันทยาวุธ การวันทยหัตถ์ การยิงสลุต การลดธง ฯลฯ   

   วีรยุทธ วิเชยีรโชติ (2548) ได้กล่าวว่า คารวะธรรม หมายถึง  

ความเคารพในสิทธิเสรีภาพของตนเองและผู้อื่น มีความเคารพในระเบียบวินัยที่ได้วางไว้

ร่วมกัน มีความเคารพในคุณธรรมและเกียรตแิห่งความเป็นมนุษย์ของแตล่ะเอกัตบุคคล  

ทักษะในการแสดงออกซึ่งความเคารพ ได้แก่ การฝึกให้รู้จักสิทธิ์ของผูท้ี่ยกมือก่อนและ 

การเคารพในความคิดเห็นของผู้อื่น โดยสามารถยอมรับว่าคนอื่นมสีิทธิ์ที่จะมีความคิดเห็น

แตกต่างออกไปจากตนเองได้ตลอดจนการเคารพในระเบียบ ข้อบังคับ ของช้ันเรียน  

โรงเรียนและสังคมได้ช่วยกันตั้งขึน้ 

    บุคคลที่มคีวามเคารพจะมีคุณลักษณะ ดังนี้ 

      1. ปฏิบัติตอ่ผูอ้ื่นด้วยความเคารพ ยอมรับนับถือ 

     2. อดทน ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่าง 

     3. กิริยามารยาทดี ไม่ใชภ่าษาในทางช่ัวร้าย 

     4. มีความเกรงใจผูอ้ื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

     5. ไม่ข่มขู่ ตี หรือท าร้ายใคร 

     6. จัดการกับความเห็นที่แตกต่าง ความไม่เห็นพ้อง ดูถูกดูหมิ่น 

และความโกรธด้วยสันติวธิี  

   พระภาวนาวิริยคุณ (2551) กล่าวว่า เคารพ คือการเปิดใจเพื่อคน้หาคุณ

ความดทีี่มอียู่จริงในบุคคล วัตถุ เหตุการณ์ เมื่อพบก็ยอม ก็รับ ก็นับถือ และถือปฏิบัติตาม

คุณความดีนัน้ ๆ นิสัยมีความเคารพคือ มีนิสัยรังเกียจการจับผดิ ชอบจับจ้องมองดูแต่

ความถูกต้อง ความดีของทุกสิ่งและทุกเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้อง เมื่อพบแล้ว ก็ยอม-รับ-นับ-

ถือ และประพฤติปฏิบัติตอ่บุคคล วัตถุและเหตุการณน์ั้น ๆ อย่างเหมาะสม จนความถูก

ต้อง ความดีงามนัน้ ๆ เกิดขึ้นในตนด้วย ส่วนความเคารพที่ตอ้งรบีฝกึ คือ เคารพพระพุทธ  

พระธรรม พระสงฆ์ เคารพพ่อแม่ครูอาจารย์ เคารพการศกึษา เคารพสมาธิ เคารพ 

ความไม่ประมาท เคารพการปฏิสันถาร  
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   ในทัศนะของ Josephson (2009) กล่าวถึง ความเคารพ (respect) ว่า  

คนไม่ใช่สิ่งของและทุกคนมีสิทธิ์ที่จะได้รับการปฏิบัติด้วยความมเีกียรต ิกฎทองค า  

กล่าวว่า “เราตอ้งท าต่อบุคคลอื่น ๆ เหมอืนกับที่เราอยากจะให้คนอื่นท าให้แก่เรา”  

การเป็นตัวอย่างที่ดี ความสุภาพเป็นเสาหลักของการเคารพอย่างด ีความเคารพจะท าให้

เกิดการยับยั้งซึ่งความรุนแรง (violence) การลบหลู่ (humiliation) การยักย้าย 

(manipulation) และการแสวงหาประโยชน์สว่นตัว (exploitation) ดังนั้น ความเคารพของ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมจึงประกอบด้วยพฤติกรรมดังนี ้คอื 1) ความสุภาพ (civility)  

2) การให้เกียรติ (dignity) 3) การยอมรับผู้อื่น (acceptance) 

   Karaköse (2007) ได้กล่าวถึง ภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม โดยเห็นว่า 

พฤติกรรมดา้นจรยิธรรมของผู้บริหารโรงเรียนจะท าใหเ้กิดบรรยากาศการพัฒนาได้ 

เป็นอย่างด ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมนัน้จะต้องแสดงออกด้วยความเคารพ (respect)  

ซึ่งได้แก่ 1) มีความอ่อนนอ้มถ่อมตัว 2) ให้เกียรตผิูอ้ื่น 3) ยอมรับความคิดต่างของบุคลากร 

4) ให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น 

   Brown (2007) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ethical leadership) ว่า

เขาเช่ือว่าจุดแข็งของผูจ้ัดการคือการเป็นผูแ้สดงบทบาทเชงิจริยธรรม ดหีรอืเลว ส าหรับ

พนักงานของเขา เขาได้วางรากฐานส าหรับค้นหาความจรงิเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม

ในสถานที่ท างาน ภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม เหมือนกันกับบุคคลแห่งคุณธรรม (as moral 

persons) คือ ผู้จัดการเชิงคุณธรรมตอ้งมีความเคารพ 1) ให้เกียรตพินักงาน (respect)  

2) มีการสร้างความสัมพันธ์ส าหรับพนักงาน 3) การก าหนดมาตรฐานด้านจรยิธรรมและ

มาตรฐานโทษผูฝ้่าฝืน และ 4) มีการให้รางวัลและการลงโทษอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม 

   Dawn (2007) กล่าวว่า การแสดงออกเรื่องความเคารพ (respect) ของ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมนั้นจะแสดงออกได้โดย 1) การใหค้วามส าคัญกับความเคารพคนอื่น 

2) ปฏิบัติตอ่ผูอ้ื่นด้วยความอ่อนนอ้มถ่อมตน เห็นอกเห็นใจ 3) การยอมรับ 

ความแตกต่างของแต่ละบุคคล 

  5.2 ความไว้วางใจ  

  การท าให้เกิดความไว้วางใจ 

   Argyris (1999) กล่าวว่า เพื่อสร้างความไว้วางใจ บุคคลต้องมอบความ

รับผิดชอบของตัวเองให้กับผูอ้ื่น พวกเขาท าให้ตัวเองอ่อนแอ ก่อนที่พวกเขาจะเต็มใจที่จะ

ท าตัวเองใหอ้่อนแอ พวกเขาต้องตรวจสอบความกลัวของตนเองเกี่ยวกับอะไรที่ผูอ้ื่นท า 
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ให้กับเรา หรอืความกลัวเกี่ยวกับการออกแบบความอ่อนแอของตนเอง ผลที่เกิดขึ้น  

ความไว้วางใจเป็นกิจกรรมที่น าไปสู่การเพิ่มขึ้นของทุนทางสังคม ความไว้วางใจในองค์กร

จะพัฒนาขึน้เมื่อสมาชิกท างานของตนเองให้ดทีี่สุดเท่าที่จะท าได้ และองค์กรได้จัดสรร

ทรัพยากรที่จ าเป็นส าหรับการท างานให้กับสมาชิก สมาชิกและผูน้ าต่างก็แสดงสิ่งดี ๆ 

ร่วมกัน และการสื่อสาร คอื ความเข้าใจ   

   Feldheim and Wang (2004, pp. 63-75) เชื่อว่าความน่าเชื่อถือ 

ไว้วางใจจากประชาชนเกิดจากอิทธิพลของพฤติกรรมทางจริยธรรมที่แสดงถึงความมี

ศักดิ์ศร ี(integrity) ความเปิดเผย (openness) ความจงรักภักดี (loyalty) ความสามารถ 

(competence) และ ความสม่ าเสมอ (consistency) ในการบริหารจัดการ ความมศีักดิ์ศรี 

(integrity) เป็นคุณค่าทางจริยธรรมเบือ้งตน้บนพืน้ฐานของความรับผิดชอบในการกระท า

ตามคุณค่าและความเชื่อที่ถูกควร   

   Robbins (2000) ได้น าเสนอหลักการขั้นพืน้ฐานของความไว้วางใจ  

ไว้หลายประการ ดังนี ้ 

    1) ความไม่ไว้วางใจท าให้สูญเสียความไว้วางใจ (mistrust drives out 

trust) บุคคลที่มคีวามไว้วางใจต่อบุคคลอื่นจะแสดงออกโดยการเปิดเผย รว่มแสดงความ

คิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องเพราะมีความตั้งใจจริง สว่นบุคคลที่ไม่มีความไว้วางใจต่อ 

บุคคลอื่น แสดงออกโดยการไม่เปิดเผยข้อมูลหรอืแสดงความคิดเห็น มพีฤติกรรม 

ฉวยโอกาสหาประโยชน์ใหก้ับตนเอง บุคคลเหล่านี้จะมีผลท าใหบุ้คคลที่มคีวามไว้วางใจ 

เกิดความรู้สกึไม่ไว้วางใจขึ้น ดังนั้น บุคลากรที่ไม่มีความไว้วางใจจ านวนเล็กน้อย ก็อาจจะ

เป็นพิษภัยต่อทั้งองคก์ารได้  

    2) ความไว้วางใจก่อให้เกิดความไว้วางใจ (trust begets trust)  

การแสดงออกถึงความไว้วางใจของบุคคลจะก่อใหเ้กิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ผูน้ าที่มี

ศักยภาพจะเพิ่มความไว้วางใจใหเ้กิดขึ้นทีละน้อยโดยการก าหนดขอบเขตการลงโทษ 

หรอืไม่มกีารลงโทษเลยเมื่อเกิดความไว้วางใจขึ้นแลว้ในองค์การ  

    3) ต าแหน่งที่สูงขึ้นมักเป็นโอกาสใหท้ าในสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ (growth 

offer makes mistrust) ต าแหนง่ที่สูงขึ้นท าให้ผู้น าฉวยโอกาสในการแสวงหาอ านาจและ

ความรับผดิชอบ เพื่อส่งเสริมต าแหนง่ของตนเอง ในสภาพแวดล้อมเช่นนี้ ผูน้ ามักแก้ปัญหา

แบบตายตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อหลีกเลี่ยงการตรวจพบจากผู้น าระดับสูงกว่า และมักทิง้

ปัญหาจากความไม่น่าไว้วางใจให้กับผูส้ืบทอดต าแหนง่ ดังนั้น ผู้น าจงึควรอยู่ในต าแหน่ง
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เป็นวาระสั้น เพื่อหลีกเลี่ยงผลที่ตามมาจากการตัดสินใจซึ่งเกิดจากการกระท าที่ไม่น่า

ไว้วางใจของผูน้ า 

    4) การลดขนาดองค์การจะทดสอบระดับความไว้วางใจ (decline or 

downsizing test the highest levels of trust) การลดคนหรอืขนาดองค์การ มักท าลาย

สภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ เพราะการปลดบุคลากรขององค์การออกไปมีผลท าให้

บุคลากรที่เหลอือยู่เกิดความรูส้ึกไม่ม่ันคงในงาน เกิดการสูญเสียความจงรักภักดี และ 

ความไว้วางใจภายในองค์การ 

    5) ความไว้วางใจเสริมสร้างความสามัคคี (trust increases cohesion) 

ความไว้วางใจจะยึดเหนี่ยวบุคคลใหอ้ยู่ร่วมกันด้วยความเชื่อมั่นว่าบุคลากร 

มีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน หากบุคคลเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เขาจะมั่นใจได้

ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทันที และเมื่อพบกับความล าบาก สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือกัน

ท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายของกลุ่มรว่มกัน 

    6) ความไม่ไว้วางใจท าลายกลุ่มของตนเอง (mistrusting groups self-

distrust) เมื่อสมาชกิกลุ่มไม่ไว้วางใจบุคคลในกลุ่ม พวกเขาจะไม่ยอมรับและตีตัว 

ออกห่าง และเริ่มสนใจกับความต้องการของตนเองมากกว่าความตอ้งการของกลุ่มสมาชิก 

ดังนัน้ สมาชิกในกลุ่มที่เกิดความไม่ไว้วางใจมักเกิดความเคลือบแคลงสงสัยสมาชิกอื่น ๆ 

ในกลุ่ม แตล่ะบุคคลจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และไม่เปิดเผยข้อมูลใหก้ับสมาชิก

ในกลุ่ม ปฏิกิรยิาเหล่านีจ้ะท าลายกลุ่มสมาชิกเหล่านีใ้นที่สุด  

    7) ความไม่ไว้วางใจลดผลผลิต (mistrust generally reduces 

productivity) ไม่อาจกล่าวได้ว่า ความไว้วางใจนั้นเป็นสิ่งจ าเป็นในการเพิ่มผลผลิตแต่ 

ความไว้วางใจ มักก่อให้เกิดการลดผลผลติอยู่เสมอ ความไม่ไว้วางใจจะมุ่งเน้นที่ความ

สนใจที่แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างเป้าหมายร่วมกัน 

บุคลากรในองค์การเหล่านี้จะตอบสนองโดยการปิดบังข้อมูลขา่วสาร และเมื่อต้องเผชิญกับ

ปัญหา เขาจะหลีกเลี่ยงการขอความช่วยเหลือเพราะกลัวว่าบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์ 

จากเขา บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ จะท าให้เกิดความขัดแย้งและการประสานงาน

ล่าช้า 3) ต าแหน่งที่สูงขึ้นมักเป็นโอกาสใหท้ าในสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ 4) การลดขนาดองค์การ

จะทดสอบระดับความไว้วางใจ  
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  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมคีวามไว้วางใจในองค์กร 

   Mayer, Davis และ Schoorman (1995, pp. 709-734) กล่าวว่า  

ความไว้วางใจในองค์กร มีปัจจัยที่ส่งผล หรอือาจะถือได้ว่าเป็นลักษณะของความไว้วางใจ

ในองค์กร 3 ปัจจัย ประกอบด้วย  

    1) ความสามารถ (ability) คือทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมของบุคคล

ที่แสดงถึงความสามารถในการโน้มนา้วใหเ้กิดสิ่งต่าง ๆ หรอืการโน้มนา้วผูอ้ื่น  

    2) ความรูส้ึกที่ด ี(benevolence) คือ ความรูส้ึกที่อยากจะท าสิ่ง 

ที่ดมีีคุณค่าให้กับผูท้ี่ไว้วางใจเราและ  

    3) ความตรงไปตรงมาหรอืความซื่อสัตย์ (integrity) เป็นความ

สม่ าเสมอในการปฏิบัติตนด้วยความจริงใจ ตรงไปตรงมา 

  นอกเหนอืจากนี้ นักวิจัยทั้งสามท่านยังได้ท าการรวบรวมปัจจัย คุณลักษณะ

และจติลักษณะที่ก่อให้เกิดความไว้วางใจ พบว่า มีหลายปัจจัยที่ปรากฏอยู่ในตัวของผู้ที่

ได้รับความไว้วางใจ (trustee) ซึ่งจะส่งผลก่อให้เกิดความไว้วางใจจากผู้ที่มอบความ

ไว้วางใจ (thruster) จากนักวิชาการและนักวิจัยที่ท าการศกึษาไว้ก่อนหน้า ได้แก่  

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพ (past interactions) Boyle และ Bonacich (1970) กล่าวถึง 

ปัจจัยด้านการมสี่วนรว่ม (availability) ศักยภาพ (competence) ความสอดคล้อง 

(consistency) ความรอบคอบ (discreetness) ความยุติธรรม (fairness) ความซื่อสัตย์ 

(Integrity) ความภักดี (loyalty) ความเปิดเผย (openness) การรักษาสัญญา (promise 

fulfillment) การเป็นมติร (Receptivity) จากงานของ Butler (1991) ปัจจัยด้านการแสดง

ความซือ่สัตย์ (trustworthy intentions) และความสามารถ (ability)  

  ในการศกึษาของ Cook และ Wall (1980) ปัจจัยด้านความสามารถ (ability) 

และการแสดงความเอาใจใส่ (intentions to produce) ในงานของ Deutsh (1960,  

pp. 23-140) กล่าวถึงปัจจัยด้านความเปิดเผย (openness) การแสดงความเป็นพวกพ้อง 

(ownership of feelings) ประสบการณ ์(experience) และวัฒนธรรมกลุ่ม (group norm) 

จากการศกึษาของ Farris, Senner and Butterfield (1973, pp. 144-157) พบปัจจัยด้าน

สมรรถนะ (competence) ความซื่อสัตย์ (Integrity) ในงานวิจัยของ Lieberman (1981) 

ปัจจัยด้านการรับรู้ความสามารถ (judgment of competence) และเป้าหมายกลุ่ม (group 

goals) จากข้อค้นพบของ Ring and Van de Ven (1992, pp. 483-498) รวมถึงปัจจัยด้าน
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ความสามารถ (ability) และความเกี่ยวข้อง (value congruence) ในงานของ Sitkin and 

Roth (1993, pp. 367-392) เป็นต้น  

   ซึ่งในภาพสรุปแล้ว Mayer, Davis and Schoorman พบว่า มีอยู่เพียง  

3 ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความสามารถ (ability) ความเมตตากรุณา (benevolence) และ 

ความซื่อสัตย์ (integrity) ที่สามารถอธิบายการเกิดความไว้วางใจได้ดีที่สุด เนื่องจากทั้ง  

3 ปัจจัยหลักนี ้มาจากการศกึษาการรับรู้ในผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจโดยตรง ทั้งนีจ้าก

ผลการวิจัยเชิงประจักษ์ของ Mayer, Davis and Schoorman (1995, pp. 709-734) พบว่า  

    1) ความสามารถ เป็นเรื่องของทักษะ ความรู้ และพฤติกรรมอันเป็น

ลักษณะส่วนบุคคลที่ส าคัญ เนื่องจากผู้ที่ได้รับความไว้วางใจจะมีความสามารถเฉพาะทาง

ในบางเรื่องเท่านั้น ซึ่งความไว้วางใจในเรื่องใดก็จะมีความสัมพันธ์กับความสามารถใน 

เรื่องนั้น มีนักทฤษฎีจ านวนหนึ่งได้ อธิบายตรงกันว่า ความสามารถเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่

ก่อใหเ้กิดความไว้วางใจ และเป็นลักษณะที่ปรากฏอยู่ในตัวของผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจ แต่ก็

มีนักทฤษฎีบางกลุ่มที่เลือกใช้ศักยภาพ (competence) แทนความสามารถ (ability)  

ส่วนการศึกษาก่อนหนา้นีจ้ะใช้ ความช านาญ (perceived expertise and expertness) แทน 

ซึ่งทั้งหมดก็ล้วนมคีวามหมายที่ใกล้เคียงกันกับความสามารถ ที่เป็นแนวคิดในปัจจุบัน  

โดยสิ่งที่แตกต่างคอื ความช านาญ และศักยภาพจะเป็นค าที่มคีวามหมายกว้างกว่าทักษะ

ส่วนบุคคลที่เป็นลักษณะเฉพาะ อีกทั้งความสามารถจะเน้นที่งานและสถานการณ์เฉพาะที่

อาจจะเกิดขึ้น 

    2) ความเมตตากรุณา มาจากความเชื่อของผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจ

เกี่ยวกับการท าความดีแก่ผู้ที่มอบความไว้วางใจ (thruster) นอกเหนอืไปจากแรงจูงใจที่มา

จากการเห็นแก่ประโยชน์สว่นตน โดยผู้ที่ได้รับความไว้วางใจต้องการที่จะช่วยเหลือผูท้ี่มอบ

ความไว้วางใจ ถึงแม้วา่ผูท้ี่มอบความไว้วางใจจะไม่ได้ร้องขอความช่วยเหลือ และไม่ได้

ต้องการรางวัลจากผูท้ี่มอบความไว้วางใจ ซึ่งความเมตตากรุณาเป็นการรับรู้ทางด้านบวก

เกี่ยวกับการแสดงออกของผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจที่กระท าตอ่ผูท้ี่มอบความไว้วางใจ  

ความเมตตากรุณาจัดเป็นปัจจัยหลักส าคัญที่ท าให้เกิดความไว้วางใจ ผู้ที่มคีวามเมตตา

กรุณามักจะเป็นผู้ที่มคีวามตั้งใจจริง ไม่หลอกลวง ซึ่งความตั้งใจจรงิไม่หลอกลวงนี้จะมี

ส่วนส าคัญต่อความไว้วางใจและ  

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



38 

    3) ความซื่อสัตย์ มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจ เนื่องจากผู้ที่ได้รับ

ความไว้วางใจจะยึดมั่นในหลักการ จริงใจ และกระท าในสิ่งที่ผู้ที่มอบความไว้วางใจ 

ยอมรับได้ ความส าคัญของการยึดมั่นในหลักการก็คือ ความซื่อสัตย์สว่นบุคคล (personal 

integrity) ซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะมีในตัวผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ เชน่ การมคีวามเสมอต้นเสมอ

ปลายในการกระท า มกีารใชว้ิจารณญาณในการตัดสินใจและจัดกระท าได้อย่างเหมาะสม 

ตรงไปตรงมา ระดับของความซื่อสัตย์ในตัวผูท้ี่ได้รับความไว้วางใจ จะสามารถรับรู้ได้วา่มี

ระดับสูงหรือต่ า (เช่น การขาดความสม่ าเสมอ การไม่ปฏิบัติตามหลักการ) 

   Robbins, S.P. and Coulter, M (2007) ยังมีขอ้แนะน า ที่จะให้ผู้น า

สามารถสร้างความน่าไว้วางใจ (trust) ให้เกิดขึ้นกับผูใ้ต้บังคับบัญชา ได้แก่  

    1) practice openness คือ การตัดสินใจ การปฏิบัติและการด าเนินงาน

อย่างโปร่งใส เปิดเผย และไม่มีวาระซ่อนเรน้  

    2) be fair คือ การให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  

    3) speak your feeling คือ การพูด หรือการแสดงออกของความรู้สกึ 

ที่แท้จริงไม่เสแสร้ง  

    4) tell the truth คือ การบอกหรือพูดความจรงิกับผูใ้ต้บังคับบัญชา  

แมจ้ะเป็นเรื่องในทางลบ  

    5) show consistency คือ การแสดงศักยภาพและความสามารถอย่าง

เป็นปกติหรอืสม่ าเสมอ และอยู่ในร่องในรอย ไม่ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา (พลิ้วไปตาม

สถานการณ)์  

    6) fulfill your promises คือการให้ความส าคัญกับการรักษาพันธะ

และค ามั่นสัญญากับผูใ้ต้บังคับบัญชา  

    7) maintain confidences คือการเก็บและรักษาความลับของ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา  

    8) demonstrate competence คือการแสดงศักยภาพและการแสดง

ความสามารถในด้านต่าง ๆ ตลอดจนการพัฒนาตนเองให้มีความสามารถในด้านต่าง ๆ 

อย่างตอ่เนื่อง  

    9) leading through empowerment คือการที่ผู้น าเพิ่มอ านาจให้ผูท้ี่อยู่

ผูใ้ต้บังคับบัญชา 
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  5.3 ความยุติธรรม 

   ธีรศักดิ์ อัครบวร (2544, หนา้ 8) ได้กล่าวว่า ความยุติธรรม หมายถึง 

ความเป็นธรรม ไม่มีความล าเอียงต่อลูกศิษย์ไม่เห็นว่าคนที่มีปัญหาเป็นคนน่ารังเกียจหรือ

พอใจแต่เฉพาะศษิย์ที่เรยีนเก่งตอ้งมี 

   อมร รักษาสัตย์ (2546, หน้า 26) ได้กล่าวว่า ความยุติธรรม หมายถึง 

ความเที่ยงธรรม ความเป็นธรรมต่อนักศึกษา เพื่อนร่วมงานและผูบ้ริหาร   

   องค์ประกอบย่อย ด้านความยุติธรรม (fairness) 

    1) Mendonca (2001) ได้พูดถึงคุณลักษณะของผูน้ าเชงิจรยิธรรมที่ดี

ว่าต้องเป็นผูม้ีความยุติธรรม คุณค่าส าหรับความยุติธรรมนัน้เป็นความปรารถนาของ 

ทุกคน ผู้มภีาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมนั้น มีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความพยายามอย่างตอ่เนื่องที่จะ

ท าให้ผู้อื่นรูว้่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้อง 2) มกีารจัดการด้วยกระบวนการที่ถูกต้องยุติธรรม และ 

3) การตัดสินใจค านึงถึงสิทธิพึงมีพงึได้ของผูเ้กี่ยวข้องทั้งหมด 

    2) National Centre for Ethics in Health Care (2005) กล่าวถึง  

ความยุติธรรม (fairness) ว่า ผู้มีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมจะต้องมคีวามยุติธรรม คือ  

(1) รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรม (fairly) และความถูกต้อง (equitably) (2) มกีารพิจารณา

อย่างแจม่แจ้งถึงประเด็นจริยธรรมเมื่อจะต้องตัดสินใจ (3) ในการจัดการจะใช้กระบวนการ

ที่ได้มาตรฐานท าการตัดสินใจ (4) จะใช้การประเมินทางเลือกอย่างหลากหลายเมื่อบอกถึง 

การตัดสินใจที่ส าคัญแก่ทีมงาน (5) จะใช้เวลาในการอธิบายเหตุผลส าหรับการตัดสินใจแก่

ทีมงานที่เกี่ยวข้องอย่างเท่าเทียมกัน 

    3) Karaköse (2007) กล่าวถึง ภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม โดยเห็นว่า

พฤติกรรมดา้นจรยิธรรมของผู้บริหารโรงเรียนจะท าใหเ้กิดบรรยากาศการพัฒนาได้ 

เป็นอย่างด ีความยุติธรรมของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมนั้น (1) ปฏิบัติตอ่ลูกน้องด้วย 

ความเป็นกลางไม่ล าเอียงตรงไปตรงมา (2) ปฏิบัติตอ่ทุกคนด้วยความถูกต้องอย่าง 

เท่าเทียมกัน (3) ใหร้างวัลความส าเร็จกับพนักงานทุกคนอย่างเสมอภาค (4) แก้ปัญหาดว้ย

กระบวนการอย่างเป็นระบบ   

    4) Brown (2007) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม (ethical 

leadership) ว่า เขาเชื่อว่าจุดแข็งของผูจ้ัดการคือการเป็นผู้แสดงบทบาทเชงิจริยธรรมดี 

หรอืเลว ส าหรับพนักงานได้วางรากฐานส าหรับค้นหาความจริงเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมในสถานที่ท างาน ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม เหมอืนกันกับบุคคลแห่งคุณธรรม 
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(as moral persons) คือ ผูจ้ัดการเชงิคุณธรรมตอ้งมคีวามยุติธรรม (fair) ผูม้ีภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมจะต้อง (1) สามารถอธิบายในการตัดสินใจอย่างมีหลักการต่อ

ผูใ้ต้บังคับบัญชา และ (2) การตัดสินใจอย่างมีเหตุผลบนพืน้ฐานของความถูกต้อง  

(3)หลักความเป็นกลาง ตรงไปตรงมาเป็นหัวใจของความยุติธรรม 

    5) Mowbray (2009) กล่าวถึงภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (ethical 

leadership) ว่าจะต้องมีความยุติธรรม ซึ่งความยุติธรรม (fair) คือ ความสามารถในการ

สร้างความเป็นธรรมกับทุกคนโดยผูม้ีภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม มลีักษณะดังนี้ คือ  

(1) สามารถอธิบายสภาวะแวดล้อมได้ทั้งหมดและอธิบายได้อย่างชัดเจนอย่างมีเหตุมีผล  

(2) มกีารตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง (right) (3) มกีารตัดสินใจด้วยความไม่มอีคติ  

(4) มีการตัดสินใจอย่างถูกต้องเหมาะสม (5) การตัดสินใจโดยใหค้วามเสมอภาคเท่าเทียม

กันทุกคน (6) การตัดสินใจด้วยวิธีการที่มปีระสิทธิภาพอย่างเท่าเทียมกัน 

    6) Josephson (2009) กล่าวว่าความยุติธรรม (fairness) จะเกี่ยวกับ

เรื่องของความเสมอภาค (equality) ความไม่ล าเอียง (impartiality) ความได้สัดส่วน 

(proportionality) ความตรงไปตรงมา (openness) และการมกีระบวนการที่ถูกต้องเหมาะสม 

(due process) โดย (1) ตอ้งตัดสินใจอย่างมีกระบวนการที่เหมาะสม (process)  

(2) มกีารตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง (impartiality) (3) มกีารตัดสินใจด้วยความถูกต้อง 

(equity) 

  จากผลการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อการสังเคราะหก์ าหนด

องค์ประกอบย่อยของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมด้านความยุติธรรม (fairness) จากทัศนะและ

จากผลการศกึษาวิจัยของนักวิชาการ 6 แหลง่ดังกล่าวมานั้น ผู้วจิัยพิจารณาเห็นว่า

องค์ประกอบบางตัวมีความหมายเดียวกัน แตน่ักวิชาการเรียกชื่อต่างกัน ดังนั้น 

องค์ประกอบของความยุติธรรม (fairness) ทัศนะของนักวิชาการต่าง ๆ ประกอบด้วย  

(1) การตัดสินใจอย่างมีกระบวนการ (process) (2) การตัดสินใจดว้ยความเป็นกลาง 

(impartiality) และ (3) การตัดสินใจดว้ยความถูกต้อง (equity) 

  5.4 ความรับผิดชอบ 

   กฤษณา พันธุ์มวานิช (2550, หนา้ 15) กล่าวว่า ความรับผิดชอบคือ 

สภาพที่รูจ้ักภาระหน้าที่และท างานหรอืด าเนินการตามภาระหน้าที่ ให้บังเกิดผลลัพธ์มาก

ที่สุด และเงื่อนไขที่ตอ้งมคีือการรู ้(เรียนรู้และ/ หรอืรับรู้) วา่ภารกิจที่ตอ้งกระท าในหนา้ที่

นั้น ๆ มีอะไรบ้าง หรอือีกนัยหนึ่งคือรูห้น้าที่นั่นเอง การมีคุณธรรมความรับผดิชอบ  
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“สื่อการมีคุณธรรม” การรู้จักหน้าที่นั่นคือ การมีความส านกึในหน้าที่ จากความหมายของ

คุณธรรมตามแนวพระราชด าริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของการรู้จักหน้าที่

แล้ว ยังประกอบไปด้วยคุณธรรมความรับผดิชอบในเรื่องอื่น ๆ ดังนี้  

   ความรับผดิชอบกับการมวีินัยเป็นเรื่องที่ส าคัญ บุคคลที่มหีนา้ที่

รับผิดชอบจักต้องเป็นคนที่ “มีวนิัย” คือการปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์ และวิธีการที่ได้

ก าหนดไว้ส าหรับภารกิจในบทบาทหนา้ที่นัน้ ๆ ถ้ามีการปฏิบัติตนที่แตกต่างไปจากวิธีการ 

และ/หรอื ระเบียบกฎเกณฑ์ที่ก าหนดไว้แล้ว โอกาสที่จะประสบความส าเร็จในการ

ด าเนนิการย่อมมนี้อย และไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ให้เป็นไปตามคาดหวังไว้ในบทบาท

หนา้ที่นัน้ ๆ การมีวนิัยจึงมักกล่าวเชื่อมโยงกับ “ความอดทน” “ความพากเพียร” ที่จะ

ด าเนินการให้บังเกิดผลตามที่ตอ้งการความหมายของ “การมวีินัย” จงึกินความไปถึง 

ความเพียรพยายาม ความบากบั่น ตลอดจนความอดทนที่เกิดขึ้นอย่างอยู่ตัวและจรงิจัง 

เพื่อให้บังเกิดผลงานที่คาดหวังความรับผิดชอบกับการตรงต่อเวลา ผู้มีวนิัยแล้วจะเป็นผู้ที่ 

“ตรงต่อเวลา” ในการปฏิบัติงานใด ๆ ไม่วา่จะเป็นบทบาท/ หน้าที่อะไรก็ตาม จะเกี่ยวกัน

กับเวลาเสมอ ทั้งแง่เวลาที่ต้องใชใ้นการท ากิจกรรม และเวลาที่เป็นตัวก าหนดการท างาน 

แตล่ะขัน้ ผู้ที่มคีวามรับผดิชอบเมื่อด าเนินตรงตามเวลา ผลงานที่บังเกิดขึน้ก็จะเป็นไปตาม

ความตอ้งการทั้งในแงป่ริมาณ คุณภาพและเวลา  

   ความรับผดิชอบกับความเป็นเลิศ คนที่มคีวามรับผดิชอบจักต้องเป็นคน

ที่มวีิญญาณของการเรียกร้อง “ความเป็นเลิศ” จากตัวเอง ขณะเดียวกันก็ต้องมี 

ความพากเพียรพยายามและต้องมี“การเสียสละ” ตัวเอง (ในรูปของเวลา แรงกาย  

พลังสมอง การพักผ่อนหย่อนใจ) กล่าวคือไม่ใชก่ารท างานแบบ “เชา้ชามเย็นชาม”  

ท าเพื่อให้วันและเวลาผา่นไปเรื่อย ๆ เท่านั้น แต่ท างานด้วยความกระตอืรอืร้น การทุ่มเท

พลังกายพลังสมอง เพื่อให้บังเกิดผลลัพธ์ตามที่ต้องการ ขณะเดียวกันย่อมมโีอกาสท าให้

เกิดความริเริ่มใหม่และการสร้างสรรค์นวัตกรรม (innovation) ในบุคคลผู้นัน้อันเป็นผลจาก

ความพยายาม การเรียกร้องความเป็นเลิศจากตัวนีเ้อง ก็จัดเป็นสภาพหนึ่งของ “ความใฝ่

ส าเร็จ” (need for achievement or n-achievement) การที่บุคคลยอมบากบั่นพากเพียร 

เพื่อให้ประสบความส าเร็จในการด าเนินงาน ย่อมต้องเรียกร้องความเป็นเลิศจากตัวเอง 

เพื่อน าไปสู่ความส าเร็จดังกล่าว ความรับผดิชอบกับความกล้าหาญ คนที่มีคุณธรรม 

ความรับผดิชอบจักมี “ความกล้าหาญ” ที่จะด าเนินการใด ๆ โดยไม่รีรอ มีความเด็ดขาด

แนว่แนใ่นการตัดสินใจอันเป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบในบุคลิกภาพของผูท้ี่มี 
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ความรับผดิชอบ ซึ่งตรงกันข้ามกับการผัดวันประกันพรุ่ง หรอืการรรีอไม่ด าเนนิการใน

ภารกิจนั้น ๆ ด้วยความไม่กล้าตัดสินใจ การด าเนินงานไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์  

ความกล้าหาญ จงึเป็นองค์ประกอบหนึ่งในคุณธรรมความรับผิดชอบที่ส าคัญเช่นกัน   

   ความรับผดิชอบกับความซื่อสัตย์ ผู้ที่มคีวามรับผิดชอบในหน้าที่ของ

ตัวเอง และมีวนิัยที่จะปฏิบัติตามระเบียบเกณฑท์ี่ก าหนด กล่าวคือ การเป็นผู้ที่ปฏิบัติตนให้

เป็นไปตามจรรยาบรรณของอาชีพหรือการงานนั้น ๆ ดังนัน้ ผูท้ี่มคีวามรับผิดชอบจึงอยู่ใน

สภาพที่ซือ่สัตย์สุจริตต่อภาระหน้าที่ของตนเองไม่ด าเนินการอื่นใดที่จะผดิแผกแปลกไป

จากแนวปฏิบัติที่ก าหนด โดยจรรยาบรรณของอาชีพ และการงาน ไม่หลอกลวงทั้งทางดา้น

การให้บริการ ผลผลติที่มีเจตนาด าเนินการทุจริตให้ผลผลติมคีุณภาพต่ า ก่อให้เกิด 

ความเสียหาย ขาดคุณธรรมความรับผดิชอบกับความซื่อสัตย์ เป็นเรื่องที่อันตรายมาก  

   ความรับผดิชอบกับการค านึงถึงผู้อื่น ในการด าเนินงานใด ๆ ก็ตาม

จะต้องเกี่ยวข้องกับผูอ้ื่น การไม่สร้างภาระหรอืปัญหาใหแ้ก่ผู้อื่น โดยค านงึถึงผู้อื่น  

เป็นคุณธรรมรับผดิชอบที่ตระหนักถึงบุคคล จะต้องมคีวามรับผิดชอบในการปฏิบัติหนา้ที่

โดยไม่ท าใหผู้อ้ื่นเดือดร้อน และกระทบกับงานที่กระท า ความรับผดิชอบเป็นคุณธรรม 

ที่ส าคัญครอบคลุมความหมายของคุณธรรมความรับผดิชอบที่กล่าวมาข้างตน้คือ  

ให้คนเรามคีวามรับผิดชอบต่อหน้าที่การท างาน ในเรื่องเวลา หากจะพิจารณาจากทรรศนะ

ของตัวบุคคล และบทบาท/หน้าที่ต่าง ๆ ของบุคคลในสังคมแล้วอาจจ าแนกความ

รับผิดชอบของคนเราในเชิงกิจกรรมได้ 3 ประเภท คือ ความรับผดิชอบในการใช้ชีวิต  

ความรับผดิชอบในการท างาน ความรับผดิชอบในบทบาท/หน้าที่อื่น ๆ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ 9 ทรงมีหลักปรัชญาส่วนพระองค์ที่ก ากับการปฏิบัติพระองค์  

ตลอดชว่งเวลาที่พระองค์ทรงด ารงต าแหน่งเป็นประมุขของชาวไทย ที่ท าให้พระบาทสมเด็จ

พระเจา้อยู่หัว มีพระราชปณิธานที่จะทรงเป็น “ยิ่งกว่าพระมหากษัตรยิ์” โดยทรงเลือกที่จะ

สร้างสรรค์ “ประโยชน์สุขแหง่มหาชนชาวสยาม” พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว รัชกาลที่ 9 

ทรงด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ที่เหนอืกว่าความคาดหวังที่พึงมีจากบทบาทและหน้าที่ใน

ต าแหน่งพระมหากษัตรยิ์ จัดเป็นการปฏิบัติพระองค์เยี่ยงผู้มคีุณธรรม “ความรับผิดชอบ” 

ที่ยากจะหาผูใ้ดเสมอเหมอืนในโลก 
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   นงลักษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจรญิกุล (2551) กล่าวว่า 

ความรับผดิชอบ หมายถึง คุณลักษณะที่แสดงถึงความเอาใจใส่ จดจอ่และมุ่งมั่นต่อหน้าที่

อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ภายในเวลาที่

ก าหนด การเสียสละก าลังกาย ก าลังใจ และก าลังทรัพย์เพื่อประโยชน์ของส่วนรวม  

ความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตรยิ์ รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนและบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ตอ่ตนเอง ครอบครัว สังคมและประเทศชาติ พร้อมที่จะยอมรับผล 

การกระท าของตนเองและปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น 

   Holmes (2009 อ้างถึงใน สุธาสิน ีแม้นญาติ, 2554, หน้า 62-63)  

กล่าวว่า ความรับผดิชอบ หมายถึง ความพร้อมรับผดิ การยึดถือได้เชื่อมั่นได้  

ค ามั่นสัญญา และการไม่ปัดความผิดใหพ้้นจากตน เป็นกลุ่มพฤติกรรมที่บุคคลแสดงออก

ให้เห็นว่าได้ยอมรับหน้าที่หนึ่ง ๆ และน าไปปฏิบัติดว้ยความพร้อมที่จะรับทั้งผดิและชอบ  

บุคคลที่ได้รับมอบหมายงานหนึ่ง ๆ จะถูกก าหนดให้มีความรับผิดชอบเป็นกรณี ๆ ไป  

โดยมีการก าหนดขอบข่ายหน้าที่อย่างชัดเจน และเมื่อบุคคลนั้นรับปากยินยอมตามที่ตกลง  

ในวัฒนธรรมตะวันตกจะหมายความว่า เป็นการใหค้ ามั่นสัญญาออกไป หลังจากนั้นเมื่อถึง

คราวปฏิบัติ ผลงานจะออกมาดีหรือไม่ อย่างไร จะอยู่ในขอบข่ายความรับผดิชอบของ

บุคคลนั้น ๆ ทั้งหมด skip to main | skip to sidebar ครอบคลุมถึงการสื่อความบุคคลนั้น ๆ

จะต้องรูจ้ักความรับผดิชอบและส านึกเสมอว่าจะของความรับผดิชอบมักจะรับปฏิบัติกัน

เป็นกลุ่มบุคคล ซึ่งแตกต่างกับแนวความคิดของตะวันตกที่วา่ ความรับผดิชอบเป็นเรื่อง

เฉพาะบุคคล เมื่อบุคคลใดรับว่าจะท างานอะไรแล้ว จะต้องดูแลงานของตนโดยตลอด

จนกระทั่งเสร็จสิน้ รวมไปทั้งการคอยควบคุมดูแลผูใ้ต้บังคับบัญชาของตนดว้ย 

ในการท างานรว่มกัน หรอืเข้าสังคมร่วมกับผูอ้ื่น ถ้าสมาชิกในสังคมนั้น ๆ มีพฤติกรรม 

ความรับผดิชอบ ช่วยใหส้ังคมนั้น ๆ ไม่ต้องเผชิญกับความไม่แน่นอน และความหัวเสียที่

อาจเกิดขึ้น 

  คุณลักษณะของความรับผิดชอบ 

   - รู้จักขอบเขตความรับผดิชอบของตนเอง 

   - พูดคุยถึงขอบข่ายงานอย่างเจาะจงโดยระบุอย่างชัดเจนวา่มี 

ความคาดหวังจะให้ท าอะไร 

   - ตรวจดูว่างานที่สั่งมีความชัดเจน และครบถ้วน 

   - วางแผนเพื่อปฏิบัติงาน 
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   - สร้างแผนปฏิบัติงานให้แน่ชัดและน่าวางใจ 

   - ชี้แจงแผนการท างานให้ผู้ร่วมงานทราบ 

   - ให้ค ามั่นและมีพันธะผูกพันเพื่อด าเนินงานให้ส าเร็จ 

   - อย่าตอบรับจนกว่าจะแน่ใจว่าสามารถท างานนั้น ๆ ให้ส าเร็จได้ 

   - ตั้งใจแนว่แนเ่พื่อให้บรรลุความส าเร็จ 

   - ออกค าสั่งและตรวจสอบดูว่าค าสั่งที่ให้ชัดเจนหรอืไม่ 

   - หลีกเลี่ยงการบอกกล่าวกะทันหัน 

   - พร้อมที่จะรับทั้งผดิ (เช่น ค าตเิตียน) และชอบ จากผลงานที่ลูกน้อง

กระท า 

   - อย่าโยนความผดิใหลู้กน้องรับแตเ่พียงฝา่ยเดียว 

   - รักษาก าหนดเวลาที่ได้วางไว้ 

   - คิดล่วงหนา้และวางแผนการรับผดิชอบในระยะยาว 

   - มีแผนส ารองกันเหตุฉุกเฉินเสมอเผื่อไว้เมื่อเกิดการผิดพลาด 

   - ต้องรักษาค ามั่นสัญญาและรักษาค าพูดในการเข้าสังคมกับผูอ้ื่น 

   - ตอบรับหรอืปฏิเสธการเชื้อเชญิโดยทันที 

   - ไปตามนัดตรงเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ 

   - เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนเข้าประชุมทุกครั้ง 

  หมวดที่ 2 คุณธรรมจรรยาบรรณของเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู  

พ.ศ. 2533 (คุรุสภา, 2533, หนา้ 3) ก าหนดพฤติกรรมหลักและพฤติกรรมบ่งช้ี 

ด้านความรับผดิชอบ ดังนี้ 

   1. มุง่มั่นในผลงาน พฤติกรรมบ่งช้ีคือ มีความพยายามปฏิบัติงานให้

บรรลุวัตถุประสงค์ 

   2. ใชเ้วลาอย่างมคีุณค่า พฤติกรรมบ่งช้ี คือ (1) วางแผนการใชเ้วลา

อย่างเหมาะสมและปฏิบัติงานได้ทันเวลา (2) ใช้เวลาคุม้ค่าและมีประสิทธิภาพ 

   3. ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วน พฤติกรรมบ่งชี้ คือ (1) วางแผนการปฏิบัติงาน

อย่างมรีะบบ (2) ปฏิบัติงานตามแผนได้เสร็จและมีประสิทธิภาพ (3) มีความรอบคอบ

ระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ (4) ปฏิบัติภารกิจทุกด้านอย่างครบถ้วน (5) ประเมินผล 

การปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม  
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 สรุปว่า ผลจากการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดของ

การวิจัย ได้องค์ประกอบของภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 4 ด้าน ดังนี้ 

  ด้านความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึง้ รู้ถึงคุณความดีที่มอียู่

จรงิของตนเอง บุคคลอื่น หรอืสิ่งต่าง ๆ จนกระทั่งยอมรับนับถือด้วยใจจริง แล้วแสดง 

ความนับถือดว้ยการแสดงความอ่อนน้อม อ่อนโยน อย่างเหมาะสม ทั้งตอ่หน้าและลับหลัง 

ประกอบด้วย ตัวบ่งชี้ ต่อไปนี ้(1) ความสุภาพ (2) การให้เกียรติ (3) ยอมรับความคิดต่าง

ของผู้อื่น  

  ด้านความไว้วางใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่น

ว่าผูน้ ามีความมั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นผู้น าและมีความสามารถในการเป็น

ผูน้ าสูง ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ คือ (1) มีความซื่อตรง มีความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน (2) มีทักษะทั้งในงานและมนุษย์สัมพันธ์ (3) มีความสามารถในการพยากรณ์ และ

มีวจิารณญาณในการแก้ไขปัญหาได้ดเีสมอ และได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม  

(4) มีความผูกพันและมีความเต็มใจที่จะปกป้องผูต้ามทั้งกายและจติใจ และ  

(5) ให้โอกาสแก่ผู้ตามในการมสี่วนรว่มและการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารต่าง ๆ  

  ด้านความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติดว้ยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับ

ความเป็นจริงและเหตุผล ไม่มีความล าเอียง ประกอบด้วย (1) การตัดสินใจอย่างมี

กระบวนการ (2) การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง และ (3) การตัดสินใจด้วยความถูกต้อง  

  ด้านความรับผดิชอบ หมายถึง พฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ายอมรับ 

หนา้ที่หนึ่ง ๆ และน าไปปฏิบัติดว้ยความพร้อมที่จะรับทั้งผดิและชอบ เพื่อให้ 

บรรลุเป้าหมาย จดจ่อและมุ่งมั่นตอ่หนา้ที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้งานบรรลุผล

ส าเร็จตามเป้าหมายที่ตัง้ไว้ภายในเวลาที่ก าหนด ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ ต่อไปนี ้ 

(1) มเีป้าหมายที่ชัดเจน (2) มุ่งมั่นในผลงาน (3) ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ  

(4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน (5) พากเพียรเพื่อให้ประสบผลส าเร็จในการด าเนนิงาน  

(6) ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่  

 6. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

 จากการศกึษาค้นคว้างานวิจัยในประเทศและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม มีดังนี้ 
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  อุบล สินธุโร (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน

วิชาชีพครูในโรงเรยีนสังกัดเทศบาลเมอืงจังหวัดปทุมธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อ  

(1) ศึกษาระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร (2) ศึกษาระดับ การปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วิชาชีพ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร (3) เปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร จ าแนก

ตามเพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ทางาน (4) เปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครู

ตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร จ าแนกตามเพศ วุฒิการศกึษา  

และประสบการณ์ท างาน (5) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 และการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐาน

วชิาชีพโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 165 คน ได้มาโดยการใช้

วิธีสุ่มแบบงา่ย ผลการวิจัย พบว่า (1) ระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร โดยรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก (2) ระดับความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศกึษาและครูผูส้อน

เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวิชาชีพ โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร 

โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก (3) ผลการเปรียบเทียบภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของ

ผูบ้ริหารสถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครสกลนคร  

จ าแนกตามเพศ วุฒกิารศกึษา และประสบการณ์ท างาน โดยรวมไม่แตกต่างกัน  

(4) ผลการเปรียบเทียบการปฏิบัติงานของครูตามมาตรฐานวชิาชีพโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครสกลนคร จ าแนกตาม เพศ วุฒิการศกึษา และประสบการณท์ างาน โดยรวมไม่

แตกต่างกัน (5) วเิคราะหค์วามสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของผู้บริหาร

สถานศกึษาตามหลักพรหมวิหาร 4 กับการปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์กันใน

ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

  กมลทิพย์ ทองก าแหง (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษากลยุทธ์การพัฒนาภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผู้บริหารโรงเรียนเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษา

องค์ประกอบของภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน (2) ศกึษาสภาพ

ปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน 

และ 3) น าเสนอกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  

ผลการวิจัยพบว่า องค์ประกอบภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมมี 3 ด้าน คอื ภาวะผูน้ า 
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เชงิจริยธรรมตอ่ตนเอง ประกอบด้วย 21 ตัวชี้วัด ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน  

ประกอบด้วย 17 ตัวชี้วัด และ (3) ภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมตอ่วิชาชีพ ประกอบด้วย  

25 ตัวชี้วัด จากองค์ประกอบดังกล่าว สภาพปัจจุบันอยู่ในระดับมาก ขณะที่สภาพ 

ที่พึงประสงค์อยู่ในระดับมากที่สุด และมีความตอ้งการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมตอ่วิชาชีพมากเป็นอันดับ 1 โดยมีค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นคิดเป็นร้อยละ 

14.54 และกลยุทธ์การพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมส าหรับผูบ้ริหารโรงเรียนเอกชน  

มี 3 กลยุทธ์ คือ กลยุทธ์การน าตนเอง กลยุทธ์การน าผู้อื่น และกลยุทธ์การน าองค์กร 

ได้รับการประเมินว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด และมีความเป็นไปได้ 

อยู่ในระดับมาก 

  สุธาสิน ีแม้นญาติ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศกึษาโมเดลความสัมพันธ์

โครงสรา้งปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดกรม

ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระดับปัจจัยที่สง่ผลตอ่ภาวะผูน้ า

เชงิจริยธรรมและระดับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาสังกัดกรมส่งเสริม

การปกครองท้องถิ่น (2) ตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์

โครงสรา้งเชิงเส้นปัจจัยที่สง่ผลตอ่ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของผู้บริหารสถานศกึษาที่

ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้กับข้อมูลเชิงประจักษ์ และ (3) ศึกษาอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 

และอิทธิพลรวมของปัจจัยที่สง่ผลต่อภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา  

กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนเทศบาล สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จ านวน  

560 โรงเรียน ซึ่งผลการวิจัยสรุปได้วา่ ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา  

โดยภาพรวม พบว่า ผูบ้ริหารสถานศกึษามีพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมอยู่ในระดับ

มาก ปัจจัยที่ส่งผลตอ่ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมโดยภาพรวม พบว่า ผูต้อบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ผลการตรวจสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

ความสัมพันธ์โครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ 

มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ อิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางออ้มและอิทธิพลรวม

ของปัจจัยที่สง่ผลตอ่ภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา  

  สุเทพ ปาลสาร (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ า 

เชงิจรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน 

มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศกึษา โดยมี

วัตถุประสงค์ ดังนี้ (1) ศึกษาความเหมาะสมของตัวบ่งชี้ภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของผูบ้ริหาร
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สถานศกึษา เพื่อคัดสรรก าหนดไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ าเชิง

จรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาตามเกณฑท์ี่ก าหนด (2) ทดสอบความสอดคล้องของ

โมเดลที่พัฒนาขึ้นกับข้อมูลเชิงประจักษ์ตามเกณฑท์ี่ก าหนด (3) ตรวจสอบค่าน้ าหนัก

องค์ประกอบตามเกณฑท์ี่ก าหนด กลุ่มตัวอย่างเป็นผูบ้ริหารสถานศกึษา  

จ านวน 860 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบหลายขั้นตอน ซึ่งผลการวิจัย พบว่า  

(1) ตัวบ่งช้ีภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษา มีคา่เฉลี่ยและค่าสัมประสิทธิ์

การกระจายเพื่อคัดสรรไว้ในโมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสรา้ง ตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ าเชิง

จรยิธรรมของผูบ้ริหารสถานศกึษาที่เหมาะสมตามเกณฑท์ี่ก าหนดไว้คือ มีคา่เฉลี่ยเท่ากับ

หรอืสูงกว่า 3.00 และค่าสัมประสิทธิ์การกระจายเท่ากับหรอืต่ ากว่า 20%  

2) โมเดลความสัมพันธ์เชิงโครงสร้างตัวบ่งชีภ้าวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหาร

สถานศกึษาที่พัฒนาขึน้ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าไค-สแควร์

เท่ากับ 16.79 ค่าองศาอิสระ (df) เท่ากับ 33 คา่นัยส าคัญทางสถิติ (P-value) เท่ากับ 0.99 

ค่าดัชนวีัดระดับความสอดคล้อง (GFI) เท่ากับ 1.00 ค่าดัชนวีัดระดับความสอดคล้องที่

ปรับแก้แล้ว (AGFI) เท่ากับ 0.99 และค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าพารามิเตอร์ 

(RMSEA) เท่ากับ 0.00 3) องค์ประกอบหลักมีค่าน้ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ ์0.70 

ทุกองค์ประกอบ องค์ประกอบย่อยและตัวบ่งชีม้ีคา่น้ าหนักองค์ประกอบสูงกว่าเกณฑ ์

0.30 ทุกองค์ประกอบและทุกตัวบ่งชี้ 

  ญาตา กรุณา (2558, บทคัดย่อ) ได้ท าวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้

พฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารสตรใีนโรงเรียนมัธยมศึกษาในประเทศไทย 

โดยการวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสรา้งและพัฒนาตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ของผู้บริหารสตรีในโรงเรียนมัธยมศกึษาในประเทศไทย และเพื่อทดสอบความสอดคล้อง

กลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์โครงสรา้งตัวบ่งช้ีพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของ

ผูบ้ริหารสตรีในโรงเรยีนมัธยมศกึษา ในประเทศไทยที่สรา้งและพัฒนาขึน้มีความสอดคล้อง

กับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสตรีและรองผู้บริหารในโรงเรียน

มัธยมศกึษาในประเทศไทย จ านวน 250 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน 

เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดับ มีคา่ 

ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .97 มคีวามตรงเชิงเนื้อหาอยู่ระหว่าง .60-1.00 วเิคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ผลการวิจัย พบว่า (1) ผลการสร้างกรอบ

แนวคิดและการพัฒนาตัวบ่งช้ีพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสตรใีน
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โรงเรียนมัธยมศกึษาในประเทศไทย มีองค์ประกอบหลัก 3 องคป์ระกอบ และตัวบ่งชี ้50 

ตัวบ่งชี ้ดังนี้ 1) องค์ประกอบหลักด้านความซื่อสัตย์ มี 17 ตัวบ่งชี ้2) องค์ประกอบหลัก

ด้านความรับผดิชอบมี 17 ตัวบ่งชี ้และ 3) องค์ประกอบหลักด้านความยุติธรรมมี  

16 ตัวบ่งชี ้(2) ผลการทดสอบความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดลความสัมพันธ์ 

โครงสรา้งตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของผูบ้ริหารสตรใีนโรงเรยีน

มัธยมศกึษาในประเทศไทย พบว่า โมเดลมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  

(Chi-square = 25.917, ค่า df = 21, ค่า P = .20, ค่า CFI = .99, ค่า TLI = .99,  

ค่า SRMR = .01, ค่า RMSEA = .03)   

  หนูไกร มาเชค (2559, บทคัดย่อ) ศกึษาการพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม

ในผู้บริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน มี

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมในผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 1) การศกึษาและ

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน 2) การพัฒนาหลักสูตร 3) การทดลองใชห้ลักสูตร และ  

4) การประเมินผล กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่

การศกึษาประถมศกึษาชลบุรี เขต 1 ที่ได้จากการเลือกแบบเจาะจง ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง

จากการค านวณด้วยโปรแกรม G*Power มา 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม 

อย่างละ 30 คน หลักสูตรฝึกอบรมเป็นการศึกษาด้วยตนเองจากคู่มือและเว็บไซต์ที่

ผูว้ิจัยพัฒนาขึน้ การทดลองใช้เทคนิค Quasi-equivalent control group design สถิตทิี่ใชใ้น

การวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน Independent samples t-test 

และ paired samples t-test เครื่องมือการประเมินผล ได้แก่ แบบทดสอบความรู ้แบบวัด

เจตคติ และแบบวัดพฤติกรรม ซึ่งแบบวัดทั้งสามเป็นชุดเดียวกันกับการประเมนิผลก่อน

การทดลอง ผลการวิจัยพบว่า (1) ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในผู้บริหารสถานศกึษาควรมี  

5 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความรับผิดชอบ 3) ความเคารพ  

4) ความเป็นพลเมืองด ีและ 5) ความยุติธรรม (2) ก่อนการฝึกอบรมทั้งกลุ่มทดลองและ

กลุ่มควบคุม มีความรู ้ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมใน

ผูบ้ริหารสถานศกึษาไม่แตกต่างกัน (3) ผลก่อนและหลังการฝึกอบรมของกลุ่มทดลอง

พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมด้านความรู ้ความเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ในผู้บริหารสถานศกึษา  มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวมก่อน

การฝึกอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (4) ผลก่อนและหลังการฝกึอบรมของ
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กลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวมความรู้ความเข้าใจ และเจตคตมิีเพียงดา้นความเป็น

พลเมอืงดเีท่านั้นที่แตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 นอกเหนือจากนั้นไม่

แตกต่างกัน (5) หลังการฝึกอบรมของกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม พบว่า ค่าเฉลี่ยรวม

ของดา้นความรูค้วามเข้าใจ เจตคติ และพฤติกรรมภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในผูบ้ริหาร

สถานศกึษาของกลุ่มทดลอง มีคะแนนเฉลี่ยรวมหลังการฝึกอบรมสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยรวม

ของกลุ่มควบคุมอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  Annette (2003 อ้างถึงใน เศรษฐ์ คุณทาบุตร, 2556, หนา้ 45) ว่านักศกึษา

ปริญญาโทแหง่ Royal roads University แคนาดา ซึ่งศึกษาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม (Ethical 

leadership) ในศูนย์สุขภาพ (Health care) งานวิจัยดังกล่าวสนใจศึกษาว่าจะสนับสนุน 

การปฏิบัติให้เกิดภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมได้อย่างไร วิธีการวิจัยด าเนินการโดยการ

สัมภาษณ์เป็นรายบุคคลและการจัดกลุ่มสนทนาแล้วรวบรวมข้อมูลเพื่อก าหนดคุณลักษณะ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม และท าการศกึษาผลกระทบของภาวะผู้น าในศูนย์สุขภาพ ตลอดจน

ความสัมพันธ์กับวัฒนธรรมองค์กร ผลการวิจัยที่ส าคัญพบว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

เป็นองค์ประกอบที่จ าเป็นส าหรับศูนย์สุขภาพ และยังพบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างการใช้

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมกับทิศทางการปรับองค์กรให้เกิดจริยธรรม (Organizations ethical 

orientation) นอกจากนั้น การสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดใีนองค์การจะช่วยพัฒนาภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมด้วย 

  Langlois and Lapointe (2010, pp. 147-163) ได้ท าการศกึษาเรื่องจรยิธรรม

สามารถเรียนรูไ้ด้ ผลจากการปฏิบัติตามโครงการ 3 ปี งานวิจัยนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อเป็น

การตอบสนองความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม คุณภาพของ

ความคิดวเิคราะห์และสะท้อนกลับแก่ผู้บริหารการศกึษา ผู้วจิัยได้พัฒนาโครงการฝกึอบรม

ที่เน้นความสามารถในการคิดวิเคราะห์และคิดสะท้อนกลับทางจริยธรรมโดยใช้รูปแบบ  

3 มติิของ Starratt โดยงานวิจัยมุง่อธิบายผลกระทบของโครงการเรื่องการตัดสินใจทาง

จรยิธรรมและมุ่งอธิบายสรรถนะของผูน้ าทางการศกึษาเชิงจรยิธรรม การออกแบบ

งานวิจัยและวิธีด าเนินการวิจัย เป็นการออกแบบงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ ระยะเวลา 3 ปี 

โดยแบ่งผูบ้ริหารการศกึษาออกเป็น 3 กลุ่ม จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 30 คน การเก็บ

ข้อมูลใชแ้บบวิจัยผสม โดยมีแบบสอบถามก่อนและหลังฝึกอบรม มีการสัมภาษณ์

รายบุคคลและรายกลุ่มตามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ขอ้มูลแบบสอบถามวิเคราะหด์้วย

โปรแกรม SPSS ส่วนขอ้มูลการสัมภาษณ์ใชก้ารวิเคราะหห์ัวข้อในการอภปิรายการสนทนา
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จากการสัมภาษณ์ เพื่อสกัดเอาสาระส าคัญออกมา ผลการวิจัยปรากฏว่า ผลการทดสอบ

ก่อนการฝึกอบรมแสดงให้เห็นว่าก่อนการอบรมผูเ้ข้าร่วมวิจัยเชิงปฏิบัติการ (กลุ่มตัวอย่าง) 

แทบไม่เคยรู้จักแบบฝกึจริยธรรมทั้ง 3 มิติเลย ส่วนผลการทดสอบหลังฝกึอบรมแสดงให้

เห็นว่าเมื่อผา่นการฝกึอบรมทั้ง 3 ขัน้ ที่แตกต่างกันแล้ว กลุ่มตัวอย่างมีประบวนการ

ปรับตัวอย่างมนีัยส าคัญ ซึ่งเราได้เรียกผลส าเร็จนัน้ว่า “วงจรการเปลี่ยนแปลง

(Transformative cycle)” ผลการศกึษาเชิงคุณภาพจากการสัมภาษณ์แสดงผลกระทบของ

โครงสรา้งการตัดสินใจที่ยุติธรรม ความรูส้ึกมีความรับผดิชอบสูงและมีผลต่อจรยิธรรม 

มอือาชีพโดยภาพรวมด้วย แตเ่มื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างเพศชายกับเพศหญิง

ไม่พบนัยส าคัญทางสถิติแต่อย่างใด ยกเว้นการค้นพบเกี่ยวกับตัวแปร ประสบการณ์ซึ่งเป็น

จ านวนปีที่ปฏิบัติงาน และสถานการณก์ารปฏิบัติงานแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิติ 

ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยเรื่องนี้ คือ สามารถน าไปพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมใน

ผูบ้ริหารได้อย่างเด่นชัด และน าไปเป็นหลักสูตรฝกึอบรมผู้บริหารการศกึษาได้ และ

สามารถเพิ่มทักษะการบริหารความเป็นผู้น าได้ คุณค่าและข้อค้นพบใหม่จากวิจัยเรื่องนี ้ 

เป็นการรเิริ่มในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น ในแงท่ฤษฎีเป็นการใชพ้ืน้ฐานการก าหนดกฎเกณฑ์

ภายในตัวเองของผู้เข้ารับการฝึกอบรมมากกว่า ให้คนอื่น/สิ่งอื่นมาก าหนดให ้ซึง่เรียกได้วา่

เป็นการก าหนดภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมด้วยตนเอง ไม่ใช่คนอื่นมาบังคับ สว่นระเบียบวิธี

วิจัยเรื่องนีน้ั้น เป็นการปรับวิธีวิจัยแบบผสมคือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณในตอนแรก

ด้วยเครื่องมอืวิจัย และแบบสัมภาษณ์รวมทั้งการอภปิรายกลุ่ม 

  Perri et al (2009, pp. 70-83) ได้ท าการวจิัยเรื่องการเปรียบเทียบ 

การตัดสินใจเชิงจรยิธรรม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อน าเสนอวิธีการสอนเพื่อพัฒนา 

ความเข้าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจเชงิจริยธรรม โดยใช้วิธีการสอนแบบปกติกับนักศึกษา

ระดับมหาวิทยาลัยและโครงการฝึกอบรมแบบกลุ่ม กลุ่มตัวอย่างท าการวิเคราะหชุ์ดฝกึ

ทางเลือกด้านจรยิธรรม 8 ชุด แต่ละชุดมีสถานการณ์ต่างกันใหเ้ลือกตัดสินใจ  

แล้วแบ่งกลุ่มอภปิรายโดยมุ่งเน้นการเปรียบเทียบทางเลือกที่สัมพันธ์กับการวัดจาก

เครื่องมือมาตรฐานส าหรับการประเมินตนเอง จากการใชแ้บบวัดนี้พบว่า กลุ่มตัวอย่าง

สามารถเข้าใจต่อปัจจัยทางเลือกทั้งในแงส่่วนตัวและแง่สถานการณท์ี่เป็นกรอบทางเลือก

เชงิจริยธรรมได้ดีขึ้น การเรียนการสอนและวิธีการฝกึอบรมนี้สามารถแสดงให้เห็นว่า  

กลุ่มตัวอย่างมีความรู้และความเข้าใจในเรื่องของจริยธรรมมากขึ้น แตใ่นขณะเดียวกัน 

แบบวัดก็แสดงผลว่าบุคคลก็สามารถขาดจริยธรรมได้เช่นกันขึน้อยู่กับสถานการณ์นั้น ๆ 
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ประโยชน์ที่ได้จากงานวิจัยนี้คือ วิธีการสอนเชิงนวนิยายเพื่อพัฒนาความเข้าใจ

องค์ประกอบที่เป็นกรอบอิทธิพลต่อการตัดสินใจเชิงจริยธรรม และเป็นนวัตกรรมในแง่ 

การใชบ้ทความสัน้ ๆ ในการอธิบายทางเลือกเชงิจรยิธรรมในชีวิตจรงิ เพื่อรว่มกันวิเคราะห์

ด้วยเครื่องมอืมาตรฐานการประเมินตนเองของแตล่ะบุคคลในการปรับตัวทางจริยธรรม 

 สรุปว่า ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมมอีงค์ประกอบและตัวชี้วัดพฤติกรรม เพื่อ

น ามาใช้ประเมินพฤติกรรม การก าหนดตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมขึน้อยู่กับตัวแปรของการวิจัย  

ตัวบ่งชีพ้ฤติกรรมจะเป็นตัวก าหนดกรอบเนื้อหาของการวิจัย เครื่องมอืและวิธีวิจัยม ี

ความหลากหลาย ข้อค้นพบจากการวิจัยข้างต้นพบว่า ผลการพัฒนาภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมประสบผลส าเร็จ นั่นคือทุกงานวิจัยได้ผลดีขึ้น  

 

การพัฒนาหลักสูตร 

 

 1. ความหมายของหลักสูตร 

  Oliva (1998, pp. 5-6) ได้ใหค้วามหมายของหลักสูตร สรุปได้ว่า 

ความหมายที่แคบของหลักสูตรคือ รายวิชา ส่วนความหมายที่กว้างของหลักสูตร คือ  

มวลประสบการณท์ั้งหลายที่จัดใหก้ับผูเ้รียนทั้งในและนอกสถานศกึษา ซึ่งเป็นทั้งทางตรง

และทางออ้ม 

  Armstrong (2003, p. 4) ให้ความหมายว่า หลักสูตรเป็นการยืนยันใน

กระบวนการตัดสินใจกับผลผลติซึ่งให้ความส าคัญจากการเตรียมแผนและออกแบบเพื่อ

พัฒนาความรู ้และทักษะโดยกระบวนการเรียนรู้ที่เอื้อต่อผูเ้รียน ผลผลิตคือผู้เรยีนได้รับ

ข้อมูลและความรู้ใหม่ 

  รุจริ์ ภู่สาระ (2545, หนา้ 34) ได้อธิบายความหมายของหลักสูตรว่า 

หมายถึง แผนการเรียนประกอบด้วย จุดมุง่หมาย เนื้อหา การจัดกิจกรรม 

การเรียนการสอน การประเมินผล 

  ฆนัท ธาตุทอง (2550, หนา้ 4) กล่าวว่าหลักสูตร หมายถึง การบูรณาการ

ศลิปะการเรียนรู้ และมวลประสบการณต์่าง ๆ เข้าด้วยกัน สามารถน าไปสู่การจัดกิจกรรม

การเรียนรู ้เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงานไว้

ล่วงหน้า โดยสามารถปรับปรุง และพัฒนาให้เอือ้ประโยชนต์่อผู้เรียน มีความรู้ 

ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 
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  ชวลิต ชูก าแพง (2551, หนา้ 15) ได้สรุปความหมายของหลักสูตรว่า 

หมายถึง มวลประสบการณ์ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน มีทั้งส่วนที่เป็น

เอกสารหลักฐานกระบวนการที่ใช้ในการเรียนการสอน การจัดกิจกรรม สื่อวัสดุต่าง ๆ  

ที่จัดขึน้เพื่อให้ผู้เรยีนไปสู่เป้าหมายที่พึงปรารถนา 

 สรุปได้วา่ หลักสูตร หมายถึง การบูรณาการกลยุทธ์ที่หลากหลาย เพื่อจัด

โอกาสการเรียนรู้ และประสบการณก์ารเรียนรู้ ประกอบด้วย จุดมุง่หมายของการเรียนรู้ 

เนือ้หาสาระและกิจกรรมประสบการณท์ี่สอดคล้องกับปัญหา และความตอ้งการของ

ผูเ้รียน เพื่อพัฒนาผูเ้รียนให้เป็นไปตามสิ่งที่สังคมคาดหวัง และมีการก าหนดแผนงาน

ล่วงหน้า  โดยสามารถปรับปรุงและพัฒนาให้เอือ้ประโยชนต์่อผู้เรียนมคีวามรู ้ 

ความสามารถสูงสุดตามศักยภาพของแตล่ะบุคคล 

 2. องค์ประกอบของหลักสูตร 

 นักการศกึษาหลายท่าน ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

  ไทเลอร์ (Tyler, 1949 อ้างถึงใน ชาติชาย มว่งปฐม, 2557, หน้า 9) กล่าวถึง

องค์ประกอบของหลักสูตรที่ส าคัญควร มีดังนี้ 

   1. จุดมุ่งหมายที่โรงเรียนตอ้งการใหผู้เ้รียนได้รับ 

   2. ประสบการณท์ี่โรงเรียนจัดขึน้เพื่อให้จุดหมายบรรลุผลตามที่ก าหนด 

   3. วธิีการจัดประสบการณเ์พื่อให้ผู้เรยีนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

   4. วิธีการประเมินผลเพื่อให้ตรวจสอบว่าผู้เรยีนบรรลุจุดมุ่งหมาย 

  ทาบา (Taba, 1962 อ้างถึงใน ชาตชิาย ม่วงปฐม, 2557, หนา้ 9)  

กล่าวว่า หลักสูตรควรมีองค์ประกอบอยู่ 4 องค์ประกอบ คอื 

   1. วัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะวิชา 

   2. เนื้อหาวิชา และจ านวนช่ัวโมงสอนแต่ละวิชา 

   3. กระบวนการเรียนการสอนหรอืการน าหลักสูตรไปใช้ 

   4. โครงการประเมินผลการสอนตามหลักสูตร 

  Beauchamp (1975 อ้างถึงใน สุเทพ อว่มเจริญ, 2557, หนา้ 107) กล่าวว่า 

องค์ประกอบของหลักสูตร นับว่าเป็นส่วนส าคัญที่จะท าให้ความหมายของหลักสูตร

สมบูรณ์และสามารถใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และ 

การปรับปรุงการเรียนการสอนหรอืการพัฒนาหลักสูตรได้ โดยก าหนดองคป์ระกอบของ

หลักสูตรไว้ 4 องค์ประกอบ คือ 
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   1. จุดมุง่หมาย 

   2. เนือ้หา 

   3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

   4. การประเมนิผล 

    1) จุดมุ่งหมาย (objectives) เป็นเสมือนการก าหนดทิศทางของการจัด

การศกึษา การจัดการเรียนการสอน เพื่อมุ่งให้ผูเ้รียนได้พัฒนาไปในลักษณะต่าง ๆ  

ที่พึงประสงค์อันก่อให้เกิดประโยชน์ในสังคมนัน้การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตรตอ้ง

ค านงึถึงขอ้มลูพืน้ฐานของสังคม เพื่อประโยชน์ในการแก้ปัญหา และสนองความต้องการ

ของสังคมและผูเ้รียน และต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายการจัดการศกึษาของชาติดว้ย 

กรมวิชาการ กระทรวงศกึษาธิการ ก าหนดองค์ประกอบของหลักสูตรส่วนนี้เป็น 2 ลักษณะ 

คือ “หลักการของหลักสูตร” หมายถึง แนวทางหรอืทิศทางในการจัดการศกึษาซึ่งผูท้ี่

เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในการจัดการศกึษาระดับนั้น ๆ จะได้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ “จุดหมายของ

หลักสูตร” หมายถึง พฤติกรรมตา่ง ๆ หรอืคุณสมบัติต่าง ๆ ที่ตอ้งการใหเ้กิดขึ้นแก่ผูเ้รียน 

เมื่อผ่านกระบวนการตา่ง ๆ ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรนัน้แลว้ 

    2) เนือ้หา (Content) เป็นสาระส าคัญที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรให้ชัดเจน 

โดยมุ่งใหผู้เ้รียนได้มปีระสบการณก์ารเรียนรู้เพื่อพัฒนาไปสู่ความมุ่งหมายของหลักสูตร 

เนือ้หาสาระที่ได้ก าหนดไว้ต้องสมบูรณ์ ต้องผนวกความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม แนวคิด 

และทัศนคตเิข้าด้วยกันเพื่อให้ผู้เรยีนได้พัฒนาทั้งในด้านความรู้ ความทัศนคติและ

พฤติกรรมตา่ง ๆ อันพึงประสงค์ 

    3) กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activity) ถือเป็น

องค์ประกอบที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นกิจกรรมที่จะแปลงหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติกิจกรรมนั้น

มีหลายลักษณะแตก่ิจกรรมที่ส าคัญที่สุดคือ กิจกรรมการเรียนการสอน หรอือาจกล่าว 

ได้วา่ “การสอนเป็นหัวใจของการน าหลักสูตรไปใช้” ดังนัน้ ครูผูส้อนจงึเป็นผู้ที่มบีทบาท

ส าคัญในฐานะเป็นผู้จัดการเรียนรู้ การก าหนดวิธีการที่จะน าผูเ้รียนไปสู่ความมุง่หมายของ

หลักสูตร 

    4) การประเมินผล (evaluation) เป็นองค์ประกอบที่ช้ีให้เห็นว่า 

การน าหลักสูตรแปลงไปสู่การปฏิบัตินั้น บรรลุจุดมุ่งหมายหรือไม ่หลักสูตรเกิดสัมฤทธิผล

มากน้อยเพียงใด ข้อมูลจาการประเมินผลนี้จะเป็นแนวทางไปสู่การปรับปรุงและพัฒนา

หลักสูตรต่อไป 
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   การจ าแนกองค์ประกอบของหลักสูตรของนักวิชาการ จะเห็นได้ว่า

อาจจะแตกต่างกันบ้าง แต่องค์ประกอบที่ส าคัญเหมือนกันอย่างครบถ้วน ซึ่งจะช่วยให้ผูใ้ช้

หลักสูตรสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ ควรมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ

จุดมุง่หมายของหลักสูตร เนื้อหา กิจกรรมการเรียนการสอน และการประเมินผล  

(ชาติชาย มว่งปฐม, 2557, หนา้ 10-14) โดยมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้ 

    1. จุดมุ่งหมายของหลักสูตร (Curriculum Aims) จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร หมายถึงความตั้งใจหรอืความคาดหวังที่ตอ้งการให้เกิดขึน้กับผูท้ี่จะผา่นหลักสูตร 

จุดมุง่หมายของหลักสูตรมีความส าคัญ เพราะเป็นตัวก าหนดทิศทางและขอบเขตในการให้

การศกึษาแก่เด็กช่วยในการเลือกเนื้อหาและกิจกรรม ตลอดจนใชเ้ป็นมาตรการอย่างหนึ่ง  

ในการประเมินผล จุดมุง่หมายของการศกึษามีอยู่หลายระดับ ได้แก่ จุดมุ่งหมายระดับ

หลักสูตร ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่บอกให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรู้เป้าหมายของหลักสูตรนั้น ๆ ซึ่งเป็น

จุดมุง่หมายที่กว้างและครอบคลุมทุกรายวิชา ส่วนจุดมุ่งหมายของรายวิชาเป็นจุดมุ่งหมาย

ที่แคบลงมารายวิชาที่จะเน้นสร้างคุณลักษณะที่แตกต่างกันใหก้ับผูเ้รียน ดังนั้น รายวิชา 

จงึมกีารก าหนดจุดมุง่หมายเฉพาะไว้ตา่งกัน แต่จุดมุง่หมายรายวิชาก็จ าเป็นต้องสอดคล้อง

กับจุดมุง่หมายใหญ่ของหลักสูตร นอกจากนี้ผู้สอนรายวิชาจะก าหนดจุดมุ่งหมาย 

ในการสอนเนือ้หาแต่ละบทแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ในรูปของจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรม 

แมว้่าจุดมุ่งหมายของการศึกษามีหลายระดับดังกล่าวแล้ว แต่จุดมุ่งหมายทุกระดับย่อม

สอดคล้องกันและน าไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

    การจัดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรเป็นสิ่งที่ผู้สร้างหลักสูตรมุง่หวังว่าจะ

เกิดขึ้นกับผูเ้รียน เมื่อได้ศึกษาจบหลักสูตรนั้น ๆ การก าหนดจุดหมายต้องก าหนดใหม้ี

ความถูกต้องชัดเจนสอดคล้องกับความตอ้งการของผู้เรียน แนวคิดทางปรัชญา จิตวิทยา

และองค์ความรู้ต่าง ๆ กรมวิชาการนยิมใช้จุดหมายส าหรับสิ่งมุง่หวังให้เกิดขึน้กับผูเ้รียน  

เมื่อศึกษาจบหลักสูตร จุดหมายจะเป็นภาพรวมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับผูเ้รียน ในกรณี 

การออกแบบหลักสูตรระดับชาติ เช่น หลักสูตรประถมศกึษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา 

หลักสูตรดังกล่าวประกอบด้วยโครงสรา้งของหลักสูตรที่มวีิชาบังคับ วิชาเลือก กิจกรรม

ต่าง ๆ หลักสูตรประเภทนี้จ าเป็นต้องมีจุดหมายย่อย ๆ ในระดับวิชา จุดหมายย่อยนี้ 

ใช้ค าว่า จุดประสงค์ของรายวิชาหรือกลุ่มวชิาแทน ซึ่งจุดมุง่หมายย่อย ๆ เหล่านี้จะอยู่

ภายใต้จุดมุ่งหมายของหลักสูตรใหญ่ แต่ส าหรับระดับการเรียนการสอนนิยมใชค้ าว่า

วัตถุประสงค์ 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



56 

    การก าหนดจุดหมายในระดับต่าง ๆ นักออกแบบหลักสูตรควร

ก าหนดจุดหมายใหค้รอบคลุมพฤติกรรมทั้ง 3 ดา้น คือ ดา้นพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) 

จติพิสัย (Affective Domain) และทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) หรอืให้ครอบคลุม

ด้านความรู ้(Knowledge) กระบวนการ (Process) และคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Attribute) 

ในการก าหนดสัดส่วนหรือความมากน้อยของพฤติกรรมด้านต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับลักษณะ

เนือ้หาและธรรมชาติของวิชาเหล่านั้น ส าหรับหลักสูตรที่ใชเ้วลาในการศกึษาน้อย หรอืที่

นิยมเรียกกันว่าหลักสูตรระยะสั้น จุดหมายของหลักสูตรเขียนในลักษณะคล้ายจุดประสงค์

รายวิชาหรอืวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม เนื่องจากหลักสูตรนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเฉพาะ

และไม่มคีวามซับซ้อนมากนัก  

    2. เนื้อหา (Content) เมื่อก าหนดจุดมุ่งหมายของหลักสูตรแลว้

กิจกรรมขั้นต่อไปคือการเลือกเนื้อหา ประสบการณก์ารเรียนรู้ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะช่วยให้

ผูเ้รียนพัฒนาไปสู่จุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ โดยด าเนินการตัง้แต่การเลือกเนื้อหาและ

ประสบการณ ์การเรียงล าดับเนือ้หาสาระพร้อมทั้งการก าหนดเวลาเรยีนที่เหมาะสม  

    เนือ้หาบางเรื่องหรอืองค์ความรูข้องหลักสูตร จะมีขอบเขตมากน้อย

เพียงไรขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ของหลักสูตร โดยทั่วไปหลักสูตรที่พบปัญหาเกี่ยวกับการจัด

เนือ้หามาก ได้แก่ หลักสูตรรายวิชาหรอืกลุ่มวิชา ซึ่งผู้ออกแบบจะให้ความส าคัญกับเนือ้หา

รายวิชาที่ตนเองรับผดิชอบอยู่ จนบางครั้งเกิดปัญหาเกี่ยวกับการจัดเวลาในการศกึษา 

เพราะนักออกแบบแตล่ะคนต่างก็มีความหวังดทีี่จะใส่ทุกอย่างที่คิดว่าส าคัญ จ าเป็นและ

เป็นประโยชน์โดยมิได้ดูสภาพหรือบริบทด้านอื่น ๆ ประกอบ Zais (1976, p. 343) ได้

ก าหนดเกณฑ์ในการเลือกเนื้อหาสาระไว้ 4 ประการ คือ (1) ความส าคัญ  

(2) ประโยชนแ์ละความจ าเป็น (3) ความน่าสนใจ และ (4) ต้องเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ

พัฒนาการของมนุษย์ ดังนัน้ การจัดเนื้อหาสาระของนักออกแบบหลักสูตรรายวิชาควร

จะต้องพิจารณาปัจจัยองค์ประกอบ และบริบทอื่น ๆ ในการก าหนดเนือ้หาสาระในแตล่ะ

รายวิชาที่ตนรับผดิชอบ 

    3. กิจกรรมการเรียนการสอน (Instructional Activity) กิจกรรม 

การเรียนการสอนเป็นสิ่งส าคัญที่ตอ้งระบุไว้หลักสูตร ต่อเนื่องจากการก าหนดจุดมุ่งหมาย  

และเนือ้หาของหลักสูตร โดยกิจกรรมที่ก าหนดจะต้องให้ผู้เรยีนสามารถเกิดการเรียนรู้ได้

ตามจุดมุ่งหมาย และเนื้อหาที่ก าหนดไว้ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความสามารถในการจัด

กระบวนการเรียนการสอน มีความรูเ้กี่ยวกับการวัดและประเมินผล จติวิทยาการเรียน 
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การสอน ตลอดทั้งปรัชญาการศกึษาของแต่ละระดับ จงึท าให้การเรียนของผูเ้รียนบรรลุ

เป้าหมายของหลักสูตร 

   Zais (1976, p. 343) ได้เสนอวิธีการและลักษณะออกแบบหลักสูตร  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ (1) การออกแบบหลักสูตรโดยมีศูนย์กลางที่เนือ้หาวิชา  

(2) การออกแบบโดยใหผู้เ้รียนเป็นศูนย์กลาง และ (3) การออกแบบโดยใช้ปัญหาเป็น

ศูนย์กลาง ในกรณีที่รูปแบบเป็นการน าเนือ้หาเป็นศูนย์กลาง กิจกรรมการเรียนการสอน 

มุ่งไปที่การน าเสนอเนื้อหาที่เป็นประโยชน์มากที่สุด ผูส้อนอาจจะเป็นผูม้ีบทบาทมาก  

การเรียนการสอนอาจใชก้ารบรรยาย การสาธิต ถ้าหลักสูตรที่เน้นผู้เรยีนเป็นศูนย์กลาง 

กิจกรรมการเรียนการสอนต้องตอบสนองต่อความสนใจ ความต้องการ และผูเ้รียนจะมี

ส่วนรว่มในกิจกรรมการเรียนการสอนมากกว่าผูส้อน การเรียนการสอนอาจใชว้ิธีแก้ปัญหา 

(Problem Solving) หรอืการสืบสวนสอบสวน (Inquiry Method) ส าหรับหลักสูตรที่ใช้ปัญหา

เป็นศูนย์กลางการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนอาจเน้นที่กิจกรรม และการสร้าง

สภาพแวดล้อมเพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผู้แก้ปัญหาโดยอาศัยความช่วยเหลือจากผู้สอน 

    4. การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลคือการหาค าตอบว่า

ผูเ้รียนสามารถบรรลุผลตามที่หลักสูตรก าหนดไว้เพียงใด การก าหนดวิธีการประเมินผล

จะต้องสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

    การประเมนิผลเป็นองค์ประกอบตัวที่ 4 ของการออกแบบหลักสูตร  

การออกแบบวิธีการประเมินผลขึน้อยู่กับวัตถุประสงค์ เนื้อหา และการจัดกิจกรรม  

การเรียนการสอน ซึ่งตอ้งสัมพันธ์กัน รูปแบบของแบบประเมินผลมีหลายรูปแบบขึน้อยู่กับ

วัตถุประสงค์ เช่น ถ้าเป็นวัตถุประสงค์ดา้นพุทธิพิสัย การออกแบบการประเมนิมีได้หลาย

ลักษณะ เช่น การใช้แบบทดสอบ การสอบปากเปล่า แบบทดสอบก็มีหลายรูปแบบขึน้อยู่

กับระดับของการวัดพฤติกรรม เชน่ แบบสอบแบบอัตนัย เหมาะส าหรับการแสดง 

ความคิดเห็น การวิเคราะห ์และสังเคราะหอ์งค์ความรู้ต่าง ๆ แบบทดสอบแต่ละประเภทจะ

มีจุดเด่นและจุดด้อย นักออกแบบต้องเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม การออกแบบทดสอบ

ส าหรับวัตถุประสงค์ ทักษะพิสัยอาจจะตัดสินจากผลงานและการลงมือปฏิบัติ  

การออกแบบทดสอบด้านจิตพิสัย เป็นสิ่งที่ท าได้ยากที่สุด เนื่องจากแบบทดสอบต้องมี

ความเช่ือถอืได้และการสร้างเจตคติบางเรื่องอาจตอ้งใช้เวลาที่มากกว่าเวลาที่ใชใ้น

การศกึษาตามหลักสูตร 
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    จากการศกึษาองค์ประกอบของหลักสูตร ผู้วิจัยสรุปได้วา่แนวคิดของ 

Beauchamp มีความสอดคล้องกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมที่ผูว้ิจัย 

สร้างขึ้นมากที่สุด อีกทั้งยังมีนักวิชาการหลายท่านมคีวามเห็นสอดคล้องกัน โดยแบ่ง

องค์ประกอบของหลักสูตรเป็น 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรม 

การเรียนการสอนและการประเมินผล 

 3. ความหมายของการพัฒนาหลักสูตร 

  Oliva (1992, p. 26) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง  

การเปลี่ยนแปลงและการท าให้หลักสูตรดียิ่งขึ้น เป็นค าที่มคีวามหมายรวมตั้งแต่ 

การวางแผนหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมินหลักสูตร ซึ่งบางครัง้ก็ใช้ค าว่า 

การปรับปรุงหลักสูตร 

  Hlebowitsh (2005, p. 4) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรนั้นเกี่ยวข้องกับ 

การพิจารณาและการก าหนดเป้าหมายของหลักสูตรที่จัดท าขึน้นั้นมีเป้าหมายเพื่ออะไร  

ทั้งโดยส่วนร่วมและส่วนย่อยของหลักสูตรนั้น ๆ อย่างชัดเจน การคัดเลือกกิจกรรมทั้งใน

และนอกห้องเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแต่ละวิชา แต่ละช้ันเรยีน 

  นพเก้า ณ พัทลุง (2550, หนา้ 9) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมี

ความหมาย 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเป็นการสร้างหลักสูตรขึน้มาใหม่โดยที่ยังไม่มี

หลักสูตรมาก่อน ลักษณะที่สอง หมายถึง การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้

เหมาะสมหรือสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่น าหลักสูตรไปใช้ดว้ย 

 สรุปได้วา่ การพัฒนาหลักสูตร หมายถึง การสร้างหลักสูตรขึน้มาใหม่หรอื 

การเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงหลักสูตรที่มีอยู่แล้วให้ดยีิ่งขึ้น หรอืปรับใหเ้หมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมที่จะน าไปใช้ 

 4. กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 กระบวนการพัฒนาหลักสูตร ได้มนีักวิชาการได้เสนอไว้อย่างหลากหลาย  

ดังตอ่ไปนี ้

  Ralf Tyler (1980. p. 84 อ้างถึงใน มารุต พัฒผล, 2562, หนา้ 1)  

เสนอหลักการส าหรับการพัฒนาหลักสูตรไว้ว่า การพัฒนาหลักสูตรเริ่มด้วยการหาค าตอบ

จากค าถามพืน้ฐาน 4 ค าถาม คอื  
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   1. จุดมุง่หมายทางการศกึษาที่โรงเรียนจะบรรลุคืออะไร 

   2. ประสบการณท์างการศกึษาที่ควรจะจัดเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมาย 

ทางการศึกษา คอือะไร 

   3. ประสบการณ์ทางการศึกษาเหล่านีจ้ะจัดให้มีประสิทธิภาพอย่างไร 

   4. จะตัดสินได้อย่างไรว่าบรรลุจุดมุง่หมายแล้ว 

   ค าตอบของค าถาม 4 ค าถามนี้ แสดงถึง 4 ขั้นตอนของ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรเรียงตามล าดับ ดังนี้ 

    1. ก าหนดจุดมุง่หมาย 

    2. เลือกแนวทางเพื่อบรรลุจุดมุ่งหมาย 

    3. จัดแนวทางเหล่านั้น 

    4. ประเมินผลที่ได้รับ 

   ในกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ Tyler นั้น จะเริ่มจากการศกึษา

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับตัวผูเ้รียน สังคมหรอืชุมชนและเนื้อหาความรูก้่อนแล้วก าหนด

จุดมุง่หมายช่ัวคราวของหลักสูตรให้สอดคล้องกับข้อมูลที่ได้มา หลังจากนั้นไปศกึษา

ปรัชญาจิตวิทยาการเรียนรู้และเป้าหมายของสถานศกึษา แล้วจึงกลับมาพิจารณา

จุดมุง่หมายช่ัวคราวว่าจะยอมรับได้ไหม โดยค านึงถึงพื้นฐานของคุณค่าทางการศกึษา 

เป้าหมายของการศกึษาและหน้าที่ของโรงเรียน หลังจากนั้นจึงก าหนดจุดมุ่งหมายที่

แนน่อน 

   Hilda Taba (1962, p. 12 อ้างถึงใน รุ่งทิวา จันทน์วัฒนวงษ์, 2557, หนา้ 

102) ได้แบ่งกระบวนการพัฒนาหลักสูตรเป็น 7 ขั้นตอน คอื 

    ขั้นที่ 1 วินจิฉัยความตอ้งการ 

    ขั้นที่ 2 ก าหนดจุดมุง่หมาย 

    ขั้นที่ 3 เลือกเนื้อหา 

    ขั้นที่ 4 จัดเนือ้หา 

    ขั้นที่ 5 เลือกประสบการณ์การเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 6 จัดประสบการณ์การเรียนรู้ 

    ขั้นที่ 7 ตัดสินใจสิ่งที่จะประเมินและวธิีการประเมิน  
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   David G. Armstrong (1989, pp. 32-37 อ้างถึงใน ดิฐภัทร บวรชัย, 

2555, หนา้ 176) ได้พิจารณารวบรวมรูปแบบกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของนักวิชาการ

ด้านหลักสูตร แล้วเสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรตามความเห็นของเขา ดังนี ้  

    1. ระบุความตอ้งการและจุดมุ่งหมาย 

    2. เลือกและจัดผูค้วรมีส่วนร่วม 

    3. พัฒนาแผนงานการจัดการหลักสูตร 

    4. พัฒนาส่วนประกอบที่จ าเป็นในแต่ละสภาพแวดล้อม 

    5. ทดลองใช้ ประเมิน จัดใหม ่

    6. เผยแพร่และใช้หลักสูตร 

    7. ประเมินและปรับปรุง 

   นอกจากนี้ Armstrong (1989) ได้เสนอว่ากิจกรรมการพัฒนาหลักสูตร 

ตามปกติแล้วควรด าเนินการ ดังนี้  

    1. พิจารณาแหลง่ข้อมูล 

    2. เลือกแนวคิด 

    3. พิจารณาผลกระทบภายนอก 

    4. พิจารณาความสัมพันธ์ของขอ้มูล 

    5. เตรียมหลักสูตร 

    6. ใช้หลักสูตร 

    7. ประเมินหลักสูตร 

   Ronald C. Doll (1992, p. 200 อ้างถึงใน นริมล ศตวุฒิ, 2551, หนา้ 21)  

ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

    1. พิจารณาความตอ้งการ 

    2. ก าหนดจุดมุ่งหมายหรอืเป้าหมายของหลักสูตร 

    3. ก าหนดวัตถุประสงค์ของโปรแกรมย่อย (เช่น หมวดวิชา รายวิชา  

เป็นต้น) 

    4. ก าหนดวิธีการประเมินผลการเรียน 

    5. เลือกรูปแบบของหลักสูตร 

    6. เลือกเนื้อหาการเรียนรู้ 

    7. พิจารณาจัดประสบการณ์การเรียนรู้ 
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    8. ประเมินหลักสูตร 

   Mauritz Johnson (1995, p. 19 อ้างถึงใน นริมล ศตวุฒิ, 2551, หนา้ 17) 

ได้เสนอกระบวนการพัฒนาหลักสูตรว่ามีส่วนประกอบหลัก 5 ส่วน คือ 

    1. การก าหนดเป้าหมายของหลักสูตร 

    2. การพัฒนาหลักสูตร (เลือกและสร้าง) 

    3. การวางแผนเกี่ยวกับการสอน 

    4. การจัดการเรยีนการสอน 

    5. การประเมินผลอย่างมีเทคนิค 

   สงัด อุทรานันท์ (2532, หน้า 38–43) ได้จัดล าดับขั้นตอนของการพัฒนา

หลักสูตร ไว้ดังนี้  

    1. การวเิคราะหข์้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาหลักสูตร 

    2. การก าหนดความมุ่งหมายของหลักสูตร  

    3. การคัดเลือกและจัดเนื้อหาสาระและประสบการณก์ารเรียนรู้  

    4. การก าหนดมาตรการวัดและประเมินผล 

    5 การน าหลักสูตรไปใช้  

    6. การประเมินผลการใช้หลักสูตร  

    7. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร  

   สุมิตร คุณานุกร (2538, หน้า 5–9) ได้กล่าวถึงกระบวนการพัฒนา

หลักสูตรซึ่งประกอบไปด้วย กิจกรรมหลัก 5 ประการ คือ  

    1. การก าหนดความมุง่หมายของหลักสูตร  

    2. การเลือก การจัดเนือ้หาวิชาและประสบการณ ์ 

    3. การน าเอาหลักสูตรไปใช้  

    4. การประเมินผลหลักสูตร  

    5. การปรับปรุงหลักสูตร 

 จากผลการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อสังเคราะหก์ าหนดกระบวนการพัฒนา

หลักสูตร จากทัศนะและจากผลการศกึษาวิจัยของนักวิชาการ 6 แหลง่ ดังกล่าวมานั้น 

ผูว้ิจัยได้น ามาสังเคราะหเ์พื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการพัฒนาหลักสูตร ดังแสดงใน

ตาราง 2 
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ตาราง 2 การสังเคราะหก์ระบวนการพัฒนาหลักสูตร 

 

   

           แหลง่อ้างอิง 
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คว
าม

ถี่ 

รอ้
ยล

ะ 

1 2 3 4 5 6 7 7 % 

วิเคราะห์ขอ้มลูพืน้ฐาน - - - - -  - - 15 

ก าหนดจดุมุง่หมาย        7 100 

เลือกเนือ้หาหรอืแนวทางของ

หลักสูตร 

  -     6 86 

ก าหนดมาตรการวดัและ

ประเมินผล 

- - - - -  - - 15 

ใช้หลักสูตรโดยการจัด

ประสบการณ ์

       7 100 

ประเมินผลหลักสตูร        7 100 

วินิจฉัยความตอ้งการ -  -  - - - 2 29 

จัดเนื้อหา -  -  - - - 2 29 

เลือกประสบการณ ์ -  - - - - - 1 15 

วางแผนการสอน - - - -  - - 1 15 

เลือกและจดัผู้มสี่วนร่วม - -  - - - - 1 15 

พัฒนาแผนงานการจัด

หลักสูตร 

- -  - - - - 1 15 

พัฒนาส่วนประกอบที่จ าเป็น - -  - - - - 1 15 

ปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร - - - - -   1 15 

เผยแพร่การใช้หลักสูตร - -  - - - - 1 15 

ก าหนดวตัถุประสงคย์่อย - - -  - - - 1 15 
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 จากตาราง 2 ผลการสังเคราะหก์ระบวนการพัฒนาหลักสูตร จ านวน 16 

ขั้นตอน จากแนวคิดของนักการศกึษา 7 คน แตก่ารวิจัยครั้งนีผู้ว้ิจัยได้เลือกขั้นตอนที่มี

ความถี่ตัง้แต่ร้อยละ 80 ขึ้นไป ได้กระบวนการพัฒนาหลักสูตร 4 ขั้นตอนคือ ก าหนด

จุดมุง่หมายของหลักสูตร เลือกเนือ้หาของหลักสูตร น าหลักสูตรมาใช้ และประเมินผล

หลักสูตร 

 5 งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร 

 จากการศกึษาค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตร มดีังนี้ 

  เขมณัฏฐ์ หล่อศรศีุภชัย (2558, หนา้ 22-32) ได้ศึกษาการพัฒนาหลักสูตร

ฝกึอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมด้านจติสาธารณะของนักศึกษามัธยมศกึษาตอนปลายของ

สถานศกึษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา มีวัตถุประสงค์

เพื่อ 1) พัฒนาหลักสูตรฝกึอบรมคุณธรรมและจรยิธรรมด้าน จติสาธารณะของนักศึกษา

มัธยมศกึษาตอนปลายของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศกึษาตามอัธยาศัย และ 2) ตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรฝกึอบรมคุณธรรม

และจรยิธรรมด้านจิตสาธารณะของนักศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย สถานศกึษาในสังกัด

สานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 

นักศึกษามัธยมศกึษาตอนปลายของสถานศกึษาในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศึกษานอก

ระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จานวน 35 คน  

ซึ่งได้มาด้วยการเลือกแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า (1) หลักสูตรฝึกอบรมคุณธรรมและ

จรยิธรรมดา้นจติสาธารณะของนักศึกษามัธยมศกึษาตอนปลาย สถานศกึษาในสังกัด

ส านักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย ประกอบด้วยหลักการ

และเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสรา้งของหลักสูตรมุง่พัฒนาจิตสาธารณะ  

5 ด้าน ได้แก่ จติแหง่ความช านาญการ จิตแหง่การสังเคราะห์ จติแห่งความสร้างสรรค์  

จติแห่งความเคารพ และจติแหง่คุณธรรมโดยหลักสูตรมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก

ที่สุด และแต่ละองค์ประกอบของหลักสูตรมคีวามสอดคล้องกันอยู่ในระดับมาก (2) 

หลักสูตรการฝกึอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจรยิธรรม ด้านจิตสาธารณะที่สร้างขึ้นมี

ประสิทธิภาพ กล่าวคือ สามารถท าให้นักศกึษามัธยมศึกษาตอนปลายของสถานศึกษา  

ในสังกัดส านักงานส่งเสริมการศกึษานอกระบบและการศกึษาตามอัธยาศัย มีจิตสาธารณะ

โดยรวมและรายด้าน 5 ด้าน ได้แก่ จติแหง่ความช านาญการ จิตแหง่การสังเคราะห ์ 
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จติแห่งความสร้างสรรค์ จติแหง่ความเคารพ และจติแห่งคุณธรรมสูงขึ้น และนักศึกษามี

ความพึงพอใจต่อหลักสูตรอยู่ในระดับมาก 

  พระพสิิฐ แสวงทรัพย์ (2560, บทคัดย่อ) ท าการศกึษาแนวทางการพัฒนา

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 ซึ่งมวีัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศกึษาปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8 (2) เพื่อสรา้งแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียน

การสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญของครู และ (3) เพื่อทดลองใชแ้ละประเมินผลแนวทาง 

การพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญของครู ผลการวิจัย

พบว่า (1) ปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็นส าคัญ

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา กลุ่มที่ 8 ได้แก่ การท างานเป็นทีม  

การพัฒนาครู การสนับสนุนการท างานของครู และความพึงพอใจในการท างานของครู 

ตามล าดับ (2) แนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผูเ้รียนเป็น

ส าคัญของครูจากปัจจัยสาเหตุ 4 ปัจจัย ประกอบด้วย 14 กิจกรรม ได้แก่ 1) การท างาน

ร่วมกันเป็นทีม 2) เรยีนรู้การพัฒนาบุคคลและทีมงาน 3) กระดาษวิเศษ 4) รูปปริศนา  

5) การระดมสมองตน้ไม้แห่งความคิด 6) การสร้างกลวิธีในการสอน 7) การประเมินผล

การสอน 8) ศกึษาดูงาน 9) ดา้นเทคโนโลยี 10) ด้านสื่อการสอน 11) ด้านสิ่งแวดล้อม  

12) การรู้จักตัวเอง 13) บทบาทและหน้าที่ของครูผู้สอน และ 14) การแสดงบทบทสมมต ิ

ครูกับนักเรียน (3) หลังการทดลอง ครูในกลุ่มทดลองมีการพัฒนาพฤติกรรมการจัด 

การเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ทั้งในด้านการท างานเป็นทีม ดา้นการพัฒนาครู 

ด้านการสนับสนุนการท างานของครู และด้านความพึงพอใจในการท างานของครูได้ดีขึ้น

กว่าก่อนการทดลองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 สรุปว่า การพัฒนาหลักสูตรด้านคุณธรรมจรยิธรรม มอีงค์ประกอบ คือ

หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ของหลักสูตร โครงสร้างของหลักสูตร มกีารประเมิน

คุณภาพหลักสูตรและสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตร และในการน าหลักสูตรไปใช้

ในการจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ มีปัจจัยที่มอีิทธิพลต่อพฤติกรรมการจัดการเรยีนการสอน 

ได้แก่ การท างานเป็นทีม การพัฒนาครู การสนับสนุนการท างานของครู และครูต้องมแีนว

ทางการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายด้วย 
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การประเมินหลักสูตร 

 

 การศกึษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประเมินหลักสูตร เพื่อเป็นแนวทาง 

ในการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร มดีังนี้ 

  1. ความหมายของการประเมินหลักสูตร 

   มารุต พัฒผล (2556, หน้า 29) กล่าวว่า การประเมินหลักสูตร คอื  

การตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะการตัดสิน คุณค่า (value judgment) 

ประเด็นต่าง ๆ ว่ามีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้หรอืไม่เพียงใด โดยใช้ขอ้มูล 

เชงิประจักษ์และน าผลการประเมินมาปรับปรุงหลักสูตรให้มคีุณภาพมากขึ้น เช่น  

ความทันสมัยของเอกสารหลักสูตร คุณภาพการจัดการเรียนรู้ คุณภาพการวัดและ

ประเมินผล คุณภาพของ ผูเ้รียน เป็นต้น 

   ปราโมทย์ จันทร์เรือง (2552, หนา้ 535) ได้สรุปความหมาย  

การประเมนิหลักสูตรไว้ 2 ลักษณะ คือ ความหมายแรกเป็นการให้ความหมายในแงท่ี่

เกี่ยวกับสิ่งที่ตอ้งการประเมินและความหมายที่สองในแงข่องกระบวนการประเมิน  

ส่วนความหมายของการประเมินหลักสูตรมคีวามหมายถึงการรวบรวม วิเคราะหข์้อมูล 

แล้วน าข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหาข้อบกพร่อง หรอืปัญหา เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไข

ส่วนประกอบทุกส่วนของหลักสูตรให้คุณภาพดียิ่งขึ้น หรอืตัดสินคุณค่าของหลักสูตรนัน้ ๆ 

  สรุปว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล  

เพื่อตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะการตัดสินคุณค่า แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพยิ่งขึน้ 

  2. ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร 

   สุนีย์ ภูพ่ันธ์์ (2546 อ้างถึงใน พริิยา สีสด, 2557, หน้า 25-26) ได้สรุป

ขั้นตอนการประเมินหลักสูตร ไว้ดังนี้ 

   2.1 ขั้นก าหนดวัตถุประสงค์หรอืจุดหมายในการประเมิน เป็นขั้นตอนแรก

ของกระบวนการในการด าเนินการประเมินหลักสูตร ผู้ประเมินตอ้งก าหนดวัตถุประสงค์

และเป้าหมายของการประเมินให้ชัดเจนว่าจะประเมินอะไร ในส่วนใด ด้วยวัตถุประสงค์

อย่างไร เช่น ต้องการประเมนิเอกสารหลักสูตรเพื่อดูว่าเอกสารหลักสูตรถูกต้อง สมบูรณ์

สามารถน าไปใช้ได้อย่างมปีระสิทธิภาพแค่ไหน หรอืจะประเมินการน าหลักสูตรไปใช้ใน

เรื่องอะไร แค่ไหนหรอืการน าหลักสูตรไปใช้ทั้งหมด หรือจะประเมินหลักสูตรทั้งระบบ  
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การ ก าหนดวัตถุประสงค์ในการประเมินที่ชัดเจนท าให้สามารถก าหนดวิธีการ เครื่องมอื 

และขั้นตอน ในการประเมินได้อย่างถูกต้อง และท าให้การประเมินหลักสูตรด าเนินไปอย่ามี

ประสิทธิภาพ และได้ผลถูกต้องเชื่อถือได้   

   2.2 ขั้นตอนหลักเกณฑ์วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผล การก าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเปรียบเสมือนเข็มทิศที่จะน าไปสู่เป้าหมายของการประเมิน 

เกณฑก์ารประเมินจะเป็นเครื่องบ่งช้ีคุณภาพในส่วนของหลักสูตรที่ถูกประเมิน การก าหนด

วิธีการที่จะใช้ในการประเมินผลท าให้เราสามารถด าเนินงานไปตามขั้นตอนได้อย่างราบรื่น 

   2.3 ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอืและวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมอืที่

ใช้ในการประเมินหรอืเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่มคีวามส าคัญที่จะมี

ผลท าใหก้ารประเมินนั้นน่าเช่ือถือมากน้อยแค่ไหน ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอืที่ใชใ้นการ

ประเมินหรอืเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บรวบรวมข้อมูลมีหลายอย่าง ซึ่งผู้ประเมินจะต้อง

เลือกใช้และสร้างอย่างมคีุณภาพ มีความเชื่อถือได้ และมีความเที่ยงตรงสูง   

   2.4 ขั้นเก็บรวบรวมข้อมูล ในขั้นการรวบรวมข้อมูลนั้นผู้ประเมินตอ้งเก็บ

รวบรวมข้อมูลตามขอบเขตและระยะเวลาที่ก าหนดไว้ ในบางครัง้ถ้าจ าเป็นต้องอาศัยผู้อื่น

ในการรวบรวมข้อมูลควรพิจารณาผูท้ี่จะมาท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูลที่มคีวามเหมาะสม 

เพราะผูเ้ก็บรวบรวมข้อมูลมีส่วนช่วยใหข้้อมูลที่รวบรวมได้มคีวามเที่ยงตรงและน่าเชื่อถอื 

   2.5 ขั้นวเิคราะหข์้อมูล ผูป้ระเมินตอ้งก าหนดวิธีการจัดระบบข้อมูล 

พิจารณาเลือกใช้สถิตใินการวิเคราะห์ที่เหมาะสม แล้วจงึวิเคราะห ์สังเคราะห์ข้อมูล

เหล่านั้น โดยเปรียบเทียบกับเกณฑท์ี่ก าหนดไว้   

   2.6 ขั้นสรุปผลการวิเคราะหข์้อมูลและรายงานผลการประเมิน ในขั้นนี้ 

ผูป้ระเมินจะสรุปและรายงานผลจากการวิเคราะห์ในขั้นต้น ผูป้ระเมินจะต้องพิจารณา

รูปแบบการรายงานผลวา่ควรจะเป็นรูปแบบใด และการรายงานผลจะมุ่งเสนอข้อมูลที่ 

บ่งชีใ้ห้เห็นคุณภาพของหลักสูตร คือมกีารปรับปรุงเนื้อหาบางสว่นหรือมีการยกเลิก

ทั้งหมด 

   2.7 ขั้นน าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตรในโอกาสต่อไป 

  มารุต พัฒผล (2556, หน้า 15-16) กล่าวถึงระบบการประเมินหลักสูตร

ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม ดังนี้  
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    1) การวางแผนการประเมิน หมายถึง การออกแบบการประเมินหลักสูตร

ที่สอดคล้องกับ จุดมุ่งหมายของการประเมิน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่มคีวามถูกต้อง 

สามารถน าไปใช้เป็นสารสนเทศ ส าหรับการปรับปรุงหลักสูตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ได้แก่ การก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมิน การก าหนดกรอบการประเมิน การก าหนด

วิธีการเครื่องมอืส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การก าหนด แหล่งขอ้มูล วธิีการวิเคราะห์

ข้อมูล และเกณฑก์ารประเมิน การวางแผนการประเมินเป็นสิ่งส าคัญต่อการ ประเมิน

หลักสูตรเพราะเปรียบเสมอืนพิมพ์เขยีว (blueprint) ของการด าเนินการจริง ๆ ซึ่งจะช่วย 

ท าให้ การประเมินหลักสูตรมีความถูกต้องและประหยัดงบประมาณได้เป็นอย่างด ี 

   2) การวางแผนเก็บข้อมูล หมายถึง การเตรียมความพร้อมก่อน

ด าเนนิการเก็บรวบรวม ขอ้มูล ได้แก่ การเตรยีมเครื่องมอืส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การตดิต่อประสานงานและนัดหมายวัน เวลาสถานที่กับผู้ให้ข้อมูล การก าหนดบุคคลที่จะ

ท าหนา้ที่เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ตลอดจนผู้ท าหนา้ที่วเิคราะหข์้อมูล และ

ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผูป้ระเมินหลักสูตรต้องวางแผนการ เก็บรวบรวมข้อมูล

ให้สอดคล้องกับแผนการประเมินเพื่อให้การประเมินบรรลุจุดมุง่หมายอย่างมี 

ประสิทธิภาพ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดจีะท าให้การเก็บข้อมูลมีความประหยัดทั้ง

ในด้านเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ส่งผลท าให้ข้อมูลมีความถูกต้องสมบูรณ์ 

สามารถน าไปวิเคราะหไ์ด้ทันที   

   3) การเก็บข้อมูลและวิเคราะหข์้อมูล หมายถึง การด าเนินการเก็บ

รวบรวมข้อมูลตาม แผนการเก็บข้อมูลที่ก าหนดไว้ และน ามาวิเคราะหแ์ปลความหมาย 

และลงสรุปตามเกณฑก์ารประเมิน การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดีตอ้งได้ข้อมูลครบถ้วน และ

ต้องมีความซื่อสัตย์กล่าวคือ ผู้เก็บข้อมูลตอ้งไม่ สร้างข้อมูลจากความคิดหรอือุปาทานของ

ตนเอง (ไม่ใช่การสร้างข้อมูลเท็จแต่เป็นการตีความ ปรากฏการณ์จากมุมมองของตนเอง) 

เชน่ ขอ้มูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมก็จะต้องบันทึกข้อมูล เฉพาะพฤติกรรมที่สังเกตได้

จรงิ ๆ เท่านั้น โดยไม่น าความรูส้ึกของตนเองที่เกิดขึ้นในระหว่างการสังเกต ไปบันทึกเป็น

ข้อมูลการประเมิน เพราะสิ่งนี้เป็นความรู้สกึ (feel) ไม่ใช่ขอ้เท็จจริง (fact) ส าหรับการ 

วิเคราะห์ข้อมูลผูป้ระเมินหลักสูตรต้องวิเคราะหอ์ย่างตรงไปตรงมาและไม่น ามุมมองของ

ตนเอง ไปใช้เป็นเกณฑ์การประเมินหลักสูตรเพราะจะท าให้เกิดความขัดแย้งตามมา

ภายหลังได้ สว่นการสรุปผล การประเมินต้องสรุปไปตามเกณฑก์ารประเมินที่ได้ก าหนดไว้ 

อย่างไรก็ตามหากมีประเด็นอื่นที่นา่สนใจ ยังสามารถน าเสนอเป็นข้อสังเกตเพิ่มเติมได้  
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   4) การรายงานผลตอ่ผูเ้กี่ยวข้อง หมายถึง การสื่อสารข้อสรุปผลจากการ

ประเมิน หลักสูตรด้วยวิธีการตา่ง ๆ อย่างเหมาะสมไปยังผู้มีสว่นเกี่ยวข้องกับหลักสูตรทุก

ฝ่าย เช่น ผูบ้ริหาร ผู้สอน ผู้สนับสนุน ผู้เรยีน ผู้ปกครอง และชุมชน การรายงานผลต่อ

ผูเ้กี่ยวข้องมคีวามส าคัญมากในฐานะ ที่จะท าให้ผูเ้กี่ยวข้องทั้งหลายได้มโีอกาสรับรู้

คุณภาพของหลักสูตรในประเด็นต่าง ๆ ทั้งที่เป็นจุดแข็งและ จุดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข อันจะ

น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพมากยิ่งขึน้ เช่น การปรับเปลี่ยน จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร การเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผล การจัด 

กิจกรรมเสริมหลักสูตร การจัดซื้อจัดหาวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนการปรับปรุงแหลง่

เรียนรู้ภายในสถานศกึษา เป็นต้น อย่างไรก็ตามการรายงานผลการประเมินหลักสูตร

จะต้องใชว้ิธีการสื่อสารเชิงบวก และการเสริมพลัง (empowerment) ที่ช่วยใหเ้กิดการ

ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพของหลักสูตร ทั้งระบบ ได้แก่ ระบบร่างหลักสูตร ระบบบริหาร

หลักสูตรและระบบประเมินหลักสูตร บนพืน้ฐานของ ผลการประเมนิต่อไป    

  3. เกณฑ์คุณภาพการประเมินหลักสูตร  

   การประเมนิหลักสูตรมีเกณฑท์ี่ใชพ้ิจารณาคุณภาพของการประเมนิ

หลักสูตรมี 3 ดา้น ได้แก่ 1) เกณฑค์วามเป็นวิทยาศาสตร์ 2) เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง 

และ 3) เกณฑค์วามคุ้มค่า ซึ่งก่อนที่จะด าเนินการประเมินหลักสูตรจ าเป็นต้องมกีารวาง

แผนการด าเนินการใหก้ารประเมินหลักสูตร มีคุณภาพครอบคลุมทั้ง 3 ด้านโดยแต่ละดา้น

มีสาระส าคัญ ดังนี้ (Brady, 1992 อา้งถึงใน มารุต พัฒผล, 2556, หน้า 45-46)        

    1. เกณฑค์วามเป็นวิทยาศาสตร ์(scientific criteria) หมายถึง  

ความถูกต้อง และเช่ือถือได้ของการประเมินหลักสูตร มีประเด็นที่ตอ้งพิจารณา 4 ประเด็น  

ได้แก่  

     1.1 ความเที่ยงตรงภายใน (internal validity) หมายถึง การประเมิน 

หลักสูตรได้สารสนเทศ หรือข้อสรุป ตรงกับสภาพความเป็นจรงิ  

     1.2 ความเที่ยงตรงภายนอก (external validity) หมายถึง ผลการ 

ประเมินหลักสูตรที่เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงบางสว่น เช่น เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เป็น

ต้น สามารถ สรุปอ้างอิง (generalization) ไปยังบริบทอืน่ภายในหลักสูตรเดียวกันได้ เชน่ 

สังเกตพฤติกรรมจิตอาสา ของผู้เรยีนบางคน แล้วสรุปข้อค้นพบจากการสังเกตนั้นไปยัง

ผูเ้รียนทั้งหมดได้อย่างถูกต้อง เป็นต้น  
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     1.3 ความเชื่อม่ัน (reliability) หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่ใช้

วิธีการ หรอืเครื่องมอืที่แตกต่างกันหรอืใช้ผูป้ระเมินเป็นคนละคนกันแต่ก็ยังได้ผลการ

ประเมินที่ตรงกัน        

     1.4 ความเป็นปรนัย (objectivity) หมายถึง การประเมินหลักสูตรที่

มี ความเป็นรูปธรรม ขอ้มูลที่ใชใ้นการประเมินเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์ ผูป้ระเมินที่มีความรู้

และ ประสบการณ์ ตลอดจนความช านาญเพียงพอ จะมีความเห็นตรงกันในผลการ

ประเมิน  

    2. เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง (practical criteria) หมายถึง 

หลักการที่ก าหนดไว้เพื่อให้การประเมนิหลักสูตรมีความเป็นไปได้จริงในระดับการปฏิบัติ  

มีประเด็นที่ตอ้ง พิจารณา 6 ประเด็น ได้แก่  

     2.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมิน (relevance) 

หมายถึง การประเมินหลักสูตรมคีวามสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายของการประเมิน  

ซึ่งการประเมนิ หลักสูตร ที่ไม่ตรงประเด็นหรอืไม่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การประเมิน

เปรียบเสมอืนการตอบค าถาม ไมต่รงกับโจทย์การประเมิน  

     2.2 ความมคีุณค่าและความส าคัญ (importance) หมายถึง  

ผลการ ประเมินหลักสูตรเป็นสิ่งที่มคีุณค่า และมีความส าคัญต่อผูท้ี่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร 

น าไปสู่การปรับปรุงหลักสูตรได้จรงิ  

     2.3 ความมขีอบเขตที่ชัดเจน (scope) หมายถึง การประเมิน

หลักสูตรที่ก าหนดขอบเขตของการประเมินไว้อย่างชัดเจน ครอบคลุมสิ่งที่มุ่งประเมิน 

ประเด็นการประเมิน รวมทั้งบุคคลผูใ้ห้ข้อมูล มาตรฐานการประเมินหรอืเกณฑ์รวมทั้ง

ระยะเวลาของการประเมินซึ่งเกณฑ ์ดา้นการปฏิบัติได้จรงิในด้านความตรงประเด็น  

ความมคีุณค่าและความส าคัญและมขีอบเขตชัดเจน ดังกล่าว มคีวามสัมพันธ์กัน และมี

ความส าคัญเท่าเทียมกัน  

     2.4 ความน่าเชื่อถือ (credibility) หมายถึง ผลการประเมิน

หลักสูตรไม่วา่ จะเป็นข้อค้นพบจากการประเมินหรอืข้อเสนอแนะที่มีต่อหลักสูตร มีความ

น่าเชื่อถือซึ่งเกิดมาจาก กระบวนการประเมินทั้งหมด ตั้งแต่คณะกรรมการประเมิน วธิีการ

และเครื่องมอื การวิเคราะห์ข้อมูลความเป็นมาตรฐานของเกณฑ์ที่ใช้การประเมิน  
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     2.5 ความเหมาะสมของเวลา (timelines) หมายถึง การประเมิน 

หลักสูตรที่มรีะยะเวลาด าเนินการอย่างเหมาะสม และเพียงพอ ไม่นอ้ยเกินไปจนสง่ผลท า

ให้เกิดความเร่ง รีบด าเนินการประเมินหลักสูตรและไม่ยาวนานเกินไปจนท าให้ได้ผลการ

ประเมินลา่ช้า ไม่ทันเหตุการณ์ หรอืล้าสมัย  

     2.6 การเผยแพร่ผลการประเมิน (pervasiveness) หมายถึง 

การประเมนิ หลักสูตรที่เผยแพร่ผลการประเมินให้กับบุคคลทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เช่น 

ผูบ้ริหาร ผู้สอน ชุมชน ผูป้กครอง ผูเ้รียน เป็นต้น รวมทั้งบุคคลที่มคีวามตอ้งการใช้

สารสนเทศจากการประเมิน เช่น นักวิจัย ผู้บริหาร ระดับสูง เป็นต้น  

    3. เกณฑด์้านความคุ้มค่า (prudential criteria) เป็นหลักการที่ก าหนด

ไว้ เพื่อให้การประเมินหลักสูตรมปีระสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ซึ่งความมี

ประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล หมายถึง การประเมินหลักสูตรต้องใช้ทรัพยากรน้อยที่สุด 

แตไ่ด้ผลการประเมินที่มี ประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงหลักสูตรให้

มีคุณภาพมากขึ้น 

 สรุปว่า การประเมินหลักสูตร หมายถึง การรวบรวม วเิคราะห์ขอ้มูล เพื่อ

ตรวจสอบคุณภาพของหลักสูตรในลักษณะการตัดสินคุณค่า แล้วน าข้อมูลมาปรับปรุง

หลักสูตรใหม้ีคุณภาพยิ่งขึน้ มขีั้นตอนในการประเมินโดยสรุป ได้แก่ ขั้นการวางแผนการ

ประเมินและเก็บรวบรวมข้อมูล ขัน้ตอนการเก็บข้อมูลและวเิคราะหข์้อมูล ขัน้ตอนรายงาน

ผลตอ่ผูเ้กี่ยวข้องเพื่อน าผลที่ได้จากการประเมินไปพัฒนาหลักสูตร โดยมีการประเมิน

หลักสูตรที่ใชพ้ิจารณาคุณภาพของการประเมินหลักสูตร 3 ด้าน ได้แก่ เกณฑค์วามเป็น

วิทยาศาสตร์ เกณฑ์การน าไปปฏิบัติได้จริง และเกณฑ์ความคุ้มค่า 

 

ความพึงพอใจ 

 

 1. ความหมายของความพึงพอใจ 

  ค าวา่ “ความพึงพอใจ” ซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษว่า “Satisfaction” ซึ่งมี

ความหมายโดยทั่วไปว่า “ระดับความรูส้ึกในทางบวกของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง” และมี

นักวิชาการ และนักจิตวิทยาได้ให้ความหมาย ไว้ดังนี้ 
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  อดุลย์ จาตุรงคกุล (2550, หน้า 48) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ คือ 

ความรูส้ึกพึงพอใจหรอืผดิหวังอันเกิดจากการเปรียบเทียบผลหรอืการปฏิบัติงานของ

ผลติภัณฑก์ับความคาดหมายของผูบ้ริโภค  

  วนิชา ศรีตะปัญญะ (2551, หนา้ 87) กล่าวว่าความพึงพอใจคือ ความรูส้ึก

รวมของบุคคลที่มตี่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง อันเกิดจากพืน้ฐานการรับรู้ ค่านิยมและประสบการณ ์ 

ที่แต่ละบุคคลได้รับและจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสิ่งนัน้สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่

บุคคลนั้นได้ ซึ่งระดับความพึงพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมคีวามแตกต่างกัน 

  สุธิศา ร าพึงเกียรติ (2552, หนา้ 9) ได้กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูส้ึกที่เป็นการยอมรับ ความรูส้ึกชอบ ความรูส้ึกยินดีกับการปฏิบัติงาน ทั้งการ

ให้บริการและการรับบริการในทุกสถานการณ ์ทุกสถานที่ 

  กิตติมา ปรีดีดิลก (2559, หนา้ 321) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรูส้ึกชอบหรอืพอใจที่มีต่อองค์ประกอบ และสิ่งจูงใจในด้านต่าง ๆ เมื่อได้รับ 

การตอบสนอง 

  Good (1973, p. 320) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ คุณภาพ

หรอืระดับความพึงพอใจ ซึ่งเป็นผลมาจากความสนใจต่าง ๆ และทัศนคตทิี่บุคคลมีต่อสิ่ง

นั้น ๆ 

  Women (1973, p. 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกที่มี

ความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุง่หมาย ความตอ้งการหรือแรงจูงใจ 

  Kotler (2000, p. 36) ได้ให้ความหมาย ของความพึงพอใจว่า เป็นความรูส้ึก

ของบุคคล เมื่อได้รับความสุขหรอืความผิดหวัง ซึ่งเกิดจากการเปรียบเทียบการรับรู้กับ

ความคาดหวังในผลลัพธ์ของสิ่งที่ต้องการ ถ้าการรับรู้ต่อสิ่งที่ตอ้งการนั้นพอดีกับ 

ความคาดหวัง ลูกค้าจะเกิดความพึงพอใจ 

  จากความหมายดังกล่าวข้างตน้ผู้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ 

หมายถึง ความรู้สกึพอใจของมนุษย์ ความรูส้ึกชอบ ประทับใจ และความรู้สกึที่ได้รับ

ความสุขเมื่อได้รับสิ่งที่ต้องการและจะมีความพึงพอใจสูงเมื่อการบริการตอบสนอง 

ความตอ้งการและเป็นไปตามความคาดหวังหรอืเกินกว่าความคาดหวัง 
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 2. ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

  Maslow (1970) เป็นผู้คิดคน้ทฤษฎี เป็นทฤษฎีดัง้เดิมเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ทฤษฎีนีเ้น้นย้ าเรื่องความต้องการของมนุษย์ มนุษย์ทุกคนมีความต้องการอยู่ตลอดเวลา 

อย่างไม่สิ้นสุด และเป็นความตอ้งการที่เป็นกลุ่มเป็นชุดที่มกีารจัดล าดับไว้เป็นระดับขั้น 

และเมื่อความตอ้งการในระดับใดบรรลุผลแล้วก็จะไม่เป็นตัวจูงใจอีก แต่ความตอ้งการใน

ล าดับสูงขึน้ไปจะเป็นตัวจูงใจแทนเขา ได้จัดล าดับความต้องการ โดยล าดับจากต่ าไปสูงเป็น 

5 ขั้น ดังนี้ 

   1. ความต้องการพืน้ฐานทางกายภาพและชีวภาพ เป็นความตอ้งการ 

ขั้นพื้นฐานที่ส าคัญเพื่อให้ด ารงชีวติอยู่ได้ เช่น ความตอ้งการปัจจัยสี่ ความต้องการ 

ทางเพศ สภาพอุณหภูมิ เป็นต้น 

   2. ความตอ้งการความปลอดภัยและความมั่นคงเมื่อได้รับการตอบสนอง

ความตอ้งการทางรา่งกายจนเป็นที่พอใจแล้วก็จะเกิดความต้องการความปลอดภัย เช่น 

ต้องการได้รับความคุ้มครอง สภาพการท างานที่ปลอดภัย ผลประโยชน์พเิศษที่ได้รับ  

เป็นต้น 

   3. ความต้องการในทางสังคม เป็นความต้องการที่จะเป็นทั้งผู้ให้และผูร้ับ

จากสังคม ถ้าไม่ได้รับความพึงพอใจจะเกิดความโดดเดี่ยว ว้าเหว่ ซึ่งจะสามารถเกิดผล

ต่อเนื่องไปถึงการปรับตัวที่ไม่ดใีนสังคมได้ 

   4. ความตอ้งการที่จะได้รับความยกย่องและเป็นที่ยอมรับ ซึ่งเป็น 

ความตอ้งการเกียรตยิศช่ือเสียง การยอมรับนับถือจากผูอ้ื่น และการยอมรับนับถือตนเอง  

เคารพตนเอง และความเป็นเลิศในบางสิ่งบางอย่างที่ตนม ีและมีอารมณซ์ึ่งแสดงออกถึง

บุคลิกภาพที่สมบูรณ์ ความต้องการความส าเร็จแหง่ตน เป็นกระบวนการที่ไม่มีที่สิ้นสุด 

   5. ความต้องการที่จะประสบความส าเร็จเป็นความต้องการพัฒนาตนเอง

ตามศักยภาพสูงสุด  

  สมชาย บุญสุ่น (2554, หนา้ 27-29) ได้สรุปผลการศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

กับความพึงพอใจ ไว้ดังนี้ 

   1. ทฤษฎีความตอ้งการของเมอรเ์รย์ (Murrey’s Manifest Needs Theory) 

ประกอบด้วยความตอ้งการ 4 ประการ คือ ความตอ้งการความส าเร็จ ความตอ้งการ

ความสัมพันธ์ ความต้องการอิสระ และความต้องการอ านาจ ซึ่งความตอ้งการเหล่านีอ้าจ

เกิดขึ้นพรอ้มกัน โดยบางด้านสูง บางดา้นต่ าก็ได้ และไม่จ าเป็นต้องเกิดขึน้เรียงเป็นล าดับ  
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   2. ทฤษฎีความพึงพอใจในงานหรอืทฤษฎีสองปัจจัย ที่มีผลต่อความ 

พึงพอใจในงาน (Herberg Two Factors Theory) อธิบายว่า ความพึงพอใจในงานเกิดขึ้นจาก

สองปัจจัยคือ ปัจจัยค้ าจุนหรอืปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยจูงใจซึ่งเกิด

จากความรู้สกึภายในของบุคคล Maynard ได้กล่าวถึงทฤษฎีความพึงพอใจว่าเป็น

ความรูส้ึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและความรูส้ึกทางลบ ความรูส้ึก

ทางบวกเป็นความรู้สกึที่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนีเ้ป็นความรู้สึกที่

แตกต่างจากความรูส้ึกทางบวกอื่น ๆ กล่าวคือ เป็นความรูส้ึกที่มรีะบบย้อนกลับ ความสุข

สามารถท าให้เกิดความสุขหรอืความรู้สกึทางบวกเพิ่มขึน้ได้อีก ดังนัน้ จะเห็นได้ว่าความสุข

เป็นความรู้สกึที่สลับซับซ้อน และความสุขนีจ้ะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรูท้างบวกอื่น ๆ 

สิ่งหนึ่งที่จะท าให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรหรอืสิ่งเร้า  

การวิเคราะหร์ะบบความพึงพอใจ คือการศกึษาว่าทรัพยากรหรอืสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่

ต้องการที่จะท าให้เกิดความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อ

มีทรัพยากรทุกอย่างที่เป็นความต้องการครบถ้วน 

  กล่าวโดยสรุปได้ว่า ความพึงพอใจเป็นความรู้สกึหรอืทัศนคตทิางด้านบวก

ของบุคคลทีมตี่อสงิใดสิงหนึ่งซึงจะเกิดขึ้นก็ต่อเมอืสิ่งนั้นสามารถสนองต่อความต้องการ

ให้แก่บุคคลนั้นได้ แตท่ั้งนีค้วามพอใจของแต่ละบุคคลย่อมมีความแตกต่างกันขึน้อยู่กับ

ค่านิยมและประสบการณ์ที่ได้รับ 

 3. การพัฒนาความพึงพอใจ 

 ความพึงพอใจ คอืความรูส้ึกพอใจของมนุษย์ ความรูส้ึกชอบ ประทับใจและ

ความรูส้ึกที่ได้รับความสุขเมื่อได้รับสิ่งที่ตอ้งการและจะมีความพึงพอใจสูงเมื่อการบริการ

ตอบสนองความตอ้งการและเป็นไปตามความคาดหวังหรอืเกินกว่าความคาดหวัง ซึ่งเกิด

จากการได้รับการตอบสนองความต้องการทั้งด้านวัตถุ และด้านจติใจ เป็นความรู้สึกที่มี

ความสุข เมื่อได้รับความส าเร็จตามความต้องการหรอืแรงจูงใจ การจะพัฒนาความ 

พึงพอใจก็ต้องยึดหลักตามทฤษฎีทางพฤติกรรมศาสตร์ ที่เกี่ยวกับความตอ้งการของมนุษย์   

  Herzberg (1959 อ้างถึงใน เณศรา โฉมรุ่ง, 2552, หน้า 56) ได้ศกึษา

ค้นคว้าทฤษฎีที่เป็นมูลเหตุท าให้เกิดความพึงพอใจ เรียกว่า The Motivation Hygiene 

Theory ซึ่งสนับสนุนและขยายแนวความคิดของล าดับความต้องการของมนุษย์ ได้กล่าวถึง

ปัจจัยที่ท าให้เกิดความพึงพอใจในการท างาน 2 ปัจจัย คือ 
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   1. ปัจจัยค้ าจุน (Hygiene Factor) ได้แก่ นโยบายของหน่วยงานและ 

การบริการ การบังคับบัญชาหรอืการนเิทศ สภาพการท างาน ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

รายได้ ต าแหน่งและความมั่นคง ปัจจัยเหล่านีม้ิได้เป็นสิ่งจูงใจที่จะท าให้เกิดผลผลติเพิ่มขึน้ 

แตเ่ป็นข้อก าหนดเบือ้งตน้ เพื่อป้องกันไม่ให้คนเกิดความไม่พอใจงานที่ท าอยู่ ตัวอย่างเช่น 

การนัดหยุดงานของโรงงานเนื่องจากมีปัญหามาจากเรื่องเงนิซึ่งอยู่ในปัจจัยค้ าจุน 

   2. ปัจจัยกระตุน้ (Motivation Factor) ปัจจัยส่วนใหญ่เหล่านีจ้ะเกี่ยวข้อง

กับงานที่ปฏิบัติ คนจะถูกจูงใจใหเ้พิ่มผลผลิตจากปัจจัยเหล่านีก้ระตุ้น ได้แก่ ความส าเร็จ 

ของงาน การยอมรับนับถือลักษณะของงานโดยตัวของมันเอง ความรับผิดชอบ  

ความเจรญิก้าวหน้าในตนเองและอาชีพ ปัจจัยกระตุ้นท าให้คนท างานมคีวามรูส้ึกในด้านด ี 

เป็นสิ่งจูงใจในด้านความรูส้ึกนึกคิดของตน ปัจจัยกระตุ้นจะน าไปสู่การจูงใจในวิธีการ

บริหารด้วย 

  จากการศกึษาข้างต้นสรุปได้ว่า ความพึงพอใจจะพัฒนาได้จากปัจจัย  

2 ปัจจัย คือ ปัจจัยค้ าจุนคือการได้รับความช่วยเหลือทั่งจากตัวบุคคลคือผู้บังคับบัญชา  

เพื่อนรว่มงานและจากหน่วยงานคือ นโยบาย สวัสดิการของส านักงาน ปัจจัยกระตุ้นคือ

ได้รับการกระตุน้ให้เกิดความตอ้งการความส าเร็จ การยอมรับ ความก้าวหน้า ปัจจัย

เหล่านีส้ามารถพัฒนาความพึงพอใจได้   

 4. การวัดความพึงพอใจ   

  บุญเรอืง ขจรศลิป์ (2528 อ้างถึงใน ด าริ มุศรีพันธ์, 2544, หน้า 44) ได้ให้

ทัศนะเกี่ยวกับเรื่องนีว้่า ทัศนะคติหรือเจตคตเิป็นนามธรรม เป็นการแสดงออกค่อนข้าง

ซับซ้อนจงึเป็นการยากที่จะวัดทัศนคติโดยตรง แตเ่ราสามารถวัดทัศนคติโดยอ้อมได้  

โดยวัดความคิดของบุคคลเหล่านั้นแทน ฉะนั้น การวัดความพึงพอใจก็มีขอบเขตจ ากัดด้วย 

อาจมคีวามคลาดเคลื่อนเกิดขึน้ ถ้าบุคคลเหล่านั้นแสดงความเห็นไม่ตรงกับความรู้สึกที่

แท้จรงิ ซึ่งความคลาดเคลื่อนเหล่านีย้่อมเกิดขึ้นได้ธรรมดาของการวัดทั่ว ๆ ไป 

  ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์ (2543, หนา้ 14) ได้ก าหนดจุดมุ่งหมายของการวัด

ความพึงพอใจงาน ไว้ดังนี้ 

   1. เพื่อจะได้เข้าใจถึงปัจจัยต่าง ๆ ทั้งด้านส่วนบุคคลด้านงาน ด้านการ

จัดการที่เกี่ยวข้องกับความพึงพอใจ และความไม่พึงพอใจในการท างาน 

   2. เพื่อจะได้เข้าใจถึงความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจในการท างาน

กับการปฏิบัติงานว่าอะไรเป็นสาเหตุให้คนท างานได้ดี 
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   3. เพื่อให้เข้าใจถึงหนว่ยงานลักษณะใดที่คนพึงพอใจ และไม่พอใจ 

รวมทั้งเกี่ยวกับการจัด และการบริหารหน่วยงานนั้น 

   4. เพื่อให้เข้าใจผลจาการไม่พึงพอใจงาน เช่น การขาดงาน ลางานและ

การออกจากงาน รวมทั้งได้ศกึษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างการศกึษาต่อ การจัดสวัสดิการ 

บริการตา่ง ๆ ว่าจะสามารถสร้างความพึงพอใจให้กับการท างานได้อย่างไร 

  ปรีชา วันแวน่ (2551, หน้า 50) กล่าวว่า มวีิธีที่สามารถวัดความพึงพอใจ

ดังนี้ 

   1. การใช้แบบสอบถาม โดยผูอ้อกแบบสอบถามจัดท าแบบสอบถามเพื่อ

ต้องการทราบความคิดเห็น สามารถกระท าได้ในลักษณะก าหนดค าตอบใหเ้ลือก หรอืตอบ

ค าถามอิสระ ซึ่งค าถามดังกล่าวอาจถามความพอใจในด้านต่าง ๆ โดยทั่วไปนิยมใชว้ิธีจัด

อันดับคุณภาพ 5 ระดับ และประเด็นวัดความพึงพอใจเป็นทางบวก คะแนนจะเป็น ดังนี้ 

    ระดับ  5  หมายถึง  ความพึงพอใจมากที่สุด 

    ระดับ  4  หมายถึง  ความพึงพอใจมาก 

    ระดับ  3  หมายถึง  ความพึงพอใจปานกลาง 

    ระดับ  2  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อย 

    ระดับ  1  หมายถึง  ความพึงพอใจน้อยที่สุด 

   2. การสัมภาษณ์ เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยตรงซึ่งต้องอาศัยเทคนิค

และวิธีการที่ดีจึงจะได้ขอ้มูลที่เป็นจริง 

   3. การสังเกต เป็นวิธีวัดความพึงพอใจโดยการสังเกตพฤติกรรมของ

บุคคลเป้าหมายไม่ว่าจะแสดงออกจากการพูดจา กริยา ท่าทาง วิธีนีต้้องอาศัยการกระท า

อย่างจริงจัง และสังเกตอย่างมรีะเบียบแบบแผน 

  Day (1997 อา้งถึงใน ธิดารัตน์ เจตินัย, 2551, หน้า 62) ได้เสนอ

แนวความคิดในการวัดความพึงพอใจไว้ 2 แบบ ดังนี้ 

   1. การประเมินผลทางจิตวิทยา (Psychological interpretation of 

satisfaction) แนวทางนีม้องว่าเป็นการยืนยัน (Confirmation) ของความคาดหวังที่เกิดขึน้ 

(Prior expectation) ความพึงพอใจหรอืไม่พอใจขึน้กับการเปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้รับ ซึ่งก็คือ

แนวทางของ Disconfirmation process 
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   2. การประเมินผลตามทฤษฎีอรรถประโยชน์ (Utility Theory 

Interpretation of Satisfaction) เป็นการอา้งองิทฤษฎีในด้านเศรษฐศาสตร์ โดยมีสมมุตฐิาน

ว่าผูบ้ริโภคที่มีเหตุผล (Rational consumer) ซึ่งต้องการท าให้ตนบรรลุความพอใจสูงสุด 

เมื่อเกิดประโยชน์สูงสุดและท าให้เกิด Ideal point ว่าน้อยกว่า เท่ากับหรอืมากกว่า และ

ระยะห่างมากน้อยเพียงใด โดยการน ามาเปรียบเทียบกบัความคาดหวัง (Expectation) และ

การรับรู้ (Perception)  

  Stromborg (1987 อ้างถึงใน สมหมาย เปียถนอม, 2551, หน้า 10) กล่าวว่า

การวัดความพึงพอใจนั้นจะวัดในเรื่องใดย่อมแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ที่จะ

ศกึษาแตม่ีวธิีที่นยิมใช้กัน ดังนี้ 

   1. การสัมภาษณ์ วิธีนีผู้ศ้กึษาจะมีแบบสัมภาษณ์ที่มคี าถาม ซึ่งได้รับ 

การทดสอบหาความเที่ยงตรง และความเชื่อมั่นแลว้ท าการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง ข้อดี

ของวิธีนี้คอืผูส้ัมภาษณ์อธิบายค าถามให้ผู้ตอบเข้าใจได้ สามารถใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่อา่น 

เขียนหนังสอืไม่ได้ แตม่ีขอ้เสียคือการสัมภาษณ์ตอ้งใชเ้วลามากและอาจมีข้อผิดพลาดใน

การสื่อความหมาย 

   2. การใชแ้บบสอบถาม เป็นวิธีที่มีผู้นยิมใช้มาที่สุด มีลักษณะเป็นค าถาม

ที่ใชท้ดสอบความเที่ยงตรงและความเชื่อมั่นแลว้กลุ่มตัวอย่างเลือกตอบหรือเติมค า ขอ้ดี

ของวิธีนี้คอืได้ค าตอบที่มคีวามแน่นอน มีความสะดวก รวดเร็ว ในการส ารวจสามารถใช้กับ

กลุ่มตัวอย่างที่มขีนาดใหญ่ ข้อเสียคือผูต้อบต้องสามารถอ่านออก เขียนได้  และมี

ความสามารถในการคิดเป็น ความพึงพอใจเป็นสภาวะที่มคีวามตอ่เนื่อง ไม่สามารถบอก

จุดเริ่มต้นหรอืสิน้สุดของความพึงพอใจได้ แบบสอบถามจงึนยิมสร้างเป็นแบบมาตรอันดับ 

  สรุปได้วา่ ความพึงพอใจในการเรียนและผลการเรียนรู้จะมีความสัมพันธ์กัน

ในทางบวกทั้งนีข้ึน้อยู่กับว่า กิจกรรมการเรียนการสอนที่ผู้เรยีนได้ปฏิบัตินั้นท าให้ผู้เรียน

ได้รับการตอบสนองความต้องการทางดา้นร่างกายและจติใจ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้เกิด

ความสมบูรณ์ของชีวิตมากน้อยเพียงใดนั่นคือสิ่งที่ครูผู้สอนจะค านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 

ในการเสริมสร้างความพึงพอใจในการเรียนรูใ้ห้กับผูเ้รียน  
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 5. การสร้างแบบวัดความพึงพอใจ 

 ในการสร้างแบบวัดความพึงพอใจผูส้ร้างต้องศึกษาท าความเข้าใจถึงวิธีการ

สร้างขอ้ค าถามให้ครอบคลุมเพื่อให้เกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 

  จริะวัฒน์ สวัสดิวัฒน์ (2547, หนา้ 47) การสร้างขอ้ค าถามเพื่อประเมนิ 

ความพึงพอใจต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง คุณลักษณะส าคัญของมาตรวัดความรู้สึก (Affective) คือ

การประเมนิว่าชอบหรอืไม่ชอบ การสร้างขอ้ค าถามมีสิ่งต้องระวังในเรื่อง ต่อไปนี ้ 

   1. อย่าให้มขี้อที่กล่าวถึงความเป็นจรงิหรอืแปลได้ว่าเป็นจรงิ 

   2. หลีกเลี่ยงการใชค้ า เสมอ ไม่มี ไม่เคย ทั้งหมด 

   3. ค าว่า เท่านั้น เพียงแต่ มักจะ ควรใช้ด้วยความระมัดระวัง 

   4. หลีกเลี่ยงการใชค้ าถามแบบค าถามน า 

   5. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ 

   6. หลีกเลี่ยงการใช้ประโยคที่สามารถแปลได้มากกว่าหนึ่ง 

   7. ค าถามหนึ่ง ๆ ต้องถามเพียงเรื่องเดียว 

   8. ค าถามที่ถามตอ้งแน่ใจว่าผูต้อบมีความรูใ้นเรื่องนัน้ 

   9. พยายามตัดข้อที่มแีนวโน้มว่าทุกคนจะตอบเหมอืนกันออก 

   10. ต้องไม่มคี าถามที่พาดพิงถึงอดตี 

   11. ใชป้ระโยคง่าย ๆ ชัดเจนและสั้นไม่ควรเกิน 20 ค า 

   12. ค าถามระบุถึงด้านที่ดีและไม่ดขีองสิ่งที่จะวัดควรมีจ านวนข้อ 

พอ ๆ กัน 

   13. จ านวนค าถามตอ้งไม่มากเกินไป ควรมีพอที่จะครอบคลุมเนือ้หา 

   14. ค าถามแต่ละข้อควรจะเขียนลงในบัตร 3 x 5 นิ้ว เวลาแก้หรอืดึงออก

หรอืเพิ่มเติมจะได้ท าได้ง่ายและง่ายต่อการเรียงหัวขอ้ใหมจ่ากงา่ยไปยาก หรอืเรียงตาม

เนือ้หาแล้วแตค่วามตอ้งการ 

   15. ถ้าเป็นค าถามที่ส่งให้ผู้ตอบตอบเอง ค าชีแ้จงจะต้องชัดเจน สมบูรณ์

และเข้าใจง่าย นอกจากนี้การวางรูปค าถามควรมีลักษณะชวนใหต้อบเป็นระเบียบและ 

การเรียงเรื่องก็ควรเป็นไปตามหลักจิตวิทยา เช่น เรยีงจากเรื่องที่งา่ยและทั่ว ๆ ไปก่อนแล้ว

จงึถึงเรื่องที่ยากและเจาะจง 
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  จากการศึกษาข้อมูลข้างต้นสรุปได้วา่ ในการจัดท าหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม การจัดกิจกรรมการอบรม ความพึงพอใจและ

ผลการอบรมมีความสัมพันธ์กัน ความตอ้งการทางดา้นรา่งกาย อารมณ์ สังคมและ

สติปัญญาของผูเ้ข้าอบรมมีผลตอ่ความพึงพอใจ ดังนัน้ ผูว้ิจัยจึงได้น าหลักการ แนวคิด

ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจไปปรับใช้ในการจัดท าหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม เพื่อสนองความต้องการของผูเ้ข้ารับการอบรม ท าให้ผูเ้ข้ารับการอบรมเกิด 

ความพึงพอใจมากที่สุด เมื่อผูเ้ข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจ ก็จะส่งผลดา้นบวกต่อ 

การใช้หลักสูตร 

  ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้สร้างแบบสอบถามความพึงพอใจต่อหลักสูตร

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ในด้านต่าง ๆ จ านวน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา 

4 ข้อ ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม 9 ขอ้ ด้านวิทยากร 2 ขอ้ ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการ

จัดการอบรม 3 ขอ้ และด้านการวัดผลและประเมินผล 2 ขอ้ รวม 20 ขอ้ ซึ่งเป็นมาตรา

ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยมีเกณฑป์ระเมิน ดังนี้ 

   ค่าเฉลี่ย ระดับความคิดเห็น 

    4.51-5.00  พึงพอใจระดับมากที่สุด 

    3.51-4.50  พึงพอใจระดับมาก 

    2.51-2.50  พึงพอใจระดับปานกลาง 

    1.51-2.50  พึงพอใจระดับน้อย 

    1.00-1.50  พึงพอใจระดับน้อยที่สุด 
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โรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 

 1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา พ.ศ. 2535 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา พ.ศ. 2535 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2536) ระบุไว้วา่ โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุง

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วา่ด้วยโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  

ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 25 แหง่พระราชบัญญัติปับปรุง

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2534 กระทรวงศกึษาธิการจงึวางระเบียบ ไว้ดังตอ่ไปนี้ 

           ข้อ 1 ระเบียบนีเ้รียกว่า “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535” 

           ข้อ 2 ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

           ข้อ 3 ให้ยกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยกระทรวงศกึษาธิการ 

ว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมแผนกสามัญศกึษา พ.ศ. 2514” 

           บรรดาระเบียบ ขอ้บังคับ และค าสั่งอื่นใดในส่วนที่ก าหนดไว้แล้วใน

ระเบียบนีห้รอืซึ่งขัดหรอืแย้งกับระเบียบนี ้ให้ใช้ระเบียบนีแ้ทน 

           ข้อ 4 ในระเบียบนี ้

           “โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา” หมายถึง โรงเรียนที่วัด

จัดตัง้ขึ้นในวัดหรอืที่ธรณีสงฆ์หรอืที่ดนิของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่

ภกิษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ส าหรับโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา 

           “ผูร้ับใบอนุญาต” หมายถึงวัดที่ขอจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนก

สามัญศึกษา 

           “วัด” หมายถึง วัดในพระพุทธศาสนา 

   “ผูจ้ัดการ” หมายถึง เจ้าอาวาสวัดที่รับใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หรอืพระภกิษุที่เจา้อาวาสมอบหมายเป็น 

ลายลักษณ์อักษร 
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           “ครูใหญ่” หมายถึง พระภกิษุท าหนา้ที่หัวหนา้สถานศกึษาที่มจี านวน

นักเรียนไม่ถึง 200 รูป 

           “อาจารย์ใหญ่” หมายถึง พระภกิษุท าหน้าที่สถานศกึษาที่มจี านวน

นักเรียนตัง้แต่ 200 รูป แตไ่ม่ถึง 500 รูป 

           “ผูอ้ านวยการ” พระภิกษุท าหน้าที่หัวหน้าสถานศกึษาที่มจี านวนนักเรียน

ตั้งแต ่500 รูปขึ้นไป 

           “ครู, อาจารย์” หมายถึง ผู้ท าหนา้ที่สอนประจ าอยู่ในโรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

           “นักเรียน” หมายถึง พระภิกษุหรอืสามเณรที่ก าลังศึกษาเล่าเรียนอยู่ใน

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา 

           “เจ้าหน้าที่” หมายถึง บุคคลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม

แผนกสามัญศึกษา 

           “กลุ่มโรงเรยีน” หมายถึง กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา 

           ข้อ 5 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะจัดตั้งได้ตอ่เมื่อ

ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธิการ และด้วยความเห็นชอบของประธานสภาการศกึษา

ของคณะสงฆ์โดยใหป้ฏิบัติดังนี้ 

    5.1 วัดที่ตัง้อยู่ในส่วนกลางและมีการศกึษาพระปริยัตธิรรม เสนอ

รายงานขอจัดตั้งตามแบบที่กรมการศาสนาก าหนดไปยังกรมการศาสนา ส าหรับวัดที่ตัง้อยู่

ในส่วนภูมภิาค ต้องได้รับความเห็นชอบจากเจา้คณะจังหวัดด้วย และเสนอผูว้่าราชการ

จังหวัดพิจารณาเสนอกรมการศาสนา 

                 5.2 ให้กรมการศาสนาพิจารณาเสนอขอความเห็นชอบจาก

ประธานสภาการศกึษาของคณะสงฆ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วจึงเสนอ

กระทรวงศึกษาธิการพิจารณาอนุญาตต่อไป 

                 5.3 เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงศกึษาธิการ ใหก้รมการศาสนา

เป็นผู้ออกใบอนุญาตการเปิดการสอนระดับการศกึษาเพิ่มขึน้ต้องได้รับอนุญาตจาก

กระทรวงศึกษาธิการ 

           ข้อ 6 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ก่อนที่จะขออนุญาต

จัดตัง้ได้ 
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                 6.1 มีจ านวนหอ้งเรียนพอกับจ านวนนักเรียน 

                 6.2 มีพระภิกษุหรอืสามเณรที่พร้อมจะเข้าเรียน ไม่ต่ ากว่า 20 รูป 

                 6.3 ครูสอนวิชาสามัญ ระดับมัธยมตอนตน้ต้องมจี านวนเป็นอัตรา 

3:2 ของจ านวนหอ้งเรียน ส าหรับระดับมัธยมศกึษาตอนปลายต้องมีจ านวนเป็นอัตรา 2:1 

ของจ านวนหอ้งเรียน 

           ข้อ 7 คุณสมบัติของผูจ้ัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ ครู 

นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา มดีังนี้ 

    7.1 ผูจ้ัดการมีพรรษาพ้น 5 อายุไม่เกิน 65 ปี 

    7.2 ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ เป็นเปรียญ หรอืพุทธศาสตร์

บัณฑติ หรอืศาสนาศาสตร์บัณฑติ มีพรรษาพ้น 5 อายุไม่เกิน 65 ป ี

                 7.3 ครู จะเป็นพระภกิษุ สามเณร หรือคฤหัสถ์ก็ได้ ส าหรับคฤหัสถ์

ต้องเป็นเพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ 

            ครูสอนพระปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษา

ตอนตน้ จะต้องมวีุฒิเปรียญตรีขึ้นไปและช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายจะต้องมวีุฒิเปรียญโท

ขึน้ไป 

   ครูสอนวิชาพระปริยัติธรรม หมวดธรรมวินัยและศาสนาปฏิบัติ  

ช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นและมัธยมศกึษาตอนปลาย จะต้องมวีุฒิไม่ต่ ากว่านักธรรมช้ันเอก 

   ครูสอนวิชาสามัญศึกษาช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นจะต้องมีวุฒไิม่ต่ ากว่า

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึน้ไป และช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายจะต้องมวีุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

                 7.4 นักเรียนตอ้งเป็นพระภิกษุหรอืสามเณร ส าหรับชัน้มัธยมศกึษา

ตอนตน้ ต้องจบช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 หรอืเทียบเท่า ช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายต้องจบช้ัน

มัธยมศกึษาตอนต้นหรอืเทียบเท่าและต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก 

เจ้าอาวาสวัดที่พ านัก หรอืพระภิกษุที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าอาวาสวัดดังกล่าว 

                 7.5 เจ้าหน้าที่ของโรงเรียน อนุโลมตามมาตรา 30 แห่ง

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พุทธศักราช 2535 

           ข้อ 8 ให้มกีลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ภายใน

ระยะเวลา 180 วัน นับตั้งแต่วันประกาศใชร้ะเบียบนี้ 
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          ข้อ 9 ให้มคีณะกรรมการการศกึษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษาประกอบด้วยอธิบดีกรมการศาสนาเป็นประธาน ผูแ้ทนกรมสามัญศึกษา ผู้แทนกรม

วิชาการ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหง่ชาติ ผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาเอกชน ผู้แทนกลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา

จ านวนไม่เกิน 4 ท่าน เป็นกรรมการ และผูอ้ านวยการกองศาสนาศกึษา กรมการศาสนา

เป็นกรรมการและเลขานุการ กรรมการที่เป็นผู้แทนกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนก

สามัญศึกษา ตามวรรคหนึ่งให้เป็นกรรมการได้คราวละไม่เกิน 2 ปี และเป็นกรรมการได้ไม่

เกิน 2 วาระติดต่อกัน 

          ข้อ 10 คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา มอี านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               10.1 ก าหนดหลักเกณฑก์ารจัดสรรเงนิอุดหนุน 

               10.2 ก าหนดนโยบายและแผนกเพื่อพัฒนาโรงเรียน 

               10.3 พิจารณาวินจิฉัยค าร้องทุกข์ของผูร้ับใบอนุญาต ผู้จัดการ ครูใหญ่ 

อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ ครู และเจา้หนา้ที่ 

               10.4 ควบคุมดูแลการจัดการศกึษาให้มกีารศกึษาพระปริยัตธิรรมเป็นหลัก

และป้องกันมิใหม้ีการเปลี่ยนแปลงพระธรรมวินัยให้ผดิไปจากพระบาลีในพระไตรปิฎก 

               10.5 ให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดการศกึษา 

               10.6 ตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา ตลอดจนหลักฐาน เอกสารตา่ง ๆ ทุกประเภท ถ้าปรากฏมีความบกพร่องให้

พิจารณาเสนอกรมการศาสนาเพื่อขอความเห็นชอบจากประธานการศกึษาของคณะสงฆ์ 

เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว กรมการศาสนามีอ านาจสั่งปิดโรงเรยีนได้ 

               10.7 วินจิฉัย ช้ีขาด ปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 

               10.8 แตง่ตั้งคณะอนุกรรมการให้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่คณะกรรมการศกึษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มอบหมาย 

          ข้อ11 โรงเรียนต้องจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของ

กระทรวงศึกษาธิการส าหรับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับ

มัธยมศกึษาตอนต้นและระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย การเปิดปิดภาคเรียนให้เป็นไปตาม

ก าหนดวันเปิดปิดภาคเรียนของการศึกษาของคณะสงฆ์ 
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          ข้อ 12 การรวบรวมข้อมูลและสถิตทิางการศกึษาประจ าปีของโรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้เสนอตามแบบที่กรมการศาสนาก าหนดและจัดส่ง

ไปยังกรมการศาสนาภายในเดือนมถิุนายม ทั้งนี้ ให้ส่วนกลาง ให้สถานศกึษาเป็นผูจ้ัดส่ง 

ส าหรับส่วนภูมภิาคใหศ้กึษาธิการจังหวัดเป็นผู้จัดส่ง 

          ข้อ 13 การแต่งตั้งผูจ้ัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผู้อ านวยการ ครู และ

เจ้าหน้าที่ 

          ในส่วนกลาง ให้ผูร้ับใบอนุญาตพิจารณาเสนอกรมการศาสนาแต่งตัง้เฉพาะ

ผูจ้ัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการและครู ส่วนเจ้าหน้าที่ให้ผู้จัดการแต่งตั้งโดย

ความเห็นชอบของกรมการศาสนา 

          ในส่วนภูมภิาค ให้ผูร้ับใบอนุญาตพจิารณาเสนอผูว้่าราชการจังหวัดแต่งตัง้ 

และรายงานให้กรมการศาสนาทราบ 

          ข้อ 14 การให้การอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา 

กรมการศาสนาจะให้เงนิอุดหนุนตามก าลังงบประมาณ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์

คณะกรรมการศกึษาโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษาก าหนด 

          ข้อ 15 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ที่มีเจ้าอาวาสหรอื

สถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตที่ด าเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้

ประกาศใช้ ให้ถอืว่าเป็นของวัดที่โรงเรียนนัน้ตั้งอยู่ตามระเบียบนี ้สว่นผูจ้ัดการให้วัด

พิจารณาด าเนินการแตง่ตั้งถอดถอนผู้จัดการ โดยไม่ให้น าความในข้อ 7 ของระเบียนนีม้า

บังคับใช้ 

          ข้อ 16 ในกรณีที่ผู้ได้รับอนุญาตไม่ประสงค์จะด าเนนิการโรงเรียน 

พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาต่อไป ในส่วนกลางให้เสนอกรมการศาสนาโดยตรง ใน

ส่วนภูมิภาคใหเ้สนอผา่นผู้วาราชการจังหวัดถึงกรมการศาสนา เพื่อขอรับความเห็นชอบต่อ

ประธานสภาการศกึษาของคณะสงฆ์ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว กรมการศาสนาอนุญาต

ให้หยุดด าเนนิการได้ 

          ข้อ 17 ส่วนราชการใดที่มพีระภกิษุสามเณรเรียนอยู่ในโรงเรยีนในสังกัดก่อน

แล้วให้ใช้หลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ที่ใชก้ับโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญ

ศกึษา ระดับมัธยมศกึษาตอนต้นและหรอืระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและให้เป็นไปตาม

ระเบียบ กฎ ขอ้บังคับและวิธีการที่ส่วนราชการนั้นก าหนด 
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 สรุปได้วา่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หมายถึง โรงเรียนที่วัด

จัดตัง้ขึ้นในวัดหรอืที่ธรณีสงฆ์หรอืที่ดนิของมูลนิธิทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้การศึกษาแก่

ภกิษุสามเณร ตามหลักสูตรของกระทรวงศกึษาธิการ ส าหรับโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม 

แผนกสามัญศึกษา ต้องได้รับใบอนุญาตถูกต้อง มีผูจ้ัดการคือเจ้าอาวาสวัดที่รับใบอนุญาต

จัดตัง้โรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา หรอืพระภิกษุที่เจา้อาวาสมอบหมาย

เป็นลายลักษณ์อักษร บุคลากรประกอบด้วย ครูใหญ่หรอือาจารย์ใหญ่ หรอืผูอ้ านวยการ 

ท าหนา้ที่เป็นหัวหนา้สถานศึกษา ครู อาจารย์ ท าหนา้ที่สอนประจ าอยู่ในโรงเรยีน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และเจ้าหน้าที่ ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรมแผนกสามัญศกึษา จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ

ส าหรับโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ระดับมัธยมศกึษาตอนตน้และระดับ

มัธยมศกึษาตอนปลาย มคีณะกรรมการการศกึษาท าหนา้ที่ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดสรร

เงินอุดหนุน ก าหนดนโยบายและแผนกเพื่อพัฒนาโรงเรียน พิจารณาวินิจฉัยค าร้องทุกข์

ของผู้รับใบอนุญาต ผูจ้ัดการ ครูใหญ่ อาจารย์ใหญ่ ผูอ้ านวยการ ครู และเจ้าหน้าที่   

ควบคุมดูแลการจัดการศกึษา ให้ค าแนะน าส่งเสริมการจัดการศึกษา และตรวจสอบ 

การด าเนินงานของโรงเรียน 

 2. แนวคิดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 การศกึษาพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศกึษารูปแบบหนึ่ง

ของการศึกษาคณะสงฆ์เป็นการศกึษาที่รัฐก าหนดให้มขีึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์  

ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องมาจาก การจัดตัง้โรงเรียนบาลีมัธยมศกึษา และบาลีวิสามัญศึกษา 

ส านักเรียนวัดกล่าวคือ ภายหลังจากการที่ศกึษาในมหาวิทยาลัยทั้งสองแห่ง คือ 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย  

ซึ่งเปิดด าเนนิการมาตั้งแตป่ี พ.ศ. 2432 และ พ.ศ. 2489 ตามล าดับ ได้เจรญิก้าวหน้าขึน้ 

ทางมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยจึงได้จัดแผนกมัธยมศึกษาขึน้มาเรียกว่า 

โรงเรียนบาลีมัธยมศึกษา ก าหนดให้มกีารเรียนบาลี นักธรรม และความรูช้ั้นมัธยม โดยรับ

ผูท้ี่ส าเร็จการศกึษาช้ันประถมปีที่ 4 ต่อมาเมื่อโรงเรยีนบาลีมัธยมศึกษาได้แพร่ขยาย

ออกไปยังต่างจังหวัดหลายแหง่ มีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมาก ทางคณะสงฆ์โดย

องค์การศกึษา จึงก าหนดใหโ้รงเรียนประเภทนีใ้หม่ว่า โรงเรียนบาลีวิสามัญศกึษาส านัก

เรียนวัด โดยมติสังฆมนตร ีและกระทรวงศึกษาธิการ ก็ได้ออกระเบียบกระทรวงให้

โรงเรียนวิสามัญศกึษา ส านักเรียนวัดเปิดท าการสอบสมทบในชั้นตัวประโยคคือ  
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ช้ันประถมศกึษาปีที่ 6 และช้ันมัธยมศกึษาปีที่ 3 ได้ตัง้แตป่ี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมา และเมื่อ

สอบได้แล้วก็ยังจะได้รับประกาศนยีบัตรจากกระทรวงศกึษาธิการอีกด้วย ด้วยเหตุนี้จงึท า

ให้พระภกิษุ สามเณรนิยมเรียนกันเป็นจ านวนมาก โรงเรียนประเภทนี้ จึงแพร่หลายออกไป

ยังจังหวัดต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง จนท าให้ทางการคณะสงฆ์ เกรงวา่การศกึษาธรรมและ

บาลีจะเสื่อมลง เพราะพระภกิษุและสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากเกินไป เป็นเหตุ

ให้ตอ้งละทิง้การศกึษาธรรมและบาลีเสีย แตท่างการคณะสงฆ์ก็ยังพิจารณาเห็นความ

จ าเป็นของวิชาทางโลกอยู่ ด้วยเหตุนี้แม่กองบาลีสนามหลวง 1 พระธรรมปัญญาบดี 

(สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ ฟื้น ชุตินฺธโร จงึได้ตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตร

การศกึษาพระปริยัตธิรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่ มีวิชาบาลี วิชาธรรมและวิชาทางโลก เรียกว่า 

บาลีศกึษาสามัญศึกษา และปริทัศนศ์กึษา และได้ประกาศใชเ้มื่อ พ.ศ. 2507 พร้อมกับได้

ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรวี่าด้วยการศกึษาของโรงเรียนบาลีวสิามัญศึกษา ส านัก

เรียนวัดเสีย และก าหนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกบาลี ที่คณะสงฆ์

ได้จัดขึน้ใหม่ แตก่ารณ์ปรากฏต่อมาว่า การตัง้ส านักเรียนตามแบบโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกบาลีใหม่นี้มนี้อย นักเรียนก็นิยมเรียนกันน้อย เพราะพระภกิษุ

สามเณรส่วนใหญ่ยังพอใจที่จะเรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการอยู่ 

ดังนัน้ นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว จึงได้พากันเข้าชื่อเป็นนักเรียนราษฎรข์องวัด ซึ่งตั้งขึน้ 

โดยระเบียบกระทรวงศึกษาธิการบ้าง สมัครสอบเทียบบ้าง เข้าเป็นนักเรียนผูใ้หญ่บ้าง 

ท าให้การศึกษาคณะสงฆ์ในแตล่ะช่วงเวลานั้น เกิดความสับสนเป็นอันมาก  

 ขณะเดียวกัน ได้มีผู้แทนราษฎรได้ยื่นเรื่องราวขอให้กระทรวงศกึษาธิการเปิด

การสอบสมทบ ตัวช้ันประโยคให้แก่พระภิกษุสามเณร แตก่รมศาสนากับกรมต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวข้องได้พิจารณาลงความเห็นร่วมกันว่า ควรจะตั้งโรงเรียนขึน้ประเภทหนึ่ง เพื่อสนอง

ความตอ้งการของพระภกิษุ สามเณร โดยให้เรียนทั้งวิชาธรรมและวิชาสามัญควบคู่กัน โดย

ไม่มกีารสอบสมทบ แต่ใหร้ะทรวงศกึษาธิการด าเนินการสอบเอง และโดยพระปรารภของ

สมเด็จพระอริวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  

(จวน อุฏฺฐายีมหาเถระ) วา่การศกึษาทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึ้นตามความเปลี่ยนแปลง 

ของโลก การศกึษาพระปริยัติธรรมจึงจ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลก

บ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตรในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึ้นอกีแผนกหนึ่งคือ 

หลักสูตรพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ศึกษาได้มโีอกาสบ าเพ็ญตนให้

เป็นประโยชน์ได้ทั้งทางโลกและทางธรรมควบคู่กันไป ในที่สุดกระทรวงศกึษาธิการจงึได้
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ประกาศใช้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษาขึน้ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2514 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. 2535 (ปัจจุบัน ใชร้ะเบียบส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษา พ.ศ. 2546 

โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะใหก้ารศกึษาในโรงเรยีนดังกล่าวเป็นประโยชน์ตอ่ฝา่ยศาสนจักรและ

ฝา่ยบ้านเมอืง กล่าวคือ ทางฝ่ายศาสนจักรก็จะได้ศาสนทายาทที่ด ีมคีวามรูค้วามเข้าใจใน

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เป็นผู้ประพฤติดี ปฏิบัติชอบ ด ารงอยู่ใน 

สมณธรรม สมควรแก่ภาวะ สามารถธ ารงและสืบต่อพระพุทธศาสนาให้เจรญิสถาพรต่อไป 

และถ้าหากพระภกิษุสามเณรเหล่านีล้าสิกขาไปแล้ว ก็สามารถเข้าไปศกึษาต่อใน

สถานศกึษาของรัฐได้ หรือเข้ารับราชการสร้างผลประโยชน์ใหก้้าวหน้าให้แก่ตนเองและ

บ้านเมืองสืบต่อไปเชน่เดียวกัน ในระยะแรกมีเจ้าอาวาส 51 รูป รายงานเสนอจัดตั้งตอ่

กรมการศาสนา ปัจจุบัน การศกึษาประเภทนี้ได้เจริญก้าวหน้าขึน้ มาโดยล าดับ มโีรงเรยีน

พระปริยัติธรรม 409 โรงเรียน มีนักเรียน 40,383 รูป (พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ, 

ส านักงาน, 2561, หน้า1) 

 สรุปได้วา่ การศกึษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษานั้น เป็นการศกึษา

รูปแบบหนึ่งของการศกึษาคณะสงฆ์เป็นการศกึษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้น ภายหลังการศกึษา

ทางโลกเจริญก้าวหน้ามากขึน้ ตามความเปลี่ยนแปลงของโลก การศกึษาพระปริยัติธรรม

จงึจ าเป็นต้องอนุวัตรไปตามความเปลี่ยนแปลงของโลกบ้าง จึงเห็นสมควรที่จะมีหลักสูตร

ในการเรียนพระปริยัติธรรมเพิ่มขึน้ อกีแผนกหนึ่ง คือ หลักสูตรพระปริยัตธิรรม  

แผนกสามัญศึกษา ปัจจุบันมีโรงเรยีนพระปริยัติธรรมกระจายอยู่ทั่วประเทศ 

 3. กลุ่มโรงเรียนพระปรยิัติธรรม แผนกสามัญศึกษา 

 กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศกึษาทั่วประเทศ จ านวน 14 กลุ่ม  

มีโรงเรยีน จ านวน 409 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 4,793 รูป/ คน มีนักเรียนจ านวน 

40,383 รูป (พระพุทธศาสนาแห่งชาติ, ส านักงาน. 2561, หนา้1) โดยแยก ได้ดังนี้ 

  1. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร ปทุมธาน ีสมุทรปราการ นครปฐม มีโรงเรยีนจ านวน 15 โรงเรียน 

  2. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 

จังหวัดปัตตานี สตูล ยะลา นครศรธีรรมราช สุราษฎรธ์านี ชุมพร สงขลา ตรัง ระนอง 

กระบี่ 
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  3. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 3 ประกอบด้วย 

จังหวัด ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรขีันธ์ พระนครศรอียุธยา 

ลพบุรี อ่างทอง สระบุรี สิงหบ์ุรี ชัยนาท อุทัยธานี มีโรงเรียน จ านวน 25 โรงเรียน 

  4. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 4 ประกอบด้วย 

จังหวัด เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิจติร อุตรดติถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก ก าแพงเพชร  

มีโรงเรยีน จ านวน 25 โรงเรียน 

  5. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 5 ประกอบด้วย 

จังหวัด เชียงใหม่ ล าพูน มีโรงเรยีน จ านวน 40 โรงเรียน 

  6. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 6 ประกอบด้วย 

จังหวัดน่าน, เชยีงราย ล าปาง แพร่ พะเยา มีโรงเรยีน จ านวน 55 โรงเรียน 

  7. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 7 ประกอบด้วย 

จังหวัด ขอนแก่น เลย หนองบัวล าภู มีโรงเรยีน จ านวน 45 โรงเรียน 

  8. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 8ประกอบด้วย 

จังหวัด อุดรธานี หนองคาย สกลนคร มโีรงเรียน จ านวน 38 โรงเรียน 

  9. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 9 ประกอบด้วย 

จังหวัด อุบลราชธานี อ านาจเจรญิ ยโสธร มุกดาหาร มีโรงเรยีน จ านวน 34 โรงเรียน 

  10. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 10 

ประกอบด้วย จังหวัดร้อยเอ็ด มหาสารคาม กาฬสินธุ์ นครพนม มโีรงเรียน  

จ านวน 41 โรงเรียน 

  11. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 11 

ประกอบด้วย จังหวัด นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ สุรนิทร์ มีโรงเรียน 

จ านวน 43 โรงเรียน 

  12. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 12 

ประกอบด้วย จังหวัด ฉะเชิงเทรา ชลบุรี นครนายก ระยอง ปราจีนบุรี มโีรงเรียน 

จ านวน 12 โรงเรียน 

  13. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 13 

ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร เชียงราย, ชลบุรี มีโรงเรยีน จ านวน 3 โรงเรียน 

  14. กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ 14 

ประกอบด้วย จังหวัด กรุงเทพมหานคร สงขลา อุดรธานี มีโรงเรยีน จ านวน 3 โรงเรียน 
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 สรุปได้วา่ กลุ่มโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษาทั่วประเทศ มี

จ านวน 14 กลุ่ม โดยแบ่งตามที่ตั้งของจังหวัด ประกอบด้วยภาคกลาง 3 กลุ่ม ภาคเหนือ  

3 กลุ่ม ภาคใต้ 1 กลุ่ม และภาคตะวันออกเฉียงเหนอื 5 กลุ่ม และกลุ่มพิเศษที่มโีรงเรียน

จากทุกภูมิภาค จ านวน 2 กลุ่ม มีโรงเรยีน จ านวน 409 โรงเรียน มีบุคลากร จ านวน  

4,793 รูป/ คน มนีักเรียน จ านวน 40,383 รูป 

 4. ครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรยีนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศกึษา พ.ศ. 2535 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2536) กล่าวว่า ครู, อาจารย์ หมายถึง ผู้ท า

หนา้ที่สอนประจ าอยู่ในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศึกษา ครู จะเป็นพระภกิษุ 

สามเณร หรอืคฤหัสถ์ก็ได้ ส าหรับคฤหัสถ์ตอ้งเป็นเพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์   

  ครูสอนพระปริยัติธรรม หมวดภาษาบาลี ส าหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 

จะต้องมวีุฒิเปรียญตรีขึ้นไปและช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายจะต้องมวีุฒิเปรียญโทขึน้ไป 

  ครูสอนวิชาพระปริยัติธรรม หมวดธรรมวินัยและศาสนาปฏิบัติ  

ช้ันมัธยมศกึษาตอนตน้และมัธยมศกึษาตอนปลาย จะต้องมวีุฒิไม่ต่ ากว่านักธรรมช้ันเอก 

  ครูสอนวิชาสามัญศึกษาช้ันมัธยมศกึษาตอนต้นจะต้องมีวุฒไิม่ต่ ากว่า

อนุปริญญาหรือเทียบเท่าขึน้ไป และช้ันมัธยมศกึษาตอนปลายจะต้องมวีุฒิไม่ต่ ากว่า

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่าขึน้ไป 

 ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ. (2557, หน้า 272) กล่าวถึงการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศกึษา ไว้ดังนี้ 

  1. การฝกึอบรม   

  การฝึกอบรม หมายถึง การเพิ่มพูนความรูค้วามช านาญหรอืประสบการณ์

ด้วยการเรียนหรอื การวิจัยตามหลักสูตรของการฝึกอบรม หรอืการสัมมนาอบรมเชงิ

ปฏิบัติการ การด าเนินงานตามโครงการแลกเปลี่ยนกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงาน

ทางวิชาการ และการประชุมเชงิปฏิบัติการ ทั้งนี้โดยมิได้มวีัตถุประสงค์เพื่อใหไ้ด้มา 

ซึ่งปริญญาหรอืประกาศนียบัตรวิชาชพีที่ ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝึกฝน

ภาษาและการรับค าแนะน าก่อนฝกึอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกอบรม

หรอืต่อจากการฝกึอบรมนั้นด้วย 
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  2. การดูงาน 

  การดูงาน หมายถึง การเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ดว้ย 

การสังเกตการณ์และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (การดูงานมีระยะเวลาไม่เกิน 15 วัน 

ตามหลักสูตรหรอืโครงการหรอืแผนการดูงานในต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกิน

ก าหนดให้ดาเนินการเป็นการฝึกอบรม) 

  3. การศกึษาต่อ 

  การศกึษาต่อ หมายถึงการเพิ่มพูนความรู้ด้วยการเรียนหรอืการวิจัยตาม

หลักสูตรของสถาบันการศึกษา หรอืสถาบันวิชาชีพ เพื่อให้ได้มาซึ่งปริญญาหรอื

ประกาศนยีบัตรวิชาชีพที่ ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกึฝนภาษาและ 

การได้รับค าแนะน าก่อนเข้าศกึษา และการฝกึอบรมหรือการดูงานที่เป็นส่วนหน่ึงของ

การศกึษา หรอืต่อจากการศกึษานั้นดว้ย 

 สรุปได้วา่ ครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมคือ ผูท้ าหน้าที่สอนประจ าอยู่ในโรงเรยีน

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จะเป็นพระภกิษุ สามเณร หรอืคฤหัสถ์ก็ได้ ถ้าเป็น

คฤหัสถ์ต้องเป็นเพศชาย อายุไม่ต่ ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ มีการพัฒนาครูและบุคลากรเพื่อให้

มีคุณภาพใน 3 รูปแบบ ได้แก่ การฝึกอบรม การดูงาน และการศกึษาต่อ 
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บทที่ 3 

วิธีด ำเนินกำรวจิัย 

 การวิจัยเรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม มีวธิีด าเนินการวิจัยใน 2 ระยะ ดังนี้ 

  ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

จังหวัดนครพนม   

   1.1 ศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

   1.2 ส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

   1.3 จัดท าโครงรา่งหลักสูตร 

   1.4 ปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 

   2.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

   2.2 เครื่องมอืที่ใชใ้นการวิจัย 

   2.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

   2.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 

   2.5 สถิติที่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล 
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ระยะท่ี 1 กำรพัฒนำหลักสูตรภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนกังำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

จังหวัดนครพนม   

 

 ในระยะนี้ ผู้วจิัยด าเนินการโดยวิเคราะห์และสังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี  

และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบแนวคิด

การวิจัยและร่างรูปแบบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

  1. ศึกษำแนวคดิ ทฤษฎี และเอกสำรงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

  ผูว้ิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ 

การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการวิจัยและสร้างเครื่องมอืในการพัฒนาหลักสูตร 

  2. ส ำรวจควำมต้องกำรในกำรพัฒนำภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรม  

  ผูว้ิจัยส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรมโดยใช้

แบบสอบถามซึ่งผู้วจิัยสร้างขึน้ น าไปส ารวจความตอ้งการของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 10 

โรงเรียน จ านวนทั้งสิน้ 102 รูป/ คน (ข้อมูลจากแบบรายงานข้อมูล จ.1 ร1 ครั้งที่ 1 ปี

การศกึษา 2561) (ภาคผนวก ค (1)) 

  3. จัดท ำโครงร่ำงหลักสูตร 

  การจัดท าโครงรา่งหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบ

ของหลักสูตร ประกอบด้วย 

   3.1 จุดมุง่หมาย  

   3.2 เนือ้หา ประกอบด้วย ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม 

และความรับผดิชอบ 

   3.3 กิจกรรมการเรียนรู้ 
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   3.4 การวัดผลและประเมินผล 

   การจัดท าโครงรา่งหลักสูตร ด าเนนิการโดยการวิเคราะหง์านที่ต้อง

เรียนรู ้และด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้ 

    1. ก าหนดจุดมุง่หมายของหลักสูตร ก าหนดให้สอดคล้องกับเนือ้หา

ของหลักสูตร คอืมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

จังหวัดนครพนม 

    2. ก าหนดเนื้อหาหลักสูตร โดยการศกึษาทฤษฎีและงานวิจัยเพื่อ 

การสังเคราะหก์ าหนดองค์ประกอบย่อยของภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม จากทัศนะและจากผล 

การศกึษาวิจัยของนักวิชาการ 12 แหลง่ แล้วน ามาสังเคราะห์เพื่อก าหนดเป็นกรอบแนวคิด 

เชงิทฤษฎี (Theoretical framework) และเป็นกรอบแนวคิดเพื่อการวิจัย (Conceptual 

framework) ได้จ านวน 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม

และความรับผดิชอบ 

    3. ก าหนดกิจกรรมการเรียนรู ้ระยะเวลาในการด าเนินกิจกรรม 

การเรียนรู ้การฝึกอบรมและคู่มอืหลักสูตร ซึ่งประกอบด้วยรายละเอยีดแต่ละกิจกรรม 

การเรียนรู ้โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายของหลักสูตร กิจกรรมการเรียนรู้ 

ประกอบด้วยแนวคิด จุดประสงค์การเรียนรู ้สาระการเรียนรู ้กิจกรรมการเรียนรู้  

(การบรรยาย การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม การน าเสนอผลการเรียนรู)้ และสื่อการฝึกอบรม  

    4. ก าหนดวิธีและเครื่องมอืในการวัดผลและประเมินผล โดยวัดผล

ด้านความรูก้่อนอบรมและหลังอบรม โดยใช้แบบทดสอบเพื่อประเมินดา้นความรู้ความ

เข้าใจเนื้อหา การจัดกิจกรรมระหว่างอบรมเพื่อประเมินทักษะการปฏิบัติ ใช้แบบประเมิน

ทักษะเป็นเครื่องมอืประเมิน และวัดเจตคตทิี่มตี่อหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถามวัดเจตคติ 

    5. น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์พิจารณา และให้

ข้อเสนอแนะ   

    6. ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

    7. น าโครงร่างหลักสูตรเสนอผูท้รงคุณวุฒิ จ านวน 5 รูป/ คน

(ภาคผนวก ก) ซึ่งมีคุณสมบัติ ดังนี้ 
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     7.1 ด้านหลักสูตรและการสอน จ านวน 1 รูป/ คน คุณสมบัติ 

เป็นผู้ที่จบการศกึษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท สาขาหลักสูตรและการสอน  

มีประสบการณด์้านการสอนไม่นอ้ยกว่า 5 ปี  

     7.2 ด้านการวัดและประเมินผล จ านวน 1 คน คุณสมบัติเป็นผู้ที่

จบการศกึษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท สาขาการวัดผลและประเมินผล หรอืสาขาวิจัย

ทางการศึกษา มีประสบการณ์ดา้นการสอนไม่น้อยกว่า 5 ปี 

     7.3 ด้านจติวิทยา จ านวน 1 คน คุณสมบัติเป็นผู้ที่จบการศกึษา 

ไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท สาขาจติวิทยา มีประสบการณ์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

     7.4 ด้านสังคมศาสตร์ จ านวน 1 รูป คุณสมบัติ เป็นพระสงฆ์ที่จบ

การศกึษาไม่น้อยกว่าระดับปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร ์มปีระสบการณด์้านการสอนไม่

น้อยกว่า 5 ปี 

     7.5 ด้านการบริหาร จ านวน 1 รูป คุณสมบัติเป็นผูบ้ริหารโรงเรียน

พระปริยัติธรรม ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน ไม่น้อยกว่า 5 ปี  

    ผูท้รงคุณวุฒิทั้ง 5 รูป/ คน (ภาคผนวก ก) เป็นผูป้ระเมินความ

สอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตร ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงแก้ไขหลักสูตร 

    8. เครื่องมือที่ใชใ้นการประเมิน ได้แก่ แบบประเมินความสอดคล้อง

ขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

แบบประเมินความสอดคล้อง แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ เห็นด้วย ไม่แนใ่จ และไม่เห็นด้วย 

(ภาคผนวก ค (2)) 

    9. เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิประเมินแลว้ ผู้วิจัยน าผลการประเมินมาวิเคราะห์

ข้อมูล (ภาคผนวก ง (1)) ดังนี ้

     9.1 ปรับปรุงรายการประเมินที่ผู้ทรงคุณวุฒิเห็นว่าไม่เห็นด้วยตาม

ข้อเสนอแนะในแบบประเมินความสอดคล้อง 

     9.2 ให้คะแนนแบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบ 

โครงรา่งหลักสูตร ดังนี้ 

   คะแนน 1  หมายถึง เห็นด้วย 

   คะแนน 0  หมายถึง ไม่แนใ่จ 

   คะแนน -1 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 
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    ถ้าดัชนีความสอดคล้องสูงกว่า 0.5 ถือวา่อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ถ้าต่ ากว่า

นั้นจะต้องน ามาปรับปรุงแก้ไข โดยผลการประเมินความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 

(ภาคผนวก ง (1)) 

    สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ 

     วิเคราะห์หาดัชนีความสอดคล้องขององค์ประกอบโครงรา่ง

หลักสูตร (IOC : Index of Item Objective Congruence)   

  4. ปรับปรุงโครงร่ำงหลักสูตร 

  การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตรโดยน าข้อมูลจากการวิเคราะหใ์นข้อ 2 และ

ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ จากค าถามปลายเปิดมาปรับปรุงโครงรา่งหลักสูตร เพื่อให้

ได้หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่จะน าไปทดลองใช้ต่อไป 

 

ระยะท่ี 2 กำรตรวจสอบควำมเหมำะสมของหลักสูตรภำวะผู้น ำเชิง

จริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัดนครพนม 

 

 1. ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 

  1.1 ประชากร 

  ประชากรที่ใชใ้นการวิจัยครั้งนี้เป็นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 10 โรงเรียน 

รวมครูทั้งสิน้ 102 รูป/ คน (แบบรายงานข้อมูล จ.1 ร1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561) 

  1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 รูป/ คน  

ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบมีจุดมุง่หมาย (Purposive sampling) (อริศรา เล็กสรรเสริญ, 

2553, หน้า 73) เพราะเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม และเป็นโรงเรียนที่ผู้วจิัยท าการสอน 
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 2. เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย (ภาคผนวก ฉ) มี 4 ชนิด ได้แก่   

  1. หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

  2. แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

  3. แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม 

  4. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของ

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม 

 เครื่องมือที่ใชใ้นการด าเนนิการวิจัยทั้ง 4 ชนิด มีกรอบเนื้อหา วธิีสร้างและ 

การหาคุณภาพ รายละเอียด ดังนี้ 

  2.1 หลักสูตรภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม

สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัดนครพนม ก าหนด

กรอบของหลักสูตร จ านวน 4 กรอบ ได้แก่ กรอบจุดมุง่หมาย กรอบเนือ้หา กรอบกิจกรรม

การเรียนรู ้และกรอบการวัดผลและประเมินผล ใช้เวลาอบรมทั้งสิน้ จ านวน 24 ช่ัวโมง  

มีวธิีสร้างและหาคุณภาพ ดังนี้ 

   2.1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างหลักสูตร 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม แล้วจัดท าหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม โดยมีเนื้อหา 4 ด้าน คือ ดา้นความไว้วางใจ ด้านความเคารพ ดา้นความยุติธรรม 

และด้านความรับผดิชอบ จากการสังเคราะหแ์นวคิดของนักการศกึษา 12 คน แล้วเลือก

องค์ประกอบที่มคีวามถี่ตั้งแต่ร้อยละ 50 ขึ้นไป ได้แก่ Dubrin (2004); Brown Treviño and 

Harrison (2005); Freeman and Stewart (2006); Henry (2009); Josephson Institute of 

Ethics (2009); Northouse (2012); Ponnu and Tennakoon (2009); Kanokorn et al (2013); 

Clawson (2002); สุเทพ ปาลสาร (2555); สุธาสิน ีแมน้ญาต ิ(2554); ปัทมา แคนยุกต์ 

(2554) จากนั้นศกึษาแนวคิดของนักการศกึษา จ านวน 7 คน ได้แก่ Ralf Tyler (1980); 

Hilda Taba (1980); David G. Armstrong (1989); Ronald C. Doll (1992);  
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Mauritz Johnson (1995); สงัด อุทรานันท์ (2532); สุมิตร คุณานุกร (2538) เพื่อก าหนด

องค์ประกอบของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ประกอบด้วย จุดมุง่หมาย เนื้อหา 

กิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผลและประเมินผล  

   2.1.2 พัฒนาหลักสูตรที่สร้างขึ้นและหาคุณภาพของหลักสูตร ผูว้ิจัย

ด าเนนิการ ดังนี้ 

    2.1.2.1 ประเมนิความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยน าไปให้ผูเ้ชี่ยวชาญจ านวน 5 รูป/ คน 

(ภาคผนวก ก) ซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับผูเ้ชี่ยวชาญที่ตรวจสอบโครงรา่งหลักสูตร  

โดยการหาค่า IOC (ภาคผนวก ง (2)) 

    2.1.2.2 เครื่องมอืที่ใชป้ระเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม เป็นแบบประเมินความเหมาะสม  

แบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ คือ เหมาะสมมากที่สุด เหมาะสมมาก เหมาะสมปาน

กลาง เหมาะสมน้อย และเหมาะสมนอ้ยที่สุด เมื่อผูเ้ช่ียวชาญประเมินแล้ว ผู้วจิัยน าผลการ

ประเมินมาวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ (ภาคผนวก ค (3)) 

     1) ให้คะแนนแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรา่งหลักสูตร 

ดังนี้ (ชูศรี วงศร์ัตนะ, 2550) 

      คะแนน 5 หมายถึง เหมาะสมมากที่สุด 

      คะแนน 4 หมายถึง เหมาะสมมาก 

      คะแนน 3 หมายถึง เหมาะสมปานกลาง 

      คะแนน 2 หมายถึง เหมาะสมน้อย 

      คะแนน 1 หมายถึง เหมาะสมน้อยที่สุด 

     2) การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนน แบ่งออกเป็น  

5 ระดับ ดังนี้ (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2550) 

      4.50 - 5.00  คะแนน มีคา่เท่ากับ  เหมาะสมมากที่สุด 

      3.50 - 4.49  คะแนน มีคา่เท่ากับ  เหมาะสมมาก 

      2.50 - 3.49  คะแนน มีคา่เท่ากับ  เหมาะสมปานกลาง   

      1.50 - 2.49  คะแนน มีคา่เท่ากับ  เหมาะสมน้อย   
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      1.00 - 1.49  คะแนน มีคา่เท่ากับ  เหมาะสมน้อยที่สุด   

     เกณฑท์ี่ก าหนดว่า หลักสูตรมคีุณภาพด้านความเหมาะสม  

คือมคี่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของผูเ้ชี่ยวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป  

    2.1.2.3 สถิตทิี่ใชใ้นการวิเคราะหข์้อมูล ได้แก่ วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย 

และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน จากแบบประเมินความเหมาะสมของโครงรา่ง

หลักสูตร 

   2.1.3 น าหลักสูตรที่ผ่านการพัฒนาแล้วมาใช้กับกลุ่มตัวอย่าง คือครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหาเถระสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 คน/ รูป 

  2.2 แบบทดสอบวัดควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรม  

ที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ข้อ ภายใต้กรอบเนือ้หา 4 ด้าน 

ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านความเคารพ ดา้นความยุติธรรม และด้านความรับผิดชอบ  

มีวธิีการสร้างและหาคุณภาพของข้อมูล ดังนี้ 

   2.2.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแบบทดสอบวัด

ความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม เพื่อเป็นแนวทางในการสร้าง

แบบทดสอบ 

   2.2.2 ศกึษาการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบเพื่อเป็นแนวทาง 

ในการสร้างแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

   2.2.3 วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร สร้างแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

แบบอิงเกณฑ ์ชนิดปรนัย 4 ตัวเลือก มเีกณฑก์ารให้คะแนน คือตอบถูกให้ 1 คะแนน  

ตอบผิดหรอืไม่ตอบให ้0 คะแนน ดังตาราง 3 
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ตาราง 3 การก าหนดจ านวนข้อสอบที่ตอ้งการให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดในจุดมุ่งหมายของ 

            หลักสูตร 

 

เนือ้หา ตัวชี้วัด จ านวนข้อสอบ 

1. ความไว้วางใจ 1. อธิบายหลักการสร้างความไว้วางใจได้ 3 

2. วิเคราะห์ปัญหาด้านความไว้วางใจที่เกิดขึน้ใน

องค์กรและการจัดการเรียนการสอนได้ 

3 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาความ

ไว้วางใจให้เกิดขึ้นในองค์กรและในการจัดการ

เรียนการสอนได้ 

4 

2. ความเคารพ 

 

1. อธิบายหลักการของความเคารพได้ 3 

2. วิเคราะห์ปัญหาด้านความเคารพที่เกิดขึ้นใน

องค์กรและในการจัดการเรียนการสอนได้ 

3 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาให้เกิด

ความเคารพในองค์กรและห้องเรียนได้ 

4 

3. ความยุติธรรม 1. อธิบายหลักการสร้างความยุติธรรมได้ 3 

2. วิเคราะห์ปัญหาด้านความยุติธรรมที่เกิดขึ้นใน

องค์กรและในการจัดการเรียนการสอนได้ 

3 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมี

ความยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม 

4 

4. ความรับผดิชอบ 1. อธิบายหลักการสร้างความรับผดิชอบได้ 3 

2. วิเคราะห์ปัญหาด้านความรับผดิชอบที่เกิดขึน้

ในองค์กรและการจัดการเรียนการสอนได้ 

3 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมี

ความรับผดิชอบมากขึ้นได้ 

4 
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   2.2.4 น าแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมที่สร้างขึน้เสร็จแล้ว เสนอคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ เพื่อพิจารณา

ตรวจสอบคุณภาพและข้อบกพร่องแล้วท าการแก้ไขปรับปรุง และน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ  

5 รูป/ คน ซึง่เป็นผูเ้ชี่ยวชาญชุดเดียวกับที่พิจารณาคุณภาพของหลักสูตร (ภาคผนวก ก) 

เพื่อตรวจสอบคุณภาพด้านความเที่ยงตรงในเรื่องการเขียนข้อสอบ โดยใหผู้เ้ชี่ยวชาญ

ประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง (IOC)  

ซึ่งมีเกณฑ์การประเมินความสอดคล้อง ดังนี้ (สมนึก ภัททิยธนี, 2553, หนา้ 104) 

    +1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดตรงตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนัน้วัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 

    –1  เมื่อแนใ่จว่าข้อสอบนั้นไม่วัดตามผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง   

   2.2.5 วิเคราะห์ขอ้มูลค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามของ

แบบทดสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง คัดเลือกข้อสอบที่มคี่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00  

ไว้เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป โดยค่า IOC ที่วเิคราะหไ์ด้มคี่าตั้งแต่ 0.60-1.00   

(ภาคผนวก ง (3)) 

   2.2.6 น าแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมไปใช้ทดสอบกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยต่อไป  

  2.3 แบบประเมินกำรปฏิบัติภำวะผู้น ำเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัด

นครพนม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของ Likert 

โดยประเมินทักษะ 4 ด้าน รวม 40 ขอ้ ดังนี้ 

   1) ความไว้วางใจ  จ านวน 10 ข้อ 

   2) ความเคารพ    จ านวน 10 ข้อ 

   3) ความยุติธรรม    จ านวน 10 ข้อ 

   4) ความรับผดิชอบ   จ านวน 10 ข้อ 

   โดยมีวิธีการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอื ดังต่อไปนี้ 

    2.3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบประเมินทักษะด้านภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรม  
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    2.3.2 ด าเนนิการสร้างแบบประเมินการปฏิบัติภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรม

ของครูที่เข้าอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม จ านวน 40 ขอ้ แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 

ด้านความไว้วางใจ ด้านความเคารพ ด้านความยุติธรรมและด้านความรับผดิชอบ ก าหนด

ระดับคะแนนการปฏิบัติเป็น 5 ระดับ ค าตอบในแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ให้คะแนน เป็นดังนี้ 

     ปฏิบัติมากที่สุด  ให้  5 คะแนน 

     ปฏิบัติมาก   ให้  4 คะแนน 

     ปฏิบัติปานกลาง ให้  3 คะแนน 

     ปฏิบัตินอ้ย   ให้  2 คะแนน   

     ปฏิบัตินอ้ยที่สุด  ให้  1 คะแนน 

    2.3.3 น าแบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมที่สรา้งขึ้น 

เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการเขียนข้อค าถาม 

    2.3.4 แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ฉบับที่แก้ไข

ตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา แล้วน าเสนอผูเ้ชี่ยวชาญ 5 รูป/ คน ซึ่งเป็นผู้เช่ียวชาญ 

ชุดเดียวกับที่พิจารณาคุณภาพของหลักสูตรและคุณภาพของแบบทดสอบ (ภาคผนวก ก) 

เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา และใหข้้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุง แล้วน าผลการ

พิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญมาหาค่าความสอดคล้องขอ้ค าถามแต่ละข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะ

ของตัวแปรที่มุ่งวัด (สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2553, หน้า 111) โดยมีเกณฑก์ารให้คะแนน ดังนี ้ 

     ใหค้ะแนน +1 เมื่อแนใ่จว่าข้อค าถามข้อนั้นสามารถวัดได้ตรงกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ 

     ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามข้อนัน้สามารถวัดได้ตรงกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ 

     ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามข้อนั้นไม่สามารถวัดได้ตรงกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ 

    2.3.5 คัดเลือกข้อค าถามที่มีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต ่

0.50-1.00 จากผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 รูป/ คน (ภาคผนวก ก) ปรากฏว่าขอ้

ค าถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.60-1.00 (ภาคผนวก ง (4)) 
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    2.3.6 น าแบบสอบถามที่ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญไป

ปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์เพื่อ

ผา่นความเห็นชอบ 

    2.3.7 จัดพิมพ์แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

ฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 5 ด้าน จ านวน 40 ขอ้ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

  2.4 แบบสอบถำมควำมพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรภำวะผู้น ำ 

เชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม  

ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัดนครพนม เป็นแบบสอบถาม 

แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของ Likert โดยสอบถาม 

ความพึงพอใจ 5 ด้าน รวม 20 ขอ้ ดังนี้ 

   1) ด้านเนือ้หา           จ านวน  4  ข้อ 

   2) ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม     จ านวน  9  ข้อ 

   3) ด้านวิทยากร         จ านวน  2  ข้อ 

   4) ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม   จ านวน  3  ข้อ 

   5) ด้านการวัดผลและประเมินผล     จ านวน  2  ข้อ   

   โดยมีวิธีการสรา้งและหาคุณภาพของเครื่องมอื ดังต่อไปนี้ 

    2.3.1 ศกึษาวิธีการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ จากต ารา 

การวัดผลการศกึษาของ สมนกึ ภัททิยธนี (2553, หน้า 37-43) 

    2.3.2 ด าเนนิการสร้างแบบสอบถามวัดความพึงพอใจของครูที่มตี่อ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 20 ข้อ แบ่งเป็น 5 ด้าน คือ 

ด้านเนือ้หา ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม ดา้นวิทยากร ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการ

จัดการอบรม และด้านการวัดผลและประเมินผล โดยก าหนดระดับคะแนนความพึงพอใจ

เป็น 5 ระดับ ตามวิธีของ Likert โดยค าตอบในแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) ให้คะแนน เป็นดังนี้ 

     พอใจมากที่สุด ให้  5 คะแนน 

     พอใจมาก  ให้  4 คะแนน 

     พอใจปานกลาง ให้  3 คะแนน 

     พอใจนอ้ย  ให้  2 คะแนน   
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     พอใจนอ้ยที่สุด ให้  1 คะแนน 

    2.3.3 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจทีม่ีต่อหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่สร้างขึ้นเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อ

ตรวจสอบความถูกต้องของวิธีการเขียนข้อค าถามที่มีต่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ

จังหวัดนครพนม 

    2.3.4 น าแบบสอบถามวัดความพึงพอใจ ที่มีต่อหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ฉบับที่แก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษา 

แล้วน าไปเสนอผูเ้ช่ียวชาญ 5 รูป/ คน (ภาคผนวก ก) เพื่อพิจารณาความตรงเชิงเนื้อหา 

และให้ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปรับปรุงแล้วน าผลการพิจารณาของผูเ้ชี่ยวชาญมาหา 

ค่าความสอดคล้องขอ้ค าถามแตล่ะข้อกับนิยามศัพท์เฉพาะของตัวแปรที่มุ่งวัด  

(สมบัติ ท้ายเรอืค า, 2553, หน้า 111) โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดังนี ้ 

     ให้คะแนน +1 เมื่อแนใ่จว่า ข้อค าถามข้อนั้นสามารถวัดได้ตรงกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ 

     ให้คะแนน 0 เมื่อไม่แน่ใจว่า ข้อค าถามข้อน้ันสามารถวัดได้ตรงกับ

นิยามศัพท์เฉพาะ 

     ให้คะแนน -1 เมื่อแน่ใจว่า ข้อค าถามข้อนั้นสามารถวัดได้ไม่ตรง

กับนิยามศัพท์เฉพาะ 

    2.3.5 คัดเลือกข้อค าถามที่มีคา่ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)  

ตั้งแต ่.50-1.00 จากผลการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญทั้ง 5 รูป/ คน (ภาคผนวก ก)  

ปรากฏว่ามีค่าดัชนีความสอดคล้องตัง้แต่ 0.60-1.00 (ภาคผนวก ง (5)) 

    2.3.6 น าแบบสอบถามที่ผา่นการพิจารณาจากผูเ้ชี่ยวชาญ  

ไปปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน า แล้วเสนอต่อประธานและกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์

เพื่อผ่านความเห็นชอบ 
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    2.3.7 จัดพิมพ์แบบสอบถามความพงึพอใจของครู ที่มีต่อหลักสูตร

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ฉบับสมบูรณ์ ทั้ง 5 ด้าน  

จ านวน 20 ข้อ แล้วน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง 

 3. กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผูว้ิจัยจะด าเนินการทดลองโดยจัดอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจังหวัด

นครพนม กับกลุ่มตัวอย่างคือ ครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหาเถร

สมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 คน ในภาคเรียนที่ 

2 ปีการศึกษา 2562 ใช้เวลาอบรม 24 ช่ัวโมง โดยด าเนินการ ดังนี้ 

  1. ชีแ้จงรายละเอียดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการอบรมกับกลุ่มตัวอย่าง 

  2. ทดสอบก่อนการอบรม (Pre-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจ

เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม จ านวน 40 ขอ้ ตรวจคะแนน เก็บบันทึกคะแนนไว้ 

  3. ด าเนนิการอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม    

  4. ทดสอบหลังการอบรม (Post-test) ด้วยแบบทดสอบวัดความรู้ 

ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมชุดเดียวกันกับแบบทดสอบก่อนการอบรม 

จ านวน 40 ข้อ ตรวจให้คะแนนและเก็บบันทึกคะแนนไว้ 

  5. ประเมินคณุลักษณะของภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูที่เข้ารับการอบรม

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยใช้แบบประเมินการปฏิบัติภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม จ านวน 40 ขอ้ และเก็บบันทึกผลไว้ 

  6. สอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 20 ข้อ และเก็บบันทึกผลไว้  

  7. น าข้อมูลที่ได้จากการทดลองกับครูกลุ่มตัวอย่าง ไปวิเคราะหท์างสถิติ

เพื่อสรุปผลการทดลองตามความมุง่หมายของการศกึษาค้นคว้าต่อไป 

 การด าเนินการวิจัย ผู้วจิัยได้ด าเนินการเป็นระยะโดยมีรายละเอียดดังตาราง 4 
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ตาราง 4 สรุประยะด าเนินการวิจัย 

 

ล าดับ ขั้นตอนการวิจัย ระยะเวลา เครื่องมือ 

1. ชีแ้จงรายละเอียดขั้นตอน

และวิธีปฏิบัติในการ

อบรม 

21 ธ.ค. 2562 ค าช้ีแจงการใชห้ลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรม 

2. ทดสอบก่อนการอบรม 

(Pre-test) 

21 ธ.ค. 2562 แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

 

3. ด าเนนิการอบรม 21-22 และ 

28-29 ธ.ค. 

2562 

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม 

4. ทดสอบหลังการอบรม 

(Post-test) 

29 ธ.ค. 

2562 

แบบทดสอบวัดความรูค้วามเข้าใจ 

 

5. ประเมินคุณลักษณะของ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

29 ธ.ค. 

2562 

แบบสอบถามการปฏิบัติภาวะผู้น า

เชงิจริยธรรม 

6. สอบถามความพึงพอใจ 29 ธ.ค. 

2562 

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

7. วิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติ

การทดสอบที  

2 ม.ค. 2562 โปรแกรม spss 

 

 4. กำรวเิครำะห์ข้อมูล 

 ผูว้ิจัยได้ท าการวิเคราะหข์้อมูลตามความมุ่งหมาย ดังต่อไปนี้ 

  ตอนที่ 1 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบผลการทดสอบความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมดว้ยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรมด้วยหลักสูตรฝึกอบรม 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม วเิคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) และการทดสอบค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน  

(t-test for dependent samples) 
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  ตอนที่ 2 วิเคราะหค์ุณลักษณะภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม หลังฝกึอบรมด้วย

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

   ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 100 – 1.49 หมายถึง มกีารปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

  ตอนที่ 3 วิเคราะห์ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมที่มตี่อการฝึกอบรมด้วย

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาต ิจังหวัดนครพนม วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (Mean)  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยมีเกณฑก์ารแปลความหมายของ

ค่าเฉลี่ย ดังนี้ (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550) 

   ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายถึง  พึงพอใจมากที่สุด 

   ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายถึง  พึงพอใจมาก 

   ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายถึง  พึงพอใจปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ย 

   ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.49  หมายถึง  พึงพอใจนอ้ยที่สุด 

  ตอนที่ 4 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

  การปรับปรุงหลักสูตรฝกึอบรม เป็นการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

ผูว้ิจัยน าผลการประเมินมาวิเคราะหป์รับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม เพื่อให้ได้หลักสูตร

ฝกึอบรมฉบับสมบูรณ์ ในด้านโครงสร้างหลักสูตรฝึกอบรม และในรายละเอียดที่เป็น

องค์ประกอบของหลักสูตรฝกึอบรม มีความถูกต้องเหมาะสม เพื่อน าไปใช้เป็นหลักสูตร

ฝกึอบรมครโูรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อพัฒนาภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมต่อไป 
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 5. สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูว้ิจัยใช้สถิติวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

  1. สถิตทิี่ใชใ้นการหาคุณภาพเครื่องมือ 

   1.1 แบบทดสอบวัดภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

   หาค่าความเที่ยงตรงของแบบทดสอบวัดภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

โดยหาคา่ดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (IOC : Index of 

Item Objective Congruence) มีคา่เท่ากับ 0.60-1.00 

   1.2 หาค่าดัชนคีวามสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมช้ีวัด 

ภาวะผูน้ า (IOC) ของแบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม มีค่าเท่ากับ  

0.60-1.00 

   1.3 หาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับพฤติกรรมช้ีวัด 

ความพึงพอใจ (IOC) ของแบบสอบถามความพึงพอใจ มีคา่เท่ากับ 0.60-1.00 

  2. สถิตพิืน้ฐาน ได้แก่ 

   2.1 ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean)   

   2.2 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

    3. สถิตทิดสอบสมมตฐิาน 

   สถิตทิี่ใชว้ิเคราะห์เปรียบเทียบ ผลการทดสอบภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม

ด้วยแบบทดสอบก่อนและหลังการฝึกอบรม ดว้ยหลักสูตรฝึกอบรม ภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยใช้สถิติทดสอบ t–test แบบ Dependent 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหข์้อมูล 

 ผลการวิเคราะหข์้อมูลการวิจัย เรื่องการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  1. สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 

  2. ล าดับขั้นในการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล 

  3. ผลการวิเคราะหข์้อมูล   

 

สัญลักษณ์ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนด

สัญลักษณ์ที่ใชใ้นการเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูล ดังนี้ 

  n       แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

  X    แทน   ค่าเฉลี่ย  

  S.D    แทน   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  D แทน   ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนฝึกอบรมกับหลังฝกึอบรม 

  D2 แทน   ผลต่างระหว่างคะแนนก่อนฝึกอบรมกับหลังฝกึอบรม 

ยกก าลังสอง 

  t       แทน   ค่าสถิตทิี่ใช้เปรียบเทียบค่าวิกฤตจากการแจกแจงแบบ t  

เพื่อทราบความมีนัยส าคัญ 

  df      แทน   ระดับของความเป็นอิสระ 

  Sig    แทน    ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

  **     แทน    นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ล าดับขั้นในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยได้

น าเสนอผลการวิเคราะหข์้อมูลตามล าดับ ดังนี้ 

  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

จังหวัดนครพนม   

  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพทุธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 

 ในการวิจัยครั้งนี้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย คือ 1) เพื่อพัฒนา

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ในด้านต่าง ๆ ได้แก่ การเปรียบเทียบ

ความรู ้ความเข้าใจของผูเ้ข้าอบรมก่อนและหลังการอบรม การศกึษาคุณลักษณะของ

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของผูเ้ข้าอบรม และการศกึษาความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตร 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ผูว้ิจัยขอน าเสนอผลการวิเคราะห์

ข้อมูลตามล าดับต่อไปนี้ 
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  ตอนที่ 1 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครู

โรงเรยีนพระปรยิัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม   

  ผูว้ิจัยได้วิเคราะหแ์ละสังเคราะหแ์นวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบของการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม แล้วน าผลการศกึษามาก าหนดกรอบแนวคิดการวิจัยและร่างรูปแบบ  

ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้   

   1. ผลการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะหเ์อกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหา

เถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม เพื่อใช้เป็นแนวทาง 

ในการวิจัยและสร้างเครื่องมอืในการพัฒนาหลักสูตร พบว่า ภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมส าหรับ

ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม ประกอบด้วย 4 ดา้น ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความเคารพ  

3) ความยุติธรรม 4) ความรับผิดชอบ และองค์ประกอบของหลักสูตรฝกึอบรมภาวะผู้น า

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) จุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 2) เนื้อหาของหลักสูตร 3) กิจกรรมการเรียนรู้ 4) การวัดผลและประเมินผล  

ในส่วนของการฝกึอบรม กิจกรรมการอบรมมุง่ให้ผูเ้ข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจ  

มีทัศนคติ และเกิดการปฏิบัติตามจุดมุง่หมายของหลักสูตร  

   2. ผลการส ารวจความต้องการในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม 

โดยใช้แบบสอบถามซึ่งผูว้ิจัยสร้างขึ้น น าไปส ารวจความตอ้งการของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนทั้งสิน้ 102 รูป/ คน (ข้อมูลจากแบบรายงานข้อมูล  

จ.1 ร1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561) ผลปรากฏดังตาราง 5 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



106 

 

ตาราง 5 ผลการส ารวจความต้องการในการฝกึอบรมการพัฒนาภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 
 

โรงเรียน 
จ านวน

ครู 

สถานะ ระยะเวลา ช่วงเวลา ประสบการณ์ พระสงฆ์รวมฆราวาส ความประสงค์ 

พร
ะ 

ฆร
าว

า

ส 
1-

2ว
ัน 

3-
4ว

ัน 

4 
วัน

 

ขึน้
ไป

 

จัน
ทร

์-

ศุก
ร์ 

เส
าร

์-

อา
ทิต

ย์ 

เค
ย 

ไม
่เค
ย 

เห
็นด

้วย
 

ไม
่เห
็น

ด้ว
ย 

เข
้าร

่วม
 

ไม
่เข
้า

ร่ว
ม 

วัดมหาธาตุ 13 7 6 3 - 1 2 11 - 13 10 3 13 0 

วัดพระธาตุพนม 20 8 12 8 11 2 5 15 3 17 14 6 11 9 

วัดพระซองวิทยา 9 2 7 4 5 - 5 4 1 8 8 1 5 4 

วัดศรีชมพู 11 4 7 3 8 - 6 5 2 9 9 2 5 6 

วัดศรีสวา่ง 8 5 3 2 6 - 2 7 3 5 6 2 4 4 

วัดศรีหนาถวิทยา 8 2 6 4 4 - 1 8 2 6 7 1 5 3 

วัดธาตุประสิทธิ์ 8 2 6 3 5 - 3 5 1 7 5 3 6 2 

วัดศรีสงคราม 6 3 3 4 2 - 2 4 2 4 3 3 3 3 

วัดดาราราม 10 7 3 3 7 - 4 6 2 8 8 2 2 8 

วัดธาตุเรณูวิทยา 9 5 4 3 5 1 2 7 3 6 6 3 4 5 

รวม 102 45 57 37 53 4 32 72 19 83 76 26 58 44 

ร้อยละ 100 44 56 36 52 3.90 31 71 18.60 81.40 75 25 56.90 43.10 
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 จากตาราง 5 พบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมที่เป็นพระสงฆ์ คิดเป็นรอ้ยละ 

44 และเป็นฆราวาสคิดเป็นร้อยละ 56 ระยะเวลาที่ผู้ประสงค์เข้าอบรมคิดว่าเหมาะสมที่สุด

คือ 3-4 วันคิดเป็นรอ้ยละ 52 ช่วงเวลาที่สะดวกในการฝกึอบรม คือ วันเสาร์ - อาทิตย์  

คิดเป็นรอ้ยละ 71 ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม รอ้ยละ 81.40 ไม่เคยเข้าอบรมเกี่ยวกับ 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม และร้อยละ 75 เห็นดว้ยกับการอบรมร่วมกันระหว่างพระสงฆ์และ

ฆราวาส ความคาดหวังของผูเ้ข้าอบรมคือ สามารถน าความรู้จากการอบรมไปใช้ได้จริง  

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุมีความประสงค์เข้าร่วมพัฒนาภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมมากที่สุด คือ 13 รูป/ คน จากทั้งหมด 13 รูป/ คน คิดเป็นรอ้ยละ 100 และ 

ข้อเสนอแนะอื่น ๆ ที่ผูเ้ข้าอบรมตอ้งการการอ านวยความสะดวก ได้แก่ สื่อการอบรม 

อาหาร และอาหารว่าง  

   3. ผลการจัดท าโครงรา่งหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม จากการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยก าหนดกรอบ

ของหลักสูตร ประกอบด้วย จุดมุง่หมายของหลักสูตร เนื้อหาของหลักสูตร กิจกรรม 

การเรียนรู ้การวัดผลและประเมินผล มีรายละเอียด ดังนี ้

    ส่วนที่ 1 ผลการสร้างโครงร่างหลักสูตร 

     1) จุดมุง่หมายของหลักสูตร ผูว้ิจัยก าหนดให้สอดคล้องกับเนือ้หา

ของหลักสูตรคือ เพื่อพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

     2) เนื้อหาของหลักสูตร ผูว้ิจัยท าการสังเคราะห์องค์ประกอบย่อย

ของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม จากทัศนะและจากผลการศึกษาวิจัยของนักวิชาการ 12 แหล่ง 

ได้แก่ Dubrin, (2004); Brown Treviño and Harrison (2005); Freeman and Stewart 

(2006); Henry (2009); Josephson Institute of Ethics (2009; Northouse (2012);  

Ponnu and Tennakoon (2009); Kanokorn et al (2013); Clawson (2002), สุเทพ ปาลสาร 

(2555); สุธาสิน ีแมน้ญาติ (2554); ปัทมา แคนยุกต์ (2554) แล้วก าหนดเป็นกรอบแนวคิด

เชงิทฤษฎี (Theoretical framework) ได้ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเคารพ 

ความยุติธรรมและความรับผดิชอบ  
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     3) กิจกรรมการเรียนรู้ ผูว้ิจัยได้พิจารณาใหเ้หมาะสมกับเนือ้หา 

ซึ่งในแตล่ะหน่วยการเรียนรู้ ประกอบด้วย แนวคิด จุดประสงค์การเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ 

กิจกรรมการเรียนรู้ มกีารบรรยาย การปฏิบัติกิจกรรมกลุ่ม (การระดมสมอง การเขียน

แผนผังความคิด การฝึกปฏิบัติ) การน าเสนอผลการเรียนรู ้และสื่อการฝกึอบรม   

     4) การวัดผลและประเมินผล ผูว้ิจัยก าหนดวิธีและเครื่องมอื 

ในการวัดผลและประเมินผล โดยท าการวัดผลดา้นความรูก้่อนอบรมและหลังอบรม โดยใช้

แบบทดสอบเพื่อประเมินดา้นความรู้ความเข้าใจเนื้อหาที่ผู้วจิัยสร้างขึ้น การจัดกิจกรรม

ระหว่างอบรม ผูว้ิจัยได้สรา้งแบบประเมินการเขียนแผนผังความคิด แบบประเมินผลงาน 

และแบบประเมินการน าเสนองานกลุ่ม โดยมีเกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน เพื่อประเมิน

ความรูค้วามเข้าใจและทักษะระหว่างอบรม ใช้แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่ผู้วิจัยสร้างขึน้ เพื่อศกึษาพฤติกรรม 

การปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม และวัดเจตคตทิี่มีต่อหลักสูตรโดยใช้แบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวดันครพนม ที่ผูว้ิจัยสร้างขึ้น 

    ส่วนที่ 2 ผลการตรวจสอบสร้างโครงร่างหลักสูตร 

    ผูว้ิจัยได้จัดท าโครงรา่งหลักสูตรฝึกอบรมไปให้ผู้เช่ียวชาญ  

จ านวน 5 รูป/ คน (ภาคผนวก ข) ตรวจสอบคุณภาพหลักสูตรด้านความเหมาะสมและ 

ความสอดคล้องของโครงสร้างหลักสูตร โดยมีผลของการด าเนินงาน ดังนี้ 

     2.1 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรา่งหลักสูตรฝึกอบรม

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 รูป/ คน  

(ภาคผนวก ก) รายละเอียดดังตาราง 6 
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ตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงรา่งหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของ

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 

รายการประเมิน X  S.D. ระดับการประเมิน 
ล าดับของ

ค่าเฉลี่ย 

1. เน้ือหา     

1.1 เหมาะสมกับจุดมุ่งหมายของ

หลักสูตร 

4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 1 

1.2 ความเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 3 

1.3 การแบ่งหมวดหมูข่องเนื้อหา 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 2 

2. จุดมุ่งหมาย     

2.1 สอดคล้องกับเนือ้หาการอบรม 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 1 

2.2 ภาษาที่ใช้ชัดเจนเข้าใจง่าย 4.40 0.55 เหมาะสมมาก 2 

2.3 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการวัดได้

อย่างชัดเจน 

4.20 0.84 เหมาะสมมาก 3 

3. การจัดกิจกรรมการอบรม     

3.1 เร้าความสนใจของผู้เข้าอบรม 4.20 0.84 เหมาะสมมาก 3 

3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การอบรม 

4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 1 

3.3 สอดคล้องและเหมาะสมกับเนือ้หา 4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 1 

3.4 กิจกรรมการอบรมเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน 

4.40 0.55 เหมาะสมมาก 2 

4. การวัดผลและประเมินผล     

4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์ 

การอบรม 

4.60 0.55 เหมาะสมมากที่สุด 1 

4.2 วัดได้คลอบคลุมเนือ้หา 

การอบรม 

4.00 0.71 เหมาะสมมาก 4 

ภาพรวม 4.40 0.62 เหมาะสมมาก  
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 จากตาราง 6 ผลการประเมินความเหมาะสมของหลักสูตรโดยผูเ้ชี่ยวชาญ 

พบว่า ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X  = 4.40) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเนื้อหาและ

ด้านจุดมุ่งหมายมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด ดา้นละ 1 ข้อ และระดับมาก ด้านละ  

2 ขอ้ ดา้นการจัดกิจกรรมการอบรม มีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 2 ขอ้ และระดับมาก 

2 ขอ้ และด้านการวัดผลและประเมินผลมีความเหมาะสมระดับมากที่สุด 1 ข้อ และ 

ระดับมาก 1 ขอ้ เมื่อพิจารณาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผูเ้ชี่ยวชาญทั้ง 5 ท่านมีความคิด

เห็นไม่แตกต่างกันมากนัก 

     2.2 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงรา่งหลักสูตรภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยผู้เช่ียวชาญ จ านวน 5 รูป/ คน  

รายละเอียดดังตาราง 7 

 

ตาราง 7 ผลการประเมินความสอดคล้องของโครงรา่งหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของ

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 

ข้อ รายการประเมินความสอดคล้อง ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 

สรุปผล 

1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของหลักสูตรฝกึอบรมกับ

จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรม 

1.00 สอดคล้อง 

2 จุดมุง่หมายของหลักสูตรกับจุดมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 0.80 สอดคล้อง 

3 จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรมกับเนือ้หาสาระ

หลักสูตร 

1.00 สอดคล้อง 

4 จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรมกับกิจกรรม 

การฝกึอบรม 

0.80 สอดคล้อง 

5 จุดมุง่หมายของหลักสูตรกับการวัดผลและประเมินผล 0.80 สอดคล้อง 

6 เนือ้หาสาระหลักสูตรกับกิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม 1.00 สอดคล้อง 
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ตาราง 7 (ต่อ)  

 

ข้อ รายการประเมินความสอดคล้อง ค่าดัชนี

ความ

สอดคล้อง 

สรุปผล 

7 ขอบเขตของเนือ้หาสาระกับกิจกรรมและวิธีการอบรม 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมกับสื่อประกอบการอบรม 1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมกับการวัดและประเมินผล 0.80 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการฝกึอบรมกับกลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับ 

การอบรม 

1.00 สอดคล้อง 

 

 จากตาราง 7 ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นว่า องค์ประกอบของหลักสูตรภาวะผูน้ า

เชงิจริยธรรม มีความสอดคล้องกันในทุกประเด็น โดยมีค่าความสอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 

0.80-1.00 สามารถน าไปใช้ได้ทุกข้อ (ภาคผนวก ง (1)) 

 ดังนัน้จงึสรุปได้วา่ หลักสูตรฉบับร่างที่ผู้วจิัยพัฒนาขึน้ มีองค์ประกอบครบถ้วน 

เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และมีความสอดคล้องกันสามารถน าไปใช้ได้ 

    ส่วนที่ 3 ผลการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร 

    ผูว้ิจัยน าข้อมูลในการตรวจสอบโครงรา่งหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรม จากผู้เช่ียวชาญมาปรับปรุงใหส้มบูรณ์ยิ่งขึน้ โดยมีเกณฑพ์ิจารณา ดังนี้ 

     1. ผลการวิเคราะหค์วามเหมาะสมของโครงรา่งหลักสูตร 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมเมื่อเทียบกับเกณฑพ์บว่า มคี่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.40 แสดงว่ามี 

ความเหมาะสมมาก ผูว้ิจัยใหค้งไว้ในหลักสูตรและปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของ

ผูเ้ชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ง (2)) 

     2. ผลการวิเคราะหค์วามสอดคล้อง พบว่า ค่าดัชนีความ

สอดคล้องเท่ากับ 0.92 แสดงว่ามีความสอดคล้องอยู่ในระดับมาก ถือวา่องค์ประกอบโครง

ร่างหลักสูตรมคีวามสอดคล้องอยู่ในเกณฑ์ใชไ้ด้ ไม่ต้องปรับปรุง (ภาคผนวก ง (1)) 

     3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติมของผูเ้ชี่ยวชาญที่มปีระเด็นที่สอดคล้องกัน

ตั้งแต ่2 รูป/ คน ขึน้ไป ผู้วิจัยได้เพิ่มไว้ในหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมตามข้อเสนอแนะ

เรียบร้อยแล้ว 
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  ตอนที่ 2 ผลการตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

  การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตร น าเสนอผล ดังนี้ 

  เป็นการน าหลักสูตรภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมที่ได้ไปใช้ตามแผนการทดลอง

โดยใช้รูปแบบการศกึษาเชงิทดลองแบบกลุ่มเดี่ยว สอบก่อนเรยีนและหลังเรยีน  

(One-Group Pre Test-Post Test Design) กับกลุ่มตัวอย่างที่ใชใ้นการทดลอง ได้แก่  

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 รูป/ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบมีจุดมุ่งหมาย  

มีรายละเอียดดังตาราง 8 

 

ตาราง 8 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลทั่วไป จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ 

    1.1 ชาย 

    1.2 หญิง 

 

10 

3 

 

77 

33 

รวม 13 100 

2. สถานะ 

    1.1 พระสงฆ์ 

    1.2 ฆราวาส 

 

7 

6 

 

54 

46 

รวม 13 100 

 

 จากตาราง 8 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 77 

นอกจากนั้นเป็นเพศหญิง คิดเป็นรอ้ยละ 33 สัดส่วนของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์ 

ใกล้เคียงกันกับฆราวาส โดยพระสงฆ์คิดเป็นร้อยละ 54 และฆราวาส คิดเป็นร้อยละ 46 
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  1. ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ า 

เชิงจรยิธรรม ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ระหว่างก่อนและหลังการอบรม โดยการทดสอบค่า (t-test for 

Dependent Sample) พบว่า ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครู หลังการอบรมสูงกว่าก่อนการอบรม ผลการวิเคราะหเ์ปรียบเทียบ 

ปรากฏดังตาราง 9 

 

ตาราง 9 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

            ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา 

            แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ระหว่างก่อนและหลังการอบรม จ านวน 13 รูป/ คน 

 

การอบรม n X  S.D df t Sig 

ก่อนอบรม 13 21.46 4.93 
12 15.3 .000 

หลังอบรม 13 33.23 4.17 

 

 จากตาราง 9 พบว่า การทดสอบของผู้เข้ารับการอบรมมคีะแนนก่อนฝกึอบรม

เฉลี่ยเท่ากับ 21.46 คะแนน และมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ย เท่ากับ 33.23 คะแนน  

เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบทั้งสองครั้งพบว่า คะแนนทดสอบหลังการอบรม 

สูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (ภาคผนวก จ (1)) 

  2. การศึกษาคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

ปรากฏผลดังตาราง 10 
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ตาราง 10 วิเคราะหก์ารปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

              สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 

รายงานการประเมินทักษะ X  (S.D.) การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

ความไว้วางใจ 4.01 0.64 มาก 3 

ความเคารพ 4.04 0.64 มาก 2 

ความยุติธรรม 4.06 0.60 มาก 1 

ความรับผดิชอบ 3.99 0.63 มาก 4 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.63 มาก  

 

 จากตาราง 10 พบว่า การปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X = 4.02) เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณา

รายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า หนว่ยการเรียนรู้ที่ 1 ภาวะผูน้ าด้านความไว้วางใจ มีระดับ

คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.01 มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับที่ 3 หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 ภาวะผูน้ า 

ด้านความเคารพ มรีะดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.04 มีค่าเฉลี่ยมากเป็นล าดับที่ 2 หน่วย 

การเรียนรูท้ี่ 3 ภาวะผู้น าด้านความยุติธรรม มรีะดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.06 และ

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 ภาวะผูน้ าด้านความรับผดิชอบ มีคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 3.99  

(ภาคผนวก จ (2)) 

  3. ผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม ปรากฏผลดังตาราง 11 
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ตาราง 11 วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

             พระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม 

 

รายการประเมิน X  (S.D.) การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

ด้านเนือ้หา 4.56 0.50 มากที่สุด 2 

ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม   4.51 0.55 มากที่สุด 3 

ด้านวิทยากร 4.42 0.58 มาก 4 

ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม   4.38 0.63 มาก 5 

ด้านการวัดผลและประเมินผล   4.77 0.43 มากที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.55 มากที่สุด 

   

 จากตาราง 11 พบว่าความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X  = 4.52) 

เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพจิารณารายละเอียดรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจด้าน

การวัดผลและประเมินผล มีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.77 รองลงมาคือด้านเนือ้หา 

มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ดา้นการจัดกิจกรรมการอบรม มีระดับคะแนนเฉลี่ย

เท่ากับ 4.51 และด้านวิทยากร มีระดับคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ตามล าดับ และด้านสื่อ

และอุปกรณ์ในการจัดการอบรมมคีะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุด เท่ากับ 4.38 (ภาคผนวก จ (3)) 

  ตอนที่ 3 การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

  การแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร หลังการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ ผูว้ิจัยน า

ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดต่าง ๆ ผู้วิจัยเป็น

ผูร้ับผิดชอบการจัดฝกึอบรมตามหลักสูตรและได้เป็นวิทยากรในการอบรมทุกขั้นตอน  

จากปัญหาที่พบขณะด าเนินงาน เพื่อให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และจากผล

การศกึษาการปฏิบัติภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรม พบว่า ผูเ้ข้าอบรมมกีารปฏิบัติภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมอยู่ในระดับมาก จึงด าเนินการแก้ไขและปรับปรุงหลักสูตร ดังนี้ 
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   1. ปรับกิจกรรมการเรียนรู้ใหผู้เ้ข้าอบรมมสี่วนร่วมในการปฏิบัติกิจกรรม

มากขึ้น และเน้นให้ผู้เข้าอบรมได้ใช้ทักษะการคิดมากขึ้น 

   2. ผูเ้ข้าอบรมมทีั้งเพศชาย เพศหญิง และสถานะเป็นทั้งพระสงฆ์ และ

ฆราวาส กิจกรรมการเรียนรู้บางกิจกรรมพระสงฆ์จึงไม่สามารถเข้าร่วมได้ ผู้วิจัยจงึได้ปรับ

รูปแบบการแบ่งกลุ่มใหมใ่ห้ผูเ้ข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมทุกรูป/ คน ได้แก่  

กิจกรรมไว้ใจฉันไหม ได้ปรับให้จับคู่แบบเพศเดียวกัน และสถานะภาพเดียวกัน 

   3. เพิ่มข้อแนะน าการใช้หลักสูตรและแนวปฏิบัติของวิทยากรและผูเ้ข้ารับ

การอบรมไว้ในหลักสูตร เป็นแนวทางและข้อปฏิบัติระหว่างการอบรม 

   4. ปรับเวลาพักรับประทานอาหารเป็นเวลา 11.00 น. เพื่อพระสงฆ์จะได้

ฉันเพลตามเวลา 

   5. ปรับการวัดผลและประเมินผลให้ผูเ้ข้าอบรมได้ประเมินผลงานของ

ตนเองและให้ผู้เข้าร่วมอบรมคนอื่น ๆ ได้รว่มประเมินผลด้วย 
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บทที่ 5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 การวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม เป็นการด าเนินการวิจัยในลักษณะของการวิจัยและพัฒนา (Research and 

development) โดยในการวิจัยครั้งนี ้ผูว้ิจัยได้ก าหนดความมุ่งหมายของการวิจัย ไว้ดังนี้  

1) เพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 2) เพื่อตรวจสอบ

ประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

 ผูว้ิจัยได้ตั้งสมมตฐิานการวิจัย ไว้ดังนี ้หลักสูตรภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัด

นครพนม มปีระสิทธิภาพ ประกอบด้วย 1) ผู้เข้าอบรมมีความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรมหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรยีน 2) ผู้เข้าอบรมมคีุณลักษณะของภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมอยู่ในระดับมาก 3) ผู้เข้าอบรมมคีวามพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม อยู่ในระดับมากขึ้นไป 

 วิธีด าเนนิการวิจัยในการพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อเสริมสรา้งภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม มีขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 2 ระยะ ได้แก่  

  ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม เป็นขั้นตอนการจัดท าโครงรา่งหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครู  

โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

กับการเสริมสรา้งภาวะผูน้ าเชงิจริยธรรม และการพัฒนาหลักสูตรอบรม แล้วน าข้อมูลมา

สังเคราะหเ์ป็นกรอบแนวคิดของการวจิัย ซึ่งผลที่ได้จากการศกึษาน ามาใช้เป็นข้อมูล 
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ในการก าหนดองค์ประกอบและเนือ้หาของหลักสูตรอบรม ส่วนที่ 2 การจัดท าโครงร่าง

หลักสูตรอบรม เป็นการน าผลที่ได้จากส่วนที่ 1 มาก าหนดเป็นรายละเอียดต่าง ๆ ของ

หลักสูตรฉบับร่าง แล้วท าการตรวจสอบโครงรา่งหลักสูตร โดยการน าโครงร่างหลักสูตรไป

ให้ผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพด้านความเหมาะสมและความสอดคล้องของโครงสรา้ง 

จ านวน 5 รูป/ คน และส่วนที่ 3 การปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร โดยการน าข้อมูล 

ในการตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรในส่วนที่ 2 มาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 

ในเกณฑ์พิจารณา  

  ระยะที่ 2 การตรวจสอบความเหมาะสมของหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ขัน้ตอนนี้เป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพของ

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่พัฒนาแล้วมาใช้ทดลองกับกลุ่ม

ตัวอย่าง คือ ครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพุทธ

ศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13 รูป/ คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบมี

จุดมุง่หมาย (Purposive sampling) รูปแบบการศกึษาเชิงทดลองแบบกลุ่มเดี่ยวสอบก่อน

เรียนและหลังเรียน (One group Pretest–Posttest Design) จากนั้นประเมินผลการใช้

หลักสูตร โดยการเปรียบเทียบก่อนและหลังการทดลองใช้ โดยหลังการทดลองต้องมี

ค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนการทดลอง ด้วยการใช้สถิต ิค่าเฉลี่ยเลขคณิต (X ) สว่นเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ค่าทีแบบกลุ่มตัวอย่างไม่อิสระจากกัน (t-test for dependent samples) 

ขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมิน แก้ไข และปรับปรุงหลักสูตร เป็นการประเมิน

ประสิทธิภาพของหลักสูตรภายหลังการน าหลักสูตรไปทดลองใช้ และแก้ไขปรับปรุง

หลักสูตร โดยผูว้ิจัยน าปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงแก้ไข

รายละเอียดให้หลักสูตรมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ 
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สรุปผลการวิจัย 

 

 ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มีดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม พบว่า 

หลักสูตรฉบับร่างที่ผู้วิจัยพัฒนาขึน้ มอีงค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม เป็นไปตามเกณฑท์ี่

ก าหนด และมีความสอดคล้องกัน มีการปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเหมาะสม สามารถ

น าไปใช้ได้    

  2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของ

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม ในด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

   2.1 ผลการเปรียบเทียบความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าอบรมก่อนและหลัง 

การอบรม พบว่า ผู้เข้าอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมหลัง 

การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

   2.2 ผลการศกึษาทักษะการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของผู้เข้าอบรม 

พบว่า หลังการอบรมผูเ้ข้าอบรมมกีารปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ในภาพรวม 

อยู่ในระดับมาก 

   2.3 ผลการศกึษาความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม พบว่าหลังการอบรมผูเ้ข้าอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 

  3. การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

   3.1 พัฒนากิจกรรมการเรียนรูใ้ห้ผู้เข้าอบรมมสี่วนร่วมในการปฏิบัติ

กิจกรรมมากขึ้น และเน้นให้ผูเ้ข้าอบรมได้ใช้ทักษะการคิดมากขึ้น 

   3.2 ปรับรูปแบบการแบ่งกลุ่มใหมใ่ห้ผู้เข้าอบรมได้ร่วมกิจกรรมทุกรูป/ 

คน ได้แก่ กิจกรรมไว้ใจฉันไหม ได้ปรับให้จับคู่แบบเพศเดียวกัน และสถานะภาพเดียวกัน 

   3.3 ปรับเวลาการเข้ารับการอบรมใหเ้ช้าขึน้ในวันแรกของการอบรม และ

วันสุดท้ายของการอบรม ผูเ้ข้าอบรมจะเลิกช้ากว่าปกติ  

   3.4 ปรับเวลาพักรับประทานอาหารเป็นเวลา 11.00 น.  
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การอภิปรายผล 

 

 จากผลการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม ของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ  

จังหวัดนครพนม มีประเด็นอภปิรายผล ดังนี้ 

  1. ผลการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม พบว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑท์ี่ก าหนด มอีงค์ประกอบ

ของหลักสูตร 4 องค์ประกอบ ได้แก่ จุดมุ่งหมาย เนือ้หา กิจกรรมการเรียนรู้และการวัดผล

และประเมินผล ซึ่งสอดคล้องกับ (Tyler, 1949; Taba, 1962 อ้างถึงใน ชาติชาย ม่วงปฐม, 

2557, หน้า 9); (Beauchamp, 1975 อ้างถึงใน สุเทพ อ่วมเจริญ, 2557, หนา้ 107)  

  ผูว้ิจัยได้ด าเนินการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรตามหลักวิชาการและ

กระบวนการพัฒนาหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ โดยการศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และวิเคราะห์

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม เพื่อใช้เป็น

แนวทางในการวิจัยและสร้างเครื่องมอืในการพัฒนาหลักสูตร พบว่าประกอบด้วย 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) ความเคารพ 3) ความยุติธรรม 4) ความรับผดิชอบ และในส่วน

ของการฝกึอบรม กิจกรรมการอบรมมุ่งใหผู้เ้ข้ารับการอบรมมคีวามรู้ความเข้าใจมีทัศนคต ิ

และเกิดการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร จากนั้นส ารวจความต้องการ 

ในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วิจัยสร้างขึ้น น าไปส ารวจ 

ความตอ้งการของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 10 โรงเรียน จ านวนทั้งสิน้ 102 รูป/ คน 

พบว่าครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรมมีทั้งพระสงฆ์และฆราวาส ระยะเวลาอบรมคือ 3-4 วัน 

ในวันเสาร์-วันอาทิตย์ ความคาดหวังของผูเ้ข้าอบรมคือ สามารถน าความรู้จากการอบรม

ไปใช้ได้จริง ครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ จ านวน 13 รูป/ คน มคีวามประสงค์

เข้าร่วมพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมมากที่สุด และระหว่างอบรมผู้เข้าอบรมตอ้งการสื่อ 

การอบรม อาหาร และอาหารว่าง สอดคล้องกับหลักการพัฒนาหลักสูตรของ (Ralf Tyler, 

1980, p. 84; Hilda Taba, 1980, p. 85; David G. Armstrong, 1989, p. 6; Ronald C. 

Doll, 1992, p. 200; Mauritz Johnson, 1995, p. 19 อ้างถึงใน นิรมล ศตวุฒิ, 2551, หนา้  

115-21) โดยสรุปรูปแบบการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร ดังนี้  
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  ระยะที่ 1 การพัฒนาหลักสูตร ประกอบด้วย การศกึษาแนวคิด ทฤษฎี และ

เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การส ารวจความตอ้งการในการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม 

การจัดท าโครงรา่งหลักสูตร และการปรับปรุงโครงร่างหลักสูตร ระยะที่ 2 การตรวจสอบ

ความเหมาะสมของหลักสูตร โดยการหาประสิทธิภาพของหลักสูตร และปรับปรุงแก้ไข

หลักสูตร จึงท าให้หลักสูตรมีองค์ประกอบครบถ้วน เหมาะสม สอดคล้องกันทั้ง

องค์ประกอบภายในและการจัดหน่วยการเรียนรู้ จากการสังเคราะหเ์อกสารและงานวิจัยที่

เกี่ยวข้อง ผูว้ิจัยได้สรุปคุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม เป็น 4 ด้าน คอื 

ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม และความรับผดิชอบ โดยสังเคราะหจ์าก 

(Dubrin, 2004, p. 125; Brown, Treviño and Harrison, 2005, p. 117; Freeman and 

Stewart, 2006, pp. 1-7; Henry, 2009, p. 48, Josephson Institute of Ethics, 2009; 

Northouse, 2012, pp .387-394; Ponnu and Tennakoon, 2009, p. 30; Kanokorn et al, 

2013, pp. 2085-2089; Clawson, 2002, pp. 57-63; สุธาสิน ีแมน้ญาติ, 2554, หนา้  

14-15; ปัทมา แคนยุกต์, 2554, หนา้11; สุเทพ ปาลสาร, 2555, หนา้ 9) 

  นอกจากนี้ผูว้ิจัยได้ส ารวจความต้องการในการพัฒนาภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมโดยใช้แบบสอบถามซึ่งผู้วจิัยสร้างขึ้น เพื่อน าข้อมูลมาวางแผนการจัดท า

หลักสูตรใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ท าให้ผลการจัดท าโครงร่าง

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูในโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม 

ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม มีความเหมาะสมในระดับมาก และ

การประเมนิความสอดคล้องของหลักสูตรมีความสอดคล้องกันทุกประเด็น จากการ

ประเมินของผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 รูป/ คน อีกทั้งผูว้ิจัยได้สรา้งหลักสูตรผ่านกระบวนการ

หาคุณภาพ และมีการปรับปรุงแก้ไขจากค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ จงึท าให้หลักสูตรมี

ความสมบูรณ์มากยิ่งขึน้ สอดคล้องกับ งานวิจัยของ หนูไกร มาเชค (2559, บทคัดย่อ) 

ศกึษาการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมในผูบ้ริหารสถานศกึษา สังกัดส านักงาน

คณะกรรมการการศกึษาขั้นพืน้ฐาน และงานวิจัยของ พระพสิิฐ แสวงทรัพย์. 2560, 

บทคัดย่อ ท าการศกึษาแนวทางการพัฒนาพฤติกรรมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรยีน

เป็นส าคัญของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม แผนกสามัญศกึษา กลุ่มที่ 8  
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  2. ผลการตรวจสอบประสิทธิภาพของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของ

ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม ได้น าหลักสูตรไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดมหาธาตุ 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 13  

รูป/ คน ดังนี้ 

   2.1 คะแนนทดสอบหลังอบรมสูงกว่าก่อนอบรมอย่างมีนัยส าคัญทาง

สถิตทิี่ระดับ .01 ซึ่งเป็นไปตามสมตฐิานที่ตั้งไว้ แสดงว่าหลักสูตรสามารถพัฒนาความรู้ 

ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ได้เพิ่มขึ้นจริง ทั้งนี้

อาจเกิดจากองค์ประกอบของหลักสูตร ได้แก่ จุดประสงค์ เนือ้หา กิจกรรมการเรยีน 

การสอนและการประเมินผล มคีวามเหมาะสม ผู้วิจัยได้สรา้งแบบทดสอบโดยศึกษาทฤษฎี 

หลักการและวิธีการสร้างแบบทดสอบชนิดเลือกตอบและการวเิคราะหข์้อสอบ การวัดและ

ประเมินผลการเรียนรู้ จากหนังสือการวัดผลการศกึษา (สมนึก ภัททิยธนี, 2553, หนา้ 

104-107) วธิีการตรวจสอบหาคุณภาพของแบบทดสอบและการสร้างและพัฒนาเครื่องมอื

วิจัย จากหนังสือการวิจัยหลักสูตรและการสอน (ชวลิต ชูก าแพง, 2553) หนังสือเทคนิค

การใชส้ถิตเิพื่อการวิจัย (ชูศร ีวงศร์ัตนะ, 2550) และหนังสือการวิจัยเบือ้งตน้  

(บุญชม ศรสีะอาด, 2545) เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างแบบทดสอบและในการตรวจสอบ 

ความสอดคล้อง โดยผู้เช่ียวชาญ 5 รูป/ คน วา่มีความสอดคล้อง และน าข้อเสนอแนะของ

ผูเ้ชี่ยวชาญมาปรับปรุง แล้วจัดท าเป็นแบบประเมินความรูค้วามเข้าใจ เกี่ยวกับภาวะผูน้ า

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างตอ่ไป 

สอดคล้องกับ Oliva (1992, p. 26) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตร เป็นการเปลี่ยนแปลงให้ดี

ยิ่งขึ้น ตั้งแตก่ารวางแผนหลักสูตร การใช้หลักสูตร และการประเมนิหลักสูตร Hlebowitsh 

(2005, p. 4) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรนัน้เกี่ยวข้องกับการพิจารณาและการก าหนด

เป้าหมายของหลักสูตรที่จัดท าขึน้ อย่างชัดเจน การคัดเลือกกิจกรรมทั้งในและนอก

หอ้งเรียน วัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียนการสอนแตล่ะวิชา แต่ละช้ันเรียน และ 

นพเก้า ณ พัทลุง (2550, หนา้ 9) กล่าวว่า การพัฒนาหลักสูตรมี 2 ลักษณะ คือ ลักษณะ

แรกเป็นการสร้างหลักสูตรขึน้มาใหม่โดยที่ยังไม่มีหลักสูตรมาก่อน ลักษณะที่สอง หมายถึง 
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การปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรที่มอียู่แล้วให้เหมาะสมหรอืสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่น า

หลักสูตรไปใช้ดว้ย 

   2.2 การปฏิบัติภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ภาพรวมอยู่ใน

ระดับมาก (X = 4.02) เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายละเอียดพบว่า 

คะแนนเฉลี่ยทุกหน่วยการเรียนรูอ้ยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก กิจกรรมที่

ก าหนดให้ผูเ้ข้าอบรมได้ใช้เวลาในการปฏิบัติกิจกรรมได้อย่างเหมาะสม มีการรวบรวม

ประสบการณท์ี่ผ่านมาทั้งของตัวผู้เข้าอบรมเอง วทิยากร และผูเ้ข้าอบรมคนอื่น ๆ  

ส่งผลใหม้ีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจนเกิดการเรยีนรู้ วิทยากรมีความรูค้วามเข้าใจ 

ในการน าเสนอขั้นตอนต่าง ๆ เป็นผู้อ านวยความสะดวกให้เกิดการเรยีนรู้ สร้างบรรยากาศ

ในการเรียนรู้ เช่น การใชค้ าถามกระตุ้นให้เกิดการคิด ช่วยผู้เข้าอบรมให้เกิดความชัดเจน 

ในการสื่อสาร และการน าเสนอ กิจกรรมระดมสมองท าให้ผู้เข้าอบรมได้แลกเปลี่ยน

ประสบการณ ์ตลอดจนสร้างองค์ความรูใ้หม่ การน าเสนอผลการเรียนรูต้่อกลุ่มใหญ่เวที

แลกเปลี่ยนความคิด เพื่อฝึกผู้เข้าอบรมให้เกิดภาวะผูน้ าได้เป็นอย่างด ีสอดคล้องกับ  

ทองคูณ หงส์พันธ์ (2542 อ้างถึงใน ชุติมา รักษ์บางแหลม, 2559, หนา้ 32) กล่าวว่า 

Piaget และ Kohlberg เชื่อว่าการพัฒนาจริยธรรม มีพื้นฐานจากองค์ประกอบโครงสร้าง

ทางปัญญาและเหตุผลเชิงจริยธรรม การจูงใจเบือ้งต้นในการพัฒนาจรยิธรรม ได้แก่  

การจูงใจเกี่ยวกับการยอมรับความสามารถความนับถือตนเอง หรอืความส านึกในตนเอง

มากกว่าความตอ้งการทางชีววิทยาหรอืความปลดเปลื้องความวิตกกังวล หรือ 

ความหวาดกลัว หลักการของการพัฒนาจริยธรรม ได้แก่ โครงสร้างที่เกิดขึ้นโดยผ่าน

ประสบการณจ์ากปฏิสัมพันธ์ในสังคมระหว่างตนเองกับบุคคลอื่น และ Mckown (1935) 

กล่าวว่า วธิีพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมมีทั้งทางตรงและทางออ้ม การพัฒนาโดยตรง 

หมายถึง การพิจารณาก าหนดอุดมการณ์คุณงามความดีหรือบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ไว้

อย่างแน่ชัดแล้วจงึพัฒนาบุคคลเพื่อให้เกิดสิ่งเหลา่นั้นโดยการใชส้ื่อต่าง ๆ เช่น ถ้อยค า

สุภาษิตค าคม การท่องอาขยาน การปฏิบัติตามบทบัญญัติเป็นต้น สว่นการพัฒนาทางออ้ม

คือการจัดสิ่งแวดล้อมและประสบการณพ์ิเศษ ให้สัมพันธ์กับการรว่มโดยตรง นอกจากนี้ 

แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น  

ได้ผ่านการตรวจสอบจากผูเ้ชี่ยวชาญ จ านวน 5 รูป/คน พิจารณาแล้วเห็นว่ามี 
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ความสอดคล้องทุกรายการ ท าให้ได้เครื่องมอืที่เหมาะสม สอดคล้องกับ สุนีย์ ภูพ่ันธ์์ 

(2546 อ้างถึงใน พิริยา สีสด, 2557, หนา้ 25-26) กลา่วว่า ขั้นตอนการสร้างเครื่องมอื

และวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมอืที่ใชใ้นการประเมินหรอืเครื่องมอืที่ใชใ้นการเก็บ

รวบรวมข้อมูลเป็นสิ่งที่มคีวามส าคัญที่จะมีผลท าใหก้ารประเมินนั้นน่าเชื่อถอืมากน้อย 

แค่ไหน ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใชใ้นการประเมินหรอืเครื่องมือที่ใชใ้นการเก็บรวบรวม

ข้อมูลมีหลายอย่าง ซึ่งผู้ประเมินจะต้องเลือกใช้และสร้างอย่างมีคุณภาพ มคีวามเชื่อถือได้ 

และมีความเที่ยงตรงสูง  

   2.3 ความพงึพอใจของผูเ้ข้าอบรมที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (X = 4.52) เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้  
ทั้งนีอ้าจเพราะแบบประเมินที่ผู้วจิัยจัดท าขึ้นมคีวามเหมาะสม และได้รับการพิจารณา

ความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญแล้ว เพื่อให้ได้เครื่องมือที่มคีวามเที่ยงตรง อีกทั้ง 

มีการวางแผนการเก็บข้อมูลก่อนลว่งหน้า ท าให้ผูเ้ข้าอบรมเกิดความพึงพอใจ สอดคล้อง

กับ มารุต พัฒผล (2556, หนา้ 15-16) กล่าวว่า การวางแผนเก็บข้อมูล หมายถึง  

การเตรียมความพร้อมก่อนด าเนนิการเก็บรวบรวม ขอ้มูล ได้แก่ การเตรยีมเครื่องมอื

ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล การติดต่อประสานงานและนัดหมายวัน เวลาสถานที่กับ 

ผูใ้ห้ข้อมูล การก าหนดบุคคลที่จะท าหน้าที่เก็บรวบรวมข้อมูล บันทึกข้อมูล ตลอดจนผู้ท า

หนา้ที่วเิคราะหข์้อมูล และระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินหลักสูตรต้อง 

วางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูลให้สอดคล้องกับแผนการประเมินเพื่อให้การประเมินบรรลุ

จุดมุง่หมายอย่างมี ประสิทธิภาพ การวางแผนเก็บรวบรวมข้อมูลที่ดจีะท าให้การเก็บข้อมูล

มีความประหยัดทั้งในด้านเวลา งบประมาณ และทรัพยากรอื่น ๆ ส่งผลท าให้ข้อมูลมี 

ความถูกต้องสมบูรณ์ สามารถน าไปวิเคราะหไ์ด้ทันที นอกจากนี ้การจัดอบรมที่มี

องค์ประกอบที่มปีระสิทธิภาพ แตล่ะหน่วยการเรียนรู้ได้ออกแบบให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้

ควบคู่กับการปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมมสี่วนรว่มในการเรียนรู้ทุกหน่วยการเรียนรู้อย่างทั่วถึง  

ผูเ้ข้าอบรมได้คิด พูด ถาม ระดมความคิด แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรูไ้ด้

อย่างอสิระ โดยมีวทิยากรเป็นผู้อ านวยความสะดวก สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่เป็นมติร 

มีความเป็นกันเอง ผ่อนคลาย มีกิจกรรมหลากหลายรูปแบบ มกีารน าเสนอผลการเรียนรู ้

การจัดเวลาได้ถูกต้อง เหมาะสมกับกิจกรรม ตลอดจนเวลาพักที่เหมาะสมกับพระสงฆ์ 

ไม่ให้เกิดความกังวลขณะอบรม ตลอดจนสื่อและสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ที่สนับสนุน 
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ให้มคีวามสะดวกสบายตลอดการอบรม สอดคล้องกับ สมชาย บุญสุ่น (2554, หนา้  

27-29) กล่าวว่า ทฤษฎีความพึงพอใจในงานหรอืทฤษฎีสองปัจจัย ที่มีผลต่อ 

ความพึงพอใจในงาน (Herberg Two Factors Theory) อธิบายว่า ความพึงพอใจในงาน

เกิดขึ้นจากสองปัจจัยคือ ปัจจัยค้ าจุนหรอืปัจจัยทางกายภาพและสิ่งแวดล้อม และปัจจัยจูง

ใจซึ่งเกิดจากความรู้สกึภายในของบุคคล Maynard กล่าวว่าสิง่หนึ่งที่จะท าให้เกิด

ความรูส้ึกพึงพอใจของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากรหรือสิ่งเร้า การวิเคราะหร์ะบบ 

ความพึงพอใจ คอืการศกึษาว่าทรัพยากรหรอืสิ่งเร้าแบบใดเป็นสิ่งที่ตอ้งการที่จะท าให้เกิด

ความพอใจและความสุขแก่มนุษย์ ความพอใจจะเกิดได้มากที่สุดเมื่อมีทรัพยากรทุกอย่างที่

เป็นความตอ้งการครบถ้วน 

 

ข้อเสนอแนะ 

 

 จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม ได้ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

  1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 

   1.1 ผลการวิจัยครั้งนีพ้บว่า หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นประกอบด้วยเนื้อหา  

4 หนว่ยการเรียนรู้ ได้แก่ ความไว้วางใจ ความเคารพ ความยุติธรรม และความรับผดิชอบ 

สามารถเสริมสร้างภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนมได้อย่างเป็นระบบ 

ดังนัน้ โรงเรยีนพระปริยัติธรรมอื่น ๆ สามารถน าไปใช้ได้โดยปรับปรุงใหเ้หมาะสมและ

สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและบริบทของโรงเรียน แต่ทั้งนีก้ารจัดประสบการณ์ 

การเรียนรูต้้องเป็นไปตามล าดับขั้นตอน  

   1.2 ผลการศกึษาการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม พบว่า หลังการ

อบรมผู้เข้าอบรมมกีารปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในระดับมาก ซึ่งสามารถน าหลักสูตรนี้

ไปพัฒนาทักษะการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมอื่น ๆ ได้ 

 

 
 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



132 

  2. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
   2.1 ควรท าการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม 

ในด้านอื่น ๆ เช่น ด้านการเป็นแบบอย่างที่ดี ด้านวิสัยทัศน ์ดา้นการให้บริการ  

ด้านความซื่อสัตย์  

   2.2 ควรท าการวิจัยเพื่อศึกษาความคงทนในการปฏิบัติภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

   2.3 ควรมีการประเมิน แก้ไข และปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับ 

ผูเ้ข้ารับการอบรม สถานที่ และสภาพแวดล้อมของการอบรม 
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ภาคผนวก ก 

รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตร 

และเครือ่งมือการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบโครงร่างหลักสูตรและเคร่ืองมือการวิจัย 

การพัฒนาหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

1. พระครูศรปีริยัตกิาร 

 การศึกษา ปริญญาโท  

 ต าแหน่ง    อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาวิชาพระพุทธศาสนา  

   มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

   วิทยาลัยสงฆ์นครพนม 

2. พระอธิการโช เตชวโร 

 การศึกษา  ปริญญาโท  

 ต าแหน่ง  ผูอ้ านวยการโรงเรียนพระปริยัตธิรรมวัดมหาธาตุ อ าเภอเมือง  

จังหวัดนครพนม 

3. ดร.เจษฎาภรณ์ วิรยิะสกุลธรณ์ 

 การศึกษา  ปริญญาโท  

 ต าแหน่ง  มฺหาวิทยาลัยมหดิล กรุงเทพมหานคร 

4. นายวิทวินทร ประทังคติ 

 การศึกษา  ปริญญาโท  

 ต าแหน่ง  ศกึษานิเทศก์จังหวัดนครพนม 

5. นายพรเทพ แสงสุวรรณ 

 การศึกษา  ปริญญาโท  

 ต าแหน่ง  นักจิตวิทยาคลินิกช านาญการ  
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญ 

ตรวจสอบเครื่องมือการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 1. แบบส ำรวจควำมต้องกำร กำรพัฒนำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ จังหวัด

นครพนม 

 2. แบบประเมินควำมสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ 

จังหวัดนครพนม 

 3. แบบประเมินควำมเหมำะสมขององค์ประกอบหลักสูตรภำวะผู้น ำเชิงจริยธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ  

จังหวัดนครพนม  

 4. แบบประเมินควำมสอดคล้องระหว่ำงข้อสอบกับผลกำรเรียนรู้ที่คำดหวังของ

แบบทดสอบวัดควำมรูค้วำมเข้ำใจเกี่ยวกับภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม (ส ำหรับผูเ้ชี่ยวชำญ) 

 5. แบบประเมินค่ำดัชนีควำมสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบประเมินกำรปฏิบัติ

ภำวะผูน้ ำเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำน

พระพุทธศำสนำแหง่ชำติ จังหวัดนครพนม (ส ำหรับผูเ้ชี่ยวชำญ) 

6. แบบประเมินค่ำดัชนคีวำมสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจของผูเ้ข้ำอบรมที่มีต่อหลักสูตรหลักสูตรภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัด

นครพนม (ส ำหรับผูเ้ช่ียวชำญ) 
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แบบส ารวจความต้องการ 

การพัฒนาภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

วัตถปุระสงค์   

      แบบสอบถำมชุดนีม้ีวัตถุประสงค์เพื่อส ำรวจควำมต้องกำรในกำรฝึกอบรมของ

ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ 

จังหวัดนครพนม ซึ่งผูจ้ัดอบรมจะน ำผลจำกกำรส ำรวจไปจัดท ำแผนกำรฝกึอบรมให้มี

ประสิทธิภำพและสอดคล้องกับควำมตอ้งกำรของท่ำนมำกยิ่งขึน้  

ค าชี้แจง โปรดท ำเครื่องหมำย  และเติมขอ้ควำมลงในชอ่งว่ำงที่ตรงกับข้อมูลของท่ำน 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 

1. สังกัดโรงเรียน  วัดมหำธำตุ   วัดพระธำตุพนม  วัดพระซองวิทยำ  

  วัดศรีชมพู   วัดศรีสว่ำง   วัดธำตุประสิทธิ์  วัดศรีหนำถวิทยำ  

   วัดศรีสงครำม  วัดดำรำรำม  วัดธำตุเรณูวิทยำ  

2. สถานะ  พระสงฆ์  ฆรำวำส 

ตอนที่ 2 ควำมต้องกำรพัฒนำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม 

3. ระยะเวลำที่เหมำะสมในกำรฝึกอบรม ส ำหรับเนื้อหำ 4 เรื่อง 

  1-2 วัน   3-4 วัน   มำกกว่ำ 4 วัน  

4. ท่ำนสะดวกที่จะเข้ำรับกำรอบรมในช่วงเวลำใด 

 วันจันทร์ - ศุกร์   วันเสำร ์- อำทิตย์  

5. ท่ำนเคยอบรมเกี่ยวกับภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมมำก่อนหรอืไม่ 

 เคย     ไม่เคย  

6. ท่ำนเห็นด้วยหรอืไม่ที่พระสงฆ์จะอบรมรว่มกับฆรำวำส 

 เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย 

7. สิ่งที่ท่ำนคำดหวังจำกกำรฝึกอบรม 

......................................................................................................................................... 
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8. ควำมประสงค์เข้ำร่วมพัฒนำภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรม  

   ประสงค์เข้ำร่วม  ไม่ประสงค์เข้ำร่วม 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

.............................................................................. 

หากท่านประสงค์ที่จะให้คณะแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกอบรม กรุณากรอก

ข้อมูล ข้างล่างน้ี 

ช่ือโรงเรยีนพระปริยัตธิรรม…..……………………………………………….……………………………… 

เลขที…่……………..หมูท่ี…่………ถนน…………….……………….ต ำบล/แขวง......……….…..…....

อ ำเภอ/เขต…….…………………จังหวัด................……………...รหัสไปรษณีย์...………………..

โทรศัพท์…………………….................……โทรสำร.......................................................  
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แบบประเมินความสอดคล้องขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

ของครูโรงเรียนพระปรยิัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

.................................................................................... 

ค าชี้แจง  ให้ท่ำนพิจำรณำว่ำเนือ้หำของโครงสรำ้งหลักสูตรในแต่ละข้อต่อไปนีม้ี 

ควำมสอดคล้องหรอืไม่ และโปรดท ำเครื่องหมำย  ลงในชอ่งระดับควำมเหมำะสมหรอื

แสดงควำมคิดเห็นลงในชอ่งเสนอแนะ 

ระดับกำรประเมิน  +1 หมำยถึง มคีวำมสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ ครอบคลุม/ เหมำะสม 

     0 หมำยถึง ไม่แน่ใจว่ำมีควำมสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ ครอบคลุม/  

เหมำะสม 

      -1 หมำยถึง ไม่มีควำมสอดคล้อง/ เชื่อมโยง/ ครอบคลุม/ เหมำะสม 

ล า 

ดับ 
รายการประเมินความสอดคล้อง 

ระดับความ

สอดคล้อง 

+1 0 -1 

1 ควำมเป็นมำของหลักสูตรฝึกอบรมกับจุดมุง่หมำยของหลักสูตร

ฝกึอบรม 

   

2 จุดมุง่หมำยของหลักสูตรฝึกอบรมกับเนือ้หำสำระหลักสูตร    

3 จุดมุง่หมำยของหลักสูตรฝึกอบรมกับกิจกรรมกำรฝึกอบรม    

4 จุดมุง่หมำยของหลักสูตรกับกำรวัดผลและประเมินผล    

5 เนือ้หำสำระหลักสูตรกับกิจกรรมและวิธีกำรฝึกอบรม    

6 เนือ้หำในหน่วยกำรเรียนรู้กับสื่อ    

7 เนือ้หำในหน่วยกำรเรียนรู้กับกำรประเมนิผล    

8 จุดประสงคใ์นหนว่ยกำรเรียนรูก้ับกิจกรรมและวิธีกำรอบรม    

9 จุดประสงคใ์นหนว่ยกำรเรียนรูก้ับกำรวัดและประเมินผล    

10 กิจกรรมและวิธีกำรฝึกอบรมกับสื่อประกอบกำรอบรม    

11 กิจกรรมและวิธีกำรฝึกอบรมในหน่วยกำรเรียนรู้กับกำรวัดและ

ประเมินผล 

   

12 กิจกรรมกำรฝกึอบรมกับกลุ่มเป้ำหมำยที่เข้ำรับกำรอบรม    
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ข้อเสนอแนะ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

           ลงช่ือ ................................................................ 

    (...................................................................) 

       ผูป้ระเมิน 
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แบบประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

ของครูโรงเรียนพระปรยิัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

ค าชี้แจง  โปรดพิจำรณำว่ำหลักสูตรภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติ

ธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแหง่ชำติ จังหวัดนครพนม มีควำม

เหมำะสมตำมองคป์ระกอบที่ก ำหนดหรอืไม่ โดยเขียนเครื่องหมำย  ลงในชอ่ง “ระดับ

ควำมเหมำะสม” ตำมควำมคิดเห็นของท่ำน ดังนี้ 

 5 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมในระดับมำกที่สุด 

 4 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมในระดับมำก 

 3 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมในระดับปำนกลำง 

 2 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมในระดับน้อย 

 1 หมำยถึง มีควำมเหมำะสมในระดับน้อยที่สุด 

รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพและความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

1. เน้ือหา 

  1.1 เหมำะสมกับจุดมุ่งหมำยของหลักสูตร 

  1.2 ควำมเหมำะสมกับกลุ่มเป้ำหมำย 

  1.3 กำรแบ่งหมวดหมู่ของเนือ้หำ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

2. จุดมุ่งหมาย 

  2.1 สอดคล้องกับเนือ้หำกำรอบรม 

  2.2 ภำษำที่ใชชั้ดเจนเข้ำใจง่ำย 

  2.3 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งกำรวัดได้อย่ำงชัดเจน 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

 

........

........

........ 

3. การจัดกิจกรรมการอบรม 

  3.1 เร้ำควำมสนใจของนักเรียน 

  3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรอบรม 

  3.3 สอดคล้องและเหมำะสมกับเนือ้หำ 

  3.4 กิจกรรมกำรอบรมเป็นไปตำมล ำดับขั้นตอน 

 

........

........

........

........ 

 

........

........

........

........ 

 

........

........

........
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........
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รายการประเมิน 
ระดับคุณภาพและความเหมาะสม 

5 4 3 2 1 

4. การประเมินผล 

  4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์กำรอบรม 

  4.2 วัดได้คลอบคลุมเนือ้หำกำรอบรม  

 

........ 

……… 

 

........ 

………. 

 

........ 

……… 

 

........ 

………. 

 

........ 

………. 

 

บันทึกควำมเห็นเพิ่มเตมิ 

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

......................................................................................................................................... 

 

 

ลงช่ือ  ..................................................ผู้ประเมิน 

(.................................................) 

วันที่.................เดือน..................พ.ศ.  ............... 
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แบบประเมินความสอดคล้องระหว่างข้อสอบกับผลการเรียนรู้ท่ีคาดหวัง 

ของแบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจริยธรรม  

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ)  

ค าชี้แจง ให้ท่ำนพิจำรณำว่ำข้อสอบที่สรำ้งขึ้นสอดคล้องกับผลกำรเรียนรูท้ี่ก ำหนด

หรอืไม่ โดยกำรพิจำรณำให้น้ ำหนักดังนี้ 

+1 คือ แนใ่จ  ว่ำข้อสอบนั้นสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนด 

 0 คือ ไม่แนใ่จ  ว่ำข้อสอบนั้นสอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดหรอืไม่ 

-1 คือ แนใ่จ  ว่ำข้อสอบนั้นไม่สอดคล้องกับผลกำรเรียนรู้ที่ก ำหนด 

ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความไว้วางใจ 

1. วิธีกำรใดท ำให้ผู้อื่นไว้วำงใจได้มำก

ที่สุด 

    ก. เก็บควำมรูส้ึกของตนเอง ไม่ให้ 

คนอื่นรู้ 

    ข. พูดแต่สิ่งที่ดี ๆ ของตนเอง 

    ค. สื่อสำรผ่ำนบุคคลอื่น 

    ง. ยอมรับว่ำพูดโกหก 

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

ไว้วำงใจได้ 

    

2. ขอ้ใดไม่ควรปฏิบัติ ถ้ำต้องกำร

สร้ำงควำมไว้วำงใจ 

    ก. พูดข้อผิดพลำดของคนอื่นแลว้

บอกใหเ้ขำปรับปรุงเสมอ 

    ข. ควบคุมอำรมณข์องตนเองหำก

ถูกกระตุน้ให้โกรธ 

    ค. สละเวลำส่วนตัวเพื่อช่วยเหลือ

งำนคนอื่นบ้ำง 

    ง. ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงควำมเป็น

มิตรกับทุกคน 

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

ไว้วำงใจได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความไว้วางใจ 

3. บุคคลใดน่ำไว้วำงใจมำกที่สุด 

   ก. สุพรรษำพูดโกหกเพื่อ 

ควำมสบำยใจของเพื่อน 

   ข. สุพรเปิดเผยควำมลับของตนเอง

ทุกเรื่อง 

   ค. สุกัญญำชมเชยเพื่อนทุกคน

ตลอดเวลำ 

   ง. สุพจน์รักษำค ำพูดเสมอ 

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

ไว้วำงใจได้ 

    

4. ข้อใดคือปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่

ไว้วำงใจเพื่อนรว่มงำน 

   ก. บุคลำกรมีคุณภำพชีวิตต่ ำ 

   ข. บุคลำกรท ำงำนร่วมกันไม่ได้ 

   ค. องค์กรขำดแคลนงบประมำณ 

   ง. องค์กรขำดเครอืข่ำยควำม

ร่วมมือ 

 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ไว้วำงใจที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

กำรจัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    

5. ปัญหำใดที่อำจมีสำเหตุมำจำก 

ควำมไม่ไว้วำงใจครูผู้สอน 

   ก. นักเรียนมำเรยีนสำย 

   ข. นักเรียนไม่เข้ำหอ้งเรียน 

   ค. นักเรียนท ำข้อสอบไม่ได้ 

   ง. นักเรียนแต่งตัวผดิระเบียบ 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ไว้วำงใจที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

กำรจัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    มห
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความไว้วางใจ 

6. ผลกระทบใดที่อำจเกิดขึ้นกับกำร

จัดกำรเรยีนกำรสอน หำกครูไม่ได้รับ

ควำมไว้วำงใจจำกนักเรียน 

   ก. นักเรียนไม่สนใจฟังครู และไม่

ตั้งใจท ำงำนที่ครูมอบหมำย 

   ข. นักเรียนมีพฤติกรรมก้ำวร้ำว 

ทะเลำะวิวำทกับเพื่อนในห้อง 

   ค. นักเรียนเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้ำ

แสดงออก 

   ง. นักเรียนไม่มรีะเบียบวินัย 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ไว้วำงใจที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

กำรจัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    

7. ครูควรปฏิบัติตำมข้อใดเพื่อให้

นักเรียนไว้วำงใจ 

   ก. เล่ำประวัติของตนเองใหน้ักเรียน

ฟังอย่ำงละเอียด 

   ข. สอนเสริมหลังเลิกเรียนทุกวัน

เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

   ค. ถำมถึงเรื่องสว่นตัวและ

ครอบครัวของนักเรียนให้ละเอียดเพื่อ

ช่วยแก้ไขปัญหำ 

   ง. หำเวลำอยู่กับนักเรียนเพื่อสร้ำง

ควำมคุ้นเคย และเปิดใจรับฟังปัญหำ

ของนักเรียนใหม้ำกที่สุด 

 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ควำม

ไว้วำงใจให้

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความไว้วางใจ 

8. วธิีที่ดทีี่สุดซึ่งจะท ำให้เกิดควำม

ไว้วำงใจในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน

ของครู คือข้อใด 

   ก. ครูเสนอปัญหำต่อผูบ้ริหำรเพื่อ

หำทำงแก้ไข 

   ข. ครูจัดหำสื่อกำรสอนที่มีคุณภำพ 

   ค. ครูเตรียมกำรสอนให้แม่นย ำ 

   ง. ครูเข้ำสอนเต็มเวลำ 

 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ควำม

ไว้วำงใจให้

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    

9. องค์ประกอบส ำคัญที่ครูควร

ค ำนงึถึงในกำรสร้ำงควำมไว้วำงใจคือ

ข้อใด 

   ก. ควำมรัก  

   ข. ควำมมีวนิัย 

   ค. ควำมซื่อตรง 

   ง. ควำมสำมัคคี 

 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ควำม

ไว้วำงใจให้

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความไว้วางใจ 

10. กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจในชั้นเรียน

วิธีใดเหมำะสมที่สุด 

   ก. สร้ำงแบบวัดควำมไว้วำงใจของ

นักเรียน 

  ข. จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนที่

เน้นกำรท ำงำนเป็นทีม 

  ค. มอบหมำยให้นักเรียนท ำรำยงำน

เรื่องควำมไว้วำงใจ 

  ง. ใหน้ักเรียนเปิดเผยควำมลับของ

ตนเองให้เพื่อน ๆ ในหอ้งฟัง 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ควำม

ไว้วำงใจให้

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    

ความเคารพ      

11. ถ้ำครูต้องกำรให้นักเรียนเคำรพ

ควรปฏิบัติตำมข้อใด 

   ก. ใส่เสือ้ผำ้รำคำแพงมำสอนทุกวัน 

   ข. ยกมือไหว้นักเรียนก่อนทุกครั้งที่

พบกัน 

   ค. ใหทุ้นกำรศึกษำแก่นักเรียน

ยำกจน  

   ง. พูดจำสุภำพ ยอมรับควำม

คิดเห็นของผูอ้ื่น 

 

อธิบำย

หลักกำร

ของควำม

เคำรพได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความเคารพ      

12. พฤติกรรมของนักเรียนข้อใดที่

แสดงออกถึงควำมเคำรพครูได้ชัดเจน

ที่สุด 

   ก. ยืนตรงแล้วยกมือไหว้ครูด้วยใบหนำ้

ที่ยิม้แย้มทุกครั้งที่พบกัน 

   ข. สง่กำรบ้ำนที่ครูมอบหมำยตรงเวลำ

ทุกครั้ง 

   ค. ก้มหน้ำก้มตำเรียนหนังสอืโดยไม่

สบตำครู 

   ง. เอำเรื่องของเพื่อนมำเล่ำให้ครูฟัง 

อธิบำย

หลักกำร

ของควำม

เคำรพได้ 

    

13. ขอ้ใดไม่ใช่หลักกำรสร้ำงควำมเคำรพ 

   ก. เสียสละ 

   ข. ให้เกียรติผู้อื่น 

   ค. สุภำพ ออ่นน้อม 

   ง. ยอมรับควำมคิดต่ำง 

อธิบำย

หลักกำร

ของควำม

เคำรพได้ 

    

14. ขอ้ใดคือปัญหำด้ำนควำมเคำรพใน

องค์กร 

   ก. บุคลำกรขำดควำมมุ่งมั่น 

ในกำรท ำงำน 

   ข. องค์กรขำดแคลนงบประมำณ 

ในกำรด ำเนินงำน 

   ค. บุคลำกรบรรจุใหม่ไมร่ับฟังควำม

คิดเห็นของบุคลำกรอำวุโส 

   ง. ผู้บริหำรไม่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ

ด้ำนกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำมเคำรพ

ที่เกิดขึน้ใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำรเรยีน

กำรสอนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความเคารพ      

15. ถ้ำนักเรียนไม่เคำรพครู จะเป็นอย่ำงไร 

   ก. นักเรียนทะเลำะกับครู 

   ข. นักเรียนศกึษำด้วยตนเอง 

   ค. นักเรียนไม่อยำกเรียนวิชำที่ครูสอน  

   ง. ครูใช้เทคโนโลยีในกำรสอนมำกขึ้น 

 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำมเคำรพที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและใน

กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ได้ 

    

16. ถ้ำครูทรำบว่ำนักเรียนไม่ให้ควำมเคำรพ

ตนเอง ครูจะแก้ปัญหำอย่ำงไร 

   ก. วิเครำะหข์้อบกพร่องของตนเอง  

แล้วปรับปรุง 

   ข. เรยีกนักเรียนมำต่อว่ำแล้วบอกข้อดขีอง

ตนเอง 

   ค. เปลีย่นครูคนอื่นมำสอนนักเรียนหอ้งนี้ 

   ง. หักคะแนนนักเรียนทุกคนที่ไม่เคำรพ 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำมเคำรพที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและใน

กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ได้ 

    

17. นโยบำยของผูบ้ริหำรข้อใดที่สง่เสริมให้

เกิดควำมเคำรพในองค์กร 

   ก. กำรสบืทอดต ำแหน่งหัวหน้ำตำม 

ควำมอำวุโสและประสบกำรณ์กำรท ำงำน 

ในองค์กร 

   ข. สวัสดิกำรทำงด้ำนสุขภำพและ 

ควำมปลอดภัยในกำรท ำงำนของบุคลำกร 

   ค. พัฒนำผูเ้รียนให้มีศักยภำพเทียบเท่ำ

สำกล 

   ง. ให้ขวัญและก ำลังใจบุคลำกรทุกคน  

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหเ้กิด

ควำมเคำรพ

ในองค์กรและ

หอ้งเรียนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความเคารพ      

18. ครูมวีิธีกำรพัฒนำตนเองอย่ำงไรให้

นักเรียนเคำรพ 

   ก. ฝกึไหว้ใหถู้กวิธีและสวยงำม 

   ข. ท ำควำมเคำรพนักเรียนทุกครั้งที่พบกัน 

   ค. เสริมควำมงำมของตนเองให้ดูสวยงำม

อยู่เสมอ 

   ง. พัฒนำควำมรูค้วำมสำมำรถของตนเอง

ให้เป็นที่ประจักษ์ 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหเ้กิด

ควำมเคำรพ

ในองค์กรและ

หอ้งเรียนได้ 

    

19. บุคคลในข้อใดควรเคำรพมำกที่สุด 

   ก. ครูพรเป็นคนใจเย็น ท ำงำนช้ำ ๆ เนิบ ๆ 

   ข. ครูนดิเป็นคนพูดเพรำะ แต่งกำยสุภำพ 

   ค. ครูนอ้ยเป็นคนตรงไปตรงมำ พูดเสียง

ดังไม่สนใจใคร 

   ง. ครูแมนเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองสูง  

เชื่อว่ำควำมคิดของตนเองถูกต้องที่สุด 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหเ้กิด

ควำมเคำรพ

ในองค์กรและ

หอ้งเรียนได้ 

    

20. ขอ้ใดไม่ใช่กำรส่งเสริมใหค้รูมีภำวะผูน้ ำ

ด้ำนควำมเคำรพ 

   ก. สร้ำงวัฒนธรรมกำรไหว้ทักทำยกัน 

   ข. กำรเปิดโอกำสใหค้รูทุกคนแสดงควำม

คิดเห็นในที่ประชุม 

   ค. นโยบำยประหยัดของผูอ้ ำนวยกำรเพื่อ

ลดค่ำใช้จ่ำย 

   ง. กำรให้เกียรตซิึ่งกันและกัน ไม่ว่ำเป็น

ผูบ้ริหำร ครู หรอืนักเรียน ไม่ดูถูก  

แบ่งพรรคแบ่งพวก  

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหเ้กิด

ควำมเคำรพ

ในองค์กรและ

หอ้งเรียนได้ 
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ข้อค าถาม ผลการเรียนรู้ 
น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความยุติธรรม      

21. ควำมยตุิธรรมหมำยถึงข้อใด 

   ก. กำรปฏิบัติด้วยควำมเที่ยงตรง 

   ข. ควำมรูส้ึกดีต่อกำรแขง่ขัน 

   ค. กำรตัดสินผลกำรแขง่ขัน 

   ง. กำรเชื่อมั่นในควำมจริง 

อธิบำยหลักกำร

สร้ำงควำม

ยุติธรรมได้  

   

22. ควำมยุติธรรมเกี่ยวข้องกับข้อใด

มำกที่สุด 

   ก. กำรสื่อสำร 

   ข. กำรปรับตัว 

   ค. กำรตัดสินใจ 

   ง. กำรให้เกียรติ 

อธิบำยหลักกำร

สร้ำงควำม

ยุติธรรมได้ 
 

   

23. หลักกำรข้อใดท ำให้เกิดควำม

ยุติธรรม 

   ก. ใช้หลักควำมจริง 

   ข. เป็นกลำงและถูกต้อง 

   ค. มเีหตุผลและเชื่อถือได้ 

   ง. มีควำมครบถ้วนและชัดเจน 

อธิบำยหลักกำร

สร้ำงควำม

ยุติธรรมได้ 

    

24. ข้อใดคือปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่

ยุติธรรมของครู 

   ก. นักเรียนขำดควำมเชื่อม่ัน 

ในตัวครู 

   ข. นักเรียนทะเลำะวิวำทในชั้นเรียน 

   ค. นักเรียนสอบไม่ผ่ำน 

   ง. นักเรียนไม่เข้ำเรียน 

วิเครำะหป์ัญหำ

ด้ำนควำม

ยุติธรรมที่

เกิดขึ้นในองค์กร

และในกำร

จัดกำรเรยีนกำร

สอนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความยุติธรรม      

24. ข้อใดคือปัญหำที่เกิดจำกควำมไม่

ยุติธรรมของครู 

   ก. นักเรียนขำดควำมเชื่อมั่น 

ในตัวคร ู

   ข. นักเรียนทะเลำะวิวำทในชั้นเรียน 

   ค. นักเรียนสอบไม่ผ่ำน 

   ง. นักเรียนไม่เข้ำเรียน 

 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ยุติธรรมที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

 

   

25. พฤติกรรมใดของครูที่จะก่อใหเ้กิด

ปัญหำดำ้นควำมยุติธรรม 

   ก. ชมเชยนักเรียนทุกคนที่ท ำควำม

ดีแม้จะเป็นเด็กกลุ่มที่มปีัญหำ 

   ข. ก ำหนดระเบียบของห้องเรียน

จำกกำรยอมรับของทุกคนในช้ันเรยีน 

   ค. หำ้มนักเรียนทุกคนละเมิดกฎ 

ระเบียบของห้อง 

   ง. ห้ำมนักเรียนที่เรยีนอ่อนแสดง

ควำมคิดเห็นเพรำะจะได้ควำมคิดเห็น

ที่ไม่เหมำะสม 

 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ยุติธรรมที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความยุติธรรม      

26. ปัญหำด้ำนควำมยุติธรรมขอ้ใดไม่

เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรยีนกำรสอน 

   ก. ครูไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

ในกำรพิจำรณำเลื่อนขั้นเงินเดือน 

   ข. นักเรียนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

ในกำรตรวจกำรบ้ำน 

   ค. ครูไม่ได้รับควำมเป็นธรรม 

ในกำรจัดคำบสอน 

   ง. นักเรียนไม่ได้รับควำมเป็นธรรม

ในกำรสอบ 

วิเครำะห์

ปัญหำดำ้น

ควำม

ยุติธรรมที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและ

ในกำร

จัดกำร

เรียนกำร

สอนได้ 

    

27. ครูจะสร้ำงควำมยุติธรรมให้เกิด

ในชั้นเรียนได้อย่ำงไร 

   ก. ปฏิบัติต่อนักเรียนโดยยึดฐำนะ

ของนักเรียนเป็นหลัก 

   ข. จัดกิจกรรมแขง่ขันในชั้นเรียน

บ่อย ๆ เพื่อใหเ้กิดกำรตัดสิน 

   ค. ปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนด้วย

ควำมเที่ยงตรงสอดคล้องกับควำมเป็น

จรงิและเหตุผล 

   ง. แยกกลุ่มนักเรียนเก่ง ปำนกลำง 

และอ่อน แล้วปฏิบัติต่อนักเรียนแต่ละ

กลุ่มตำมระดับควำมสำมำรถ 

 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ให้ครูมี

ควำม

ยุติธรรมได้

อย่ำง

เหมำะสม 
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ข้อค าถาม ผลการเรียนรู้ 
น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความยุติธรรม      

28. วธิีกำรใดส่งเสริมให้ครูมีภำวะผูน้ ำ 

ด้ำนควำมยุติธรรม 

   ก. ฝกึคิดและตัดสินใจอย่ำงมี

กระบวนกำร 

   ข. ฝึกแก้ไขปัญหำด้วยวิธีกำรเดิมซ้ ำ ๆ 

   ค. ฝกึสอนด้วยเทคนิคที่หลำกหลำย 

   ง. ฝึกพูดให้คล่องแคล่วน่ำเชื่อถือ 

ก ำหนดวิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหค้รูมี

ควำมยุติธรรม

ได้อย่ำง

เหมำะสม 

 

   

29. ครูในข้อใดมีภำวะผูน้ ำด้ำน 

ควำมยุติธรรม 

   ก. ครูแก้วพูดควำมจริงเสมอ 

   ข. ครูกำนเลอืกหัวหน้ำห้องดว้ยตนเอง 

   ค. ครูกิ่งให้คะแนนนักเรียนตำมเกณฑ์

กำรประเมนิอย่ำงชัดเจน 

   ง. ครูก้องมอบหมำยใหห้ัวหน้ำชัน้มสีิทธิ

แจ้งปัญหำของหอ้งแต่เพียงผูเ้ดียว 

ก ำหนดวิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหค้รูมี

ควำมยุติธรรม

ได้อย่ำง

เหมำะสม 

 

   

30. ขอ้ใดไม่ใชก่ำรส่งเสริมให้ครูมภีำวะ

ผูน้ ำด้ำนควำมยุติธรรม 

   ก. ส่งเสริมให้เกิดควำมเสมอภำค 

   ข. สง่เสริมให้มีควำมปลอดภัย 

ในกำรท ำงำน 

   ค. ส่งเสริมให้สำมำรถเข้ำถึงข่ำวสำรได้

อย่ำงทั่วถึง 

   ง. สง่เสริมกำรพัฒนำกำรคิดอย่ำงเป็น

กระบวนกำร เป็นกลำง และถูกต้อง 

ก ำหนดวิธีกำร

ส่งเสริม และ

พัฒนำใหค้รูมี

ควำมยุติธรรม

ได้อย่ำง

เหมำะสม 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความรับผิดชอบ      

31. ควำมรับผิดชอบมีควำมส ำคัญ

อย่ำงไร 

   ก. ท ำให้งำนส ำเร็จ 

   ข. ท ำให้งำนก้ำวหนำ้ 

   ค. ท ำให้งำนพัฒนำสู่สำกล 

   ง. ท ำให้งำนได้รับกำรยอมรับ 

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

รับผดิชอบ

ได้ 

 

   

32. ขอ้ใดไม่ใช่ตัวบ่งชีค้วำมรับผดิชอบ 

   ก. มุ่งมั่นในผลงำน   

   ข. มีเป้ำหมำยที่ชัดเจน 

   ค. มคีณะท ำงำนจ ำนวนมำก 

   ง. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงครบถ้วน   

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

รับผิดชอบ

ได้ 

 

   

33. หลักกำรส ำคัญของ 

ควำมรับผดิชอบคือขอ้ใด 

   ก. กำรยอมรับในผลกำรปฏิบัติงำน

ที่ประสบผลส ำเร็จ 

   ข. กำรยอมรับหน้ำที่และน ำไป

ปฏิบัติดว้ยควำมพร้อมที่จะรับทั้งผดิ

และชอบ 

   ค. กำรปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับ

มอบหมำยโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลของ

งำนที่ตำมมำ 

   ง. กำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย

โดยเป้ำหมำยใหชั้ดเจนและปฏิบัติ

เรื่อย ๆ ไม่มีก ำหนดเวลำ 

อธิบำย

หลักกำร

สร้ำงควำม

รับผิดชอบ

ได้ 
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ข้อค าถาม ผลการเรียนรู้ 
น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความรับผิดชอบ      

34. ข้อใดเป็นปัญหำด้ำนควำม

รับผิดชอบ 

   ก. ครูมำท ำงำนสำย 

   ข. ครูสอนไม่ตรงเอก 

   ค. นักเรียนไม่เข้ำใจบทเรียน 

   ง. ผู้บริหำรขำดคุณสมบัติ 

วิเครำะหป์ัญหำ

ด้ำนควำม

รับผิดชอบที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและใน

กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ได้ 

 

   

35. ปัญหำควำมรับผดิชอบใดส่งผล

ต่อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนมำกที่สุด 

   ก. โรงเรียนสกปรก 

   ข. ครูไม่เข้ำสอน 

   ค. นักเรียนท ำงำนไม่เสร็จ 

   ง. นักเรียนขำดเรียน 

 

วิเครำะหป์ัญหำ

ด้ำนควำม

รับผิดชอบที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและใน

กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ได้ 

 

   

36. ถ้ำนักเรียนไม่ส่งกำรบ้ำน ครูจะ

แก้ปัญหำอย่ำงไร เหมำะสมที่สุด 

   ก. ท ำโทษนักเรียนที่ไม่ส่งกำรบ้ำน 

   ข. ชมเชยนักเรียนที่สง่กำรบ้ำน 

   ค. มอบหมำยงำนใหม่ที่ยำกขึ้นและ

มำกขึ้นใหน้ักเรียนเข็ดหลำบ 

   ง. สอบถำมสำเหตุของปัญหำ  

แล้วแก้ไขจำกต้นเหตุนัน้ 

วิเครำะหป์ัญหำ

ด้ำนควำม

รับผิดชอบที่

เกิดขึ้นใน

องค์กรและใน

กำรจัดกำร

เรียนกำรสอน

ได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก ข้อ 

เสนอแนะ +1 0 -1 

ความรับผิดชอบ      

37. ครูในข้อใดควรได้รับกำรยกย่องในด้ำน

ควำมรับผดิชอบมำกที่สุด 

   ก. ครูสมพรบริจำคเงินให้โรงเรียน 

   ข. ครูสมศรีเป็นคนสุภำพอ่อนนอ้ม 

   ค. ครูสมนกึน ำเสนองำนได้ยอดเยี่ยม 

กว่ำใคร ๆ 

   ง. ครูสมหวังยอมรับและแก้ไขผลงำนที่

ผดิพลำด 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ให้ครูมี

ควำม

รับผิดชอบ

มำกขึ้นได้ 

 

   

38. ผู้บริหำรมีวิธีกำรพัฒนำครูใหม้ี 

ควำมรับผดิชอบยกเว้นข้อใด 

   ก. ให้กำรชมเชยครูที่มำท ำงำนตรงเวลำ 

   ข. มอบรำงวัลแดค่รูที่มีควำมมุ่งมั่น 

ในกำรสอน 

   ค. มอบอนุโมทนำบัตรแด่ครูที่ให้

ทุนกำรศึกษำนักเรียน 

   ง. พิจำรณำควำมดีควำมชอบให้ครูที่ท ำงำน

ประสบผลส ำเร็จ 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ให้ครูมี

ควำม

รับผิดชอบ

มำกขึ้นได้ 

 

   

39. ครูมวีิธีกำรพัฒนำตนเองในด้ำน 

ควำมรับผดิชอบยกเว้นข้อใด 

   ก. เลือกปฏิบัติงำนเฉพำะที่ตรงกับ 

ควำมถนัด 

   ข. ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงครบถ้วน  

ด้วยควำมมุง่มั่น 

   ค. ยอมรับผลกำรกระท ำในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

   ง. พำกเพียรเพื่อใหป้ระสบผลส ำเร็จ 

ในกำรด ำเนินงำน 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ให้ครูมี

ควำม

รับผิดชอบ

มำกขึ้นได้ 
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ข้อค าถาม 
ผลการ

เรยีนรู้ 

น้ าหนัก 
ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

ความรับผิดชอบ      

40. ครูสำมำรถพัฒนำนักเรียนใหม้ี

ควำมรับผดิชอบได้อย่ำงไร 

   ก. สอนให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์

ทุกเช้ำ 

   ข. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสื่อสำร

ภำษำอังกฤษ 

   ค. ครูปรับปรุงแผนกำรสอนของ

ตนเองให้น่ำสนใจขึ้น 

   ง. มอบหมำยงำนให้นักเรียนศึกษำ

ค้นคว้ำด้วยตนเอง ภำยใต้กำรก ำกับ

ติดตำมของครู 

ก ำหนด

วิธีกำร

ส่งเสริม 

และพัฒนำ

ให้ครูมี

ควำม

รับผิดชอบ

มำกขึ้นได้ 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบประเมนิ 

การปฏิบัติภาวะผู้น าเชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

(ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

......................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง  โปรดพิจำรณำควำมสอดคล้องของประเด็นข้อค ำถำมเพื่อใช้ในแบบสอบถำม

พฤติกรรมกำรปฏิบัติภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำแห่งชำติ จังหวัดนครพนม  

แตล่ะขอ้ว่ำมีควำมถูกต้องเหมำะสมหรอืไม่ เมื่อพิจำรณำแล้วให้ใส่เครื่องหมำย 

 ลงในชอ่งควำมคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์กำรพจิำรณำ ดังนี้  

                             + 1 หมำยถึง เห็นดว้ย  

                             0 หมำยถึง ไม่แน่ใจ  

                            -1 หมำยถึง ไม่เห็นด้วย 
 

ข้อที ่ รายการ 

ระดับ 

ความคดิเห็น 
ข้อ 

เสนอแนะ 
+1 0 -1 

 ความไว้วางใจ     

1 ท ำตำมสิ่งที่เคยบอกไว้ว่ำจะท ำ     

2 ให้ค ำปรึกษำนักเรียนและเพื่อนร่วมงำน     

3 อยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพื่อสอนเสริมให้นักเรียนที่

เรียนอ่อน 

    

4 ปกป้อง และแก้ปัญหำต่ำง ๆ ใหผู้เ้รียนด้วยเหตุผล     

5 ยอมรับว่ำตนเองพูดโกหก     

6 เก็บควำมลับของคนอื่น     

7 ปฏิบัติงำนด้วยควำมมั่นใจ ไม่ลังเล     

8 ปฏิบัติงำนส ำเร็จ ลุล่วงตำมวัตถุประสงค์     
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ข้อที ่ รายการ 

ระดับ 

ความคดิเห็น 
ข้อ 

เสนอแนะ 
+1 0 -1 

9 สอนนักเรียนด้วยควำมช ำนำญ จดจ ำเนือ้หำได้

อย่ำงแม่นย ำ 

    

10 ให้ค ำแนะน ำนักเรียนและเพื่อนรว่มงำนได้อย่ำง

ถูกต้อง 

    

 ความเคารพ       

11 แสดงควำมเคำรพผูอ้ำวุโสกว่ำ     

12 ยกมอืไหว้และรับไหว้ เมื่อทักทำยกัน     

13 แต่งกำยสุภำพ ถูกกำลเทศะ     

14 พูดจำสุภำพกับทุกคน     

15 แสดงกิรยิำออ่นน้อมต่อผู้อำวุโส หรือคุณวุฒิ

สูงกว่ำ 

    

16 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชำติ หรอืเพลงสรรเสริญ

พระบำรมี 

    

17 ยอมรับควำมคิดเห็นของผูอ้ื่น ถึงแม้จะอำวุโส

น้อยกว่ำ 

    

18 ยอมรับมตทิี่ประชุม     

19 ปฏิบัติตำมกฎ ระเบียบของหนว่ยงำน     

20 ปฏิบัติตำมจรรยำบรรณ วชิำชีพครู     

 ความยุติธรรม       

21 เอำใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนโดยไม่เลอืกปฏิบัติ     

22 ให้คะแนนนักเรียนตำมเกณฑ์กำรประเมินอย่ำง

ชัดเจน 

    

23 คิดอย่ำงถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนตัดสินใจ     

24 แจง้แนวทำงกำรวัดผลกำรเรียนให้นักเรียน

ทรำบก่อนเรียนทุกครั้ง 
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ข้อที ่ รายการ 

ระดับ 

ความคดิเห็น ข้อเสนอแนะ 

+1 0 -1 

25 ชมเชยนักเรียนทุกคนที่ท ำควำมดี และท ำโทษนักเรียนทุก

คนที่ท ำผิดอย่ำงเหมำะสม ไม่มียกเว้น 

    

26 ก ำหนดระเบียบของห้องเรียนจำกกำรยอมรับของทุกคน

ในชั้นเรียน 

    

27 สอบสวนด้วยเหตุผลทุกครั้งเมื่อมีกรณีพิพำท     

28 เปิดโอกำสใหน้ักเรียนชีแ้จงเหตุผลทุกฝ่ำย เมื่อเกิด 

กำรพิพำทในชั้นเรียน ก่อนครูจะตัดสินใจ 

    

29 เปิดโอกำสใหน้ักเรียนได้แสดงควำมคิดเห็นอย่ำงเท่ำเทียม     

30 ปฏิบัติตอ่นักเรียนอย่ำงเท่ำเทียมกัน     

 ความรับผิดชอบ     

31 เข้ำสอนตรงเวลำ     

32 ส่งงำนทันตำมก ำหนด     

33 ท ำงำนตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงครบถ้วน     

34 เข้ำสอนนักเรียนทุกครั้ง     

35 มอบหมำยงำนนักเรียนเมื่อมีเหตุให้ไม่สำมำรถเข้ำสอนได้     

36 แจ้งผูบ้ริหำรกรณีที่ไม่สำมำรถมำปฏิบัติงำนได้     

37 ก ำหนดเป้ำหมำยกำรท ำงำนอย่ำงชัดเจน     

38 ยอมรับผลกำรปฏิบัติหนำ้ที่ไม่ว่ำด้ำนบวกหรือด้ำนลบ     

39 ยินดีแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง     

40 มีควำมมุ่งมั่นในกำรท ำงำน     

 

 

    ลงช่ือ..................................................ผูป้ระเมิน  

         ( .......................................................... )  

    ต ำแหน่ง ...............................................  
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของประเด็นแบบสอบถาม 

ความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม (ส าหรับผู้เชี่ยวชาญ) 

......................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง  โปรดพิจำรณำควำมสอดคล้องของประเด็นข้อค ำถำมเพื่อใช้ในแบบสอบถำม 

ควำมพึงพอใจของนักเรียนที่มตี่อ หลักสูตรหลักสูตรภำวะผูน้ ำเชิงจริยธรรมของ

ครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหำเถรสมำคม ส ำนักงำนพระพุทธศำสนำ

แหง่ชำติ จังหวัดนครพนม แต่ละข้อว่ำมีควำมถูกต้องเหมำะสมหรอืไม่ เมื่อ

พิจำรณำแล้วให้ใส่เครื่องหมำย  ลงในชอ่งควำมคิดเห็น โดยใช้เกณฑ์กำร

พิจำรณำ ดังนี้  

                             + 1 หมำยถึง เห็นดว้ย  

                             0 หมำยถึง ไม่แน่ใจ  

                            -1 หมำยถึง ไม่เห็นด้วย 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

ระดับความ

คดิเห็น 
ข้อ 

เสนอแนะ 
+1 0 -1 

 ด้านเน้ือหา     

1 เนือ้หำสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกำรอบรม     

2 ควำมเหมำะสมในกำรจัดเรียงล ำดับเนื้อหำ     

3 ควำมเหมำะสมของภำษำที่ใชใ้นเนื้อหำ     

4 เนือ้หำมีสำระและประโยชน์ สำมำรถน ำไป

ประยุกต์ใชไ้ด้ 

    

 ด้านกิจกรรมการอบรม     

5 ระยะเวลำในกำรอบรมมีควำมเหมำะสม     

6 ขั้นตอนกำรฝกึอบรมมคีวำมเหมำะสม     

7 ผูเ้ข้ำอบรมมีสว่นร่วมในกำรด ำเนนิกิจกรรม     
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ข้อ

ที่ 
รายการ 

ระดับความ

คดิเห็น 
ข้อ 

เสนอแนะ 
+1 0 -1 

8 บรรยำกำศกำรอบรมเอื้อต่อกำรเรียนรู้     

9 กิจกรรมกำรอบรมนำ่สนใจ ไม่นำ่เบื่อ     

10 ผูเ้ข้ำอบรมมีเสรภีำพในกำรแสดงควำมคิดเห็นอย่ำง

เต็มที่ 

    

11 กิจกรรมกำรอบรมส่งเสริมกำรท ำงำนเป็นทีม     

 ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม       

12 รูปแบบกำรจัดกิจกรรมกำรอบรมหลำกหลำย     

13 กิจกรรมกำรอบรมสำมำรถท ำให้ผู้เข้ำอบรมเกิด 

กำรเรียนรูไ้ด้ตำมวัตถุประสงค์ 

    

 ด้านวิทยากร     

14 กำรบริหำรเวลำของวิทยำกร     

15 วิทยำกรน ำเสนอเนือ้หำสำระครบถ้วนและน่ำสนใจ     

 ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม       

16 สื่อและอุปกรณ์มีควำมเหมำะสมกับกิจกรรม 

กำรอบรม 

    

17 สื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อกำรใชง้ำน     

18 สื่อและอุปกรณ์มีควำมพร้อมตอ่กำรใช้งำน     

 ด้านการวัดผลและประเมินผล       

19 วิธีกำรวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 

และ กิจกรรมกำรอบรม 

    

20 กำรวัดและประเมินผลเป็นไปตำมระเบียบกฎเกณฑ์  

และข้อตกลงที่ก ำหนดไว้ล่วงหน้ำ 

    

 

 

    ลงช่ือ...................................................ผูป้ระเมิน  

         ( .......................................................... )  
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ภาคผนวก ง 

สรุปผลการหาคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวจิัย 
 1. ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม จ านวน 10 ข้อ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 รูป/ คน 

 2. ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 3. ดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม

เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด 

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 

 4. ดัชนีความสอดคล้อง แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 

จังหวัดนครพนม 

 5. ดัชนคีวามสอดคล้อง แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม 
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ตาราง 12 ผลการประเมินความสอดคล้องของร่างหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครู        

             โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา   

             แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 10 ข้อ โดยผู้เช่ียวชาญ 5 รูป/ คน  

 

ข้อ 
รายการประเมิน 

ความสอดคล้อง 

กรรมการคนที่ 
รวม X  สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 สภาพปัญหาและความจ าเป็นของ

หลักสูตรฝึกอบรมกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตรฝกึอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 จุดมุง่หมายของหลักสูตรกับ

จุดมุง่หมายเชิงพฤติกรรม 

1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

3 จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรม

กับเนือ้หาสาระหลักสูตร 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 จุดมุง่หมายของหลักสูตรฝึกอบรม

กับกิจกรรมการฝึกอบรม 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

5 จุดมุง่หมายของหลักสูตรกับ 

การวัดผลและประเมินผล 

0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

6 เนือ้หาสาระหลักสูตรกับกิจกรรม

และวิธีการฝกึอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 ขอบเขตของเนือ้หาสาระกับ

กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมกับ

สื่อประกอบการอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 กิจกรรมและวิธีการฝึกอบรมกับ

การวัดและประเมินผล 

1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

10 กิจกรรมการฝกึอบรมกับ

กลุ่มเป้าหมายที่เข้ารับการอบรม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

เฉลี่ยรวม 0.92 สอดคล้อง 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



194 

ตาราง 13 ผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม โดยผู้เช่ียวชาญ 5 รูป/ คน  

 

รายการประเมิน 
กรรมการคนที่ 

รวม X  SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

1. เน้ือหา                   

  1.1 เหมาะสมกับจุดมุ่งหมาย

ของหลักสูตร 

5 4 5 4 5 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

  1.2 ความเหมาะสมกับ

กลุ่มเป้าหมาย 

4 5 5 3 4 21 4.20 0.84 มาก 

  1.3 การแบ่งหมวดหมู่ของ

เนือ้หา 

4 5 5 4 4 22 4.40 0.55 มาก 

2. จุดมุ่งหมาย                   

  2.1 สอดคล้องกับเนือ้หา 

การอบรม 

5 4 5 5 4 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

  2.2 ภาษาที่ใชชั้ดเจนเข้าใจง่าย 5 5 4 4 4 22 4.40 0.55 มาก 

  2.3 ระบุพฤติกรรมที่ตอ้งการ

วัดได้อย่างชัดเจน 

5 3 5 4 4 21 4.20 0.84 มาก 

3.  การจัดกิจกรรมการอบรม                   

  3.1 เร้าความสนใจของ

นักเรียน 

4 5 5 4 3 21 4.20 0.84 มาก 

  3.2 สอดคล้องกับจุดประสงค์

การอบรม 

5 4 4 5 5 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

  3.3 สอดคล้องและเหมาะสม

กับเนือ้หา 

5 5 4 5 4 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

  3.4 กิจกรรมการอบรมเป็นไป

ตามล าดับขั้นตอน 

4 5 5 4 4 22 4.40 0.55 มาก 
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ตาราง 13 (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
กรรมการคนที่ 

รวม X  SD ความหมาย 
1 2 3 4 5 

4. การประเมินผล                   

  4.1 สอดคล้องกับจุดประสงค์

การอบรม 

5 5 4 5 4 23 4.60 0.55 มากที่สุด 

  4.2 วัดได้คลอบคลุมเนือ้หา

การอบรม  

4 5 4 4 3 20 4.00 0.71 มาก 

สรุป 22 4.40 0.62 มาก 

 

การแปลความหมายค่าเฉลี่ยน้ าหนักคะแนน แบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

 4.50 - 5.00   คะแนน เหมาะสมมากที่สุด 

 3.50 -4.49 คะแนน เหมาะสมมาก 

 2.50 - 3.49 คะแนน เหมาะสมปานกลาง   

 1.50 - 2.49 คะแนน เหมาะสมน้อย   

 1.00 - 1.49    คะแนน เหมาะสมน้อยที่สุด   

 เกณฑท์ี่ก าหนดว่า หลักสูตรมคีุณภาพด้านความเหมาะสม คอื มีคา่เฉลี่ยของ

ความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญตั้งแต่ 3.50 ขึน้ไป  
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ตาราง 14 ดัชนีความสอดคล้องแบบประเมินความรูค้วามเข้าใจก่อนและหลังการฝึกอบรม     

             เกี่ยวกับการพัฒนาภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   

             สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม  

 

ค าถาม

ข้อที ่

กรรมการคนที่ 
∑𝒙 IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 1 0 1 1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

5 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

6 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

7 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

10 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 0 0 3 0.60 สอดคล้อง 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

22 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 
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ตาราง 14 (ต่อ) 

 

ค าถาม

ข้อที ่

กรรมการคนที่ 
∑𝒙 IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

23 0 0 1 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

30 1 1 1 0 0 3 0.60 สอดคล้อง 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

32 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

33 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

34 0 1 0 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

35 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

36 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

37 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

40 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

 36 35 36 35 36 4.45 0.89 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 ดัชนคีวามสอดคล้อง แบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครู

โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม  

 

ค าถาม

ข้อที ่

กรรมการคนที่ 
∑𝒙 IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

2 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

3 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

4 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

5 1 1 0 0 1 3 0.60 สอดคล้อง 

6 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

7 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

8 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 1 1 1 0 0 3 0.60 สอดคล้อง 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

13 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

15 1 1 0 0 1 3 0.60 สอดคล้อง 

16 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

21 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

22 1 1 1 0 0 3 0.60 สอดคล้อง 

23 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 
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ตาราง 15 (ต่อ) 

 

ค าถาม

ข้อที ่

กรรมการคนที่ 
∑𝒙 IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

24 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

25 1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

26 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

27 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

28 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

29 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

30 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

31 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

32 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

33 1 1 0 1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

34 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

35 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

36 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

37 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

38 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

39 1 0 1 1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

40 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

 36 34 34 33 34 4.28 0.86 สอดคล้อง 
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ตาราง 16 ดัชนคีวามสอดคล้อง แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิง

จรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม  

 

ค าถาม

ข้อที ่

กรรมการคนที่ 
∑𝒙 IOC สรุปผล 

1 2 3 4 5 

1 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

2 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

3 1 1 0 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

4 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

5 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

6 0 1 1 1 0 3 0.60 สอดคล้อง 

7 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

8 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

9 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

10 1 1 1 0 1 4 0.80 สอดคล้อง 

11 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

12 1 1 1 1 0 4 0.80 สอดคล้อง 

13 1 0 0 1 1 3 0.60 สอดคล้อง 

14 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

15 1 1 1 0 0 3 0.60 สอดคล้อง 

16 0 1 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

17 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

18 1 0 1 1 1 4 0.80 สอดคล้อง 

19 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

20 1 1 1 1 1 5 1.00 สอดคล้อง 

 18 16 18 17 17 4.3 0.86 สอดคล้อง 
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ภาคผนวก จ 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มห
าว
ทิย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
สก
ลน
คร



203 

สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 1. วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนความรู ้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะ 

ภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน

พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ระหว่างก่อนและหลังการอบรม 

 2. วเิคราะหก์ารปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม หลังการอบรม 

 3. วเิคราะหค์วามพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน

พระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัด

นครพนม หลังการอบรม 
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ตาราง 17 วิเคราะหเ์ปรียบเทียบคะแนนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณลักษณะภาวะผู้น า 

             เชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน 

             พระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ระหว่างก่อนและหลังการอบรม  

            จ านวน 13 รูป/ คน  

 

คนที่ 

คะแนนการทดสอบ 
คะแนนผลต่างของคะแนน

ก่อนและหลังฝึกอบรม 

ก่อนอบรม หลังอบรม ผลต่าง ผลต่างก าลังสอง 

(40 คะแนน) (40 คะแนน) (D) (D2) 

1 21 37 16 256 

2 18 30 12 144 

3 16 27 11 121 

4 15 25 10 100 

5 21 34 13 169 

6 22 36 14 196 

7 27 35 8 64 

8 29 38 9 81 

9 17 29 12 144 

10 30 37 7 49 

11 17 33 16 256 

12 22 35 13 169 

13 24 36 12 144 

รวม 279 432 153 1893 
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 สรุปผลการวิเคราะห์ 

 

ตาราง 18 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิตทิดสอบที และระดับนัยส าคัญทางสถิติ 

              ในการทดสอบเปรียบเทียบคะแนนก่อนการอบรมกับหลังการอบรมของผู้เข้ารับ 

              การอบรม  

 

การอบรม Mean S.D. 

ค่าเฉลี่ย

ของ

ผลต่าง 

S.D.

ค่าเฉลี่ย

ผลต่าง 

t df sig 

ก่อนอบรม 21.46 4.93 
11.77 2.77 15.3** 12 .000 

หลังอบรม 33.23 4.17 

  

 จากตาราง 18 พบว่า การทดสอบคะแนนของผู้เข้าอบรม มีคะแนนก่อน 

การอบรมเฉลี่เท่ากับ 21.46 คะแนน และมีคะแนนหลังการอบรมเฉลี่ยเท่ากับ 33.23 

คะแนน เมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนทดสอบทั้งสองครั้ง พบว่า คะแนนทดสอบหลัง 

การอบรมสูงกว่าก่อนการอบรมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตาราง 19 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม รายบุคคล 

  

คนที่ 

ผลการวิเคราะห์คุณลักษณะภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม รายบุคคล 

จ านวน

ข้อที่

ตอบ 

คะแนน

รวม 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์การ

กระจาย(%) 

200 
 

(S.D.) (C.V.) 

1 40 177 4.43 0.59 0.13 

2 40 175 4.38 0.59 0.13 

3 40 171 4.28 0.68 0.16 

4 40 165 4.13 0.76 0.18 

5 40 176 4.40 0.59 0.13 

6 40 174 4.35 0.74 0.17 

7 40 176 4.40 0.55 0.12 

8 40 181 4.53 0.51 0.11 

9 40 171 4.28 0.78 0.18 

10 40 178 4.45 0.50 0.11 

11 40 172 4.30 0.65 0.15 

12 40 174 4.35 0.58 0.13 

13 40 179 4.48 0.55 0.12 
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ตาราง 20 ผลการวิเคราะห์การปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม รายข้อ  

 

ด้าน

ที่ 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

1 ความไว้วางใจ         

  1 ท าตามสิ่งที่เคยบอกไว้ว่าจะท า 4.08 0.75 มาก  

  2 ให้ค าปรึกษานักเรียนและเพื่อน

ร่วมงาน 

4.08 0.66 มาก  

  3 อยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพื่อสอน

เสริมให้นักเรียนที่เรยีนอ่อน 

4.15 0.66 มาก  

  4 ปกป้อง และแก้ปัญหาต่าง ๆ 

ให้ผู้เรยีนด้วยเหตุผล 

3.85 0.69 มาก  

  5 ยอมรับว่าตนเองพูดโกหก 4.00 0.77 มาก  

  6 เก็บความลับของคนอื่น 4.00 0.48 มาก  

  7 ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ  

ไม่ลังเล 

3.92 0.60 มาก  

  8 ปฏิบัติงานส าเร็จ ลุล่วงตาม

วัตถุประสงค์ 

3.77 0.64 มาก  

  9 สอนนักเรียนด้วยความช านาญ 

จดจ าเนือ้หาได้อย่างแม่นย า 

4.23 0.51 มาก  

  10 ให้ค าแนะน านักเรียนและเพื่อน

ร่วมงานได้อย่างถูกต้อง 

4.00 0.65 มาก  

   รวมค่าเฉลี่ย 4.01 0.64 มาก 3 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ด้าน

ที่ 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมา

ย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

2 ความเคารพ     

  11 แสดงความเคารพผูอ้าวุโสกว่า 4.15 0.78 มาก  

  12 ยกมอืไหว้และรับไหว้ เมื่อ

ทักทายกัน 

4.00 0.51 มาก  

  13 แตง่กายสุภาพ ถูกกาลเทศะ 3.92 0.85 มาก  

  14 พูดจาสุภาพกับทุกคน 4.00 0.63 มาก  

  15 แสดงกิรยิาออ่นน้อมต่อผู้

อาวุโส หรอืคุณวุฒิสูงกว่า 

3.92 0.60 มาก  

  16 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ 

หรอืเพลงสรรเสริญพระบารมี 

4.15 0.66 มาก  

  17 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น 

ถึงแม้จะอาวุโสน้อยกว่า 

4.08 0.52 มาก  

  18 ยอมรับมตทิี่ประชุม 4.00 0.77 มาก  

  19 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของ

หนว่ยงาน 

4.15 0.52 มาก  

  20 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู 

4.00 0.63 มาก  

   รวมค่าเฉลี่ย 4.04 0.64 มาก 2 

3 ความยุติธรรม           

  21 เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคน

โดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

4.31 0.51 มาก  

  22 ให้คะแนนนักเรียนตามเกณฑ์

การประเมนิอย่างชัดเจน 

3.92 0.63 มาก  
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ด้าน

ที่ 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

  23 คิดอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อน

ตัดสินใจ 

4.23 0.52 มาก  

  24 แจ้งแนวทางการวัดผลการ

เรียนใหน้ักเรียนทราบก่อน

เรียนทุกครั้ง 

4.08 0.65 มาก  

  25 ชมเชยนักเรียนทุกคนที่ท า

ความดี และท าโทษนักเรียนทุก

คนที่ท าผิดอย่างเหมาะสม ไม่มี

ยกเว้น 

4.08 0.63 มาก  

  26 ก าหนดระเบียบของห้องเรียน

จากการยอมรับของทุกคนใน

ช้ันเรยีน 

3.85 0.55 มาก  

  27 สอบสวนด้วยเหตุผลทุกครั้ง

เมื่อมีกรณีพิพาท 

4.00 0.65 มาก  

  28 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนชีแ้จง

เหตุผลทุกฝ่าย เมื่อเกิดการ

พิพาทในช้ันเรยีน ก่อนครูจะ

ตัดสินใจ 

4.08 0.65 มาก  

  29 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้แสดง

ความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม 

4.00 0.48 มาก  

  30 ปฏิบัติตอ่นักเรียนอย่างเท่า

เทียมกัน 

4.00 0.77 มาก  

    รวมค่าเฉลี่ย 4.06 0.60 มาก 1 
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ตาราง 20 (ต่อ) 

 

ด้าน

ที่ 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

4 ความรับผดิชอบ     

  31 เข้าสอนตรงเวลา 3.92 0.60 มาก  

  32 ส่งงานทันตามก าหนด 4.08 0.52 มาก  

  33 ท างานตามที่ได้รับมอบหมาย

อย่างครบถ้วน 

4.15 0.52 มาก  

  34 เข้าสอนนักเรียนทุกครั้ง 4.15 0.66 มาก  

  35 มอบหมายงานนักเรียนเมื่อมี

เหตุให้ไม่สามารถเข้าสอนได้ 

3.77 0.69 มาก  

  36 แจ้งผูบ้ริหารกรณีที่ไม่สามารถ

มาปฏิบัติงานได้ 

4.23 0.52 มาก  

  37 ก าหนดเป้าหมายการท างาน

อย่างชัดเจน 

3.92 0.60 มาก  

  38 ยอมรับผลการปฏิบัติหนา้ที่ไม่

ว่าด้านบวกหรือด้านลบ 

3.69 0.64 มาก  

  39 ยินดีแก้ไขข้อบกพร่องของ

ตนเอง 

3.92 0.75 มาก  

  40 มีความมุ่งมั่นในการท างาน 4.08 0.78 มาก  

   รวมค่าเฉลี่ย 3.99 0.63 มาก 4 

   ค่าเฉลี่ยรวม 4.02 0.63 มาก   
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ตาราง 21 ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรมของครู   

             โรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา           

             แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม รายบุคคล 

 

คนที่ 

ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจ รายบุคคล 

จ านวน

ข้อที่

ตอบ 

คะแนน

รวม 

ค่า 

เฉลี่ย 

ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

สัมประสิทธิ์การ

กระจาย(%) 

100 
 

(S.D.) (C.V.) 

1 20 88 4.40 0.60 7.33 

2 20 86 4.30 0.66 6.52 

3 20 92 4.60 0.50 9.20 

4 20 87 4.35 0.59 7.37 

5 20 93 4.65 0.49 9.49 

6 20 92 4.60 0.50 9.20 

7 20 90 4.50 0.61 7.38 

8 20 89 4.45 0.51 8.73 

9 20 91 4.55 0.60 7.58 

10 20 93 4.65 0.49 9.49 

11 20 91 4.55 0.51 8.92 

12 20 93 4.65 0.49 9.49 

13 20 90 4.50 0.61 7.38 
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ตาราง 22 วิเคราะห์ความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียน

พระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ 

จังหวัดนครพนม รายด้าน  

 

ข้อ

ที่ 

รายการ  

 

(S.D.) การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

ด้านเน้ือหา         

1 เนือ้หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์

ของการอบรม 

4.54 0.52 มากที่สุด  

2 ความเหมาะสมในการจัด

เรียงล าดับเนือ้หา 

4.46 0.52 มาก  

3 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชใ้น

เนือ้หา 

4.54 0.52 มากที่สุด  

4 เนือ้หามีสาระและประโยชน์ 

สามารถน าไปประยุกต์ใชไ้ด้ 

4.69 0.48 มากที่สุด  

  รวมค่าเฉลี่ย 4.56 0.50 มากที่สุด 2 

ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม       

5 ระยะเวลาในการอบรมมีความ

เหมาะสม 

4.46 0.66 มาก  

6 ขั้นตอนการฝกึอบรมมคีวาม

เหมาะสม 

4.38 0.65 มาก  

7 ผูเ้ข้าอบรมมีสว่นร่วมในการด าเนนิ

กิจกรรม 

4.77 0.44 มากที่สุด  

8 บรรยากาศการอบรมเอื้อต่อ 

การเรียนรู้ 

4.31 0.48 มาก  

9 กิจกรรมการอบรมนา่สนใจ  

ไม่น่าเบื่อ 

4.38 0.51 มาก  
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

10 ผูเ้ข้าอบรมมีเสรภีาพในการแสดง

ความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

4.85 0.38 มากที่สุด  

11 กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการ

ท างานเป็นทีม 

4.62 0.51 มากที่สุด  

12 รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรม

หลากหลาย 

4.23 0.60 มาก  

13 กิจกรรมการอบรมสามารถท าให้ 

ผูเ้ข้าอบรมเกิดการเรียนรู้ได้ตาม

วัตถุประสงค์ 

4.62 0.51 มากที่สุด  

  รวมค่าเฉลี่ย 4.51 0.55 มากที่สุด 3 

ด้านวิทยากร     

14 การบริหารเวลาของวิทยากร 4.38 0.65 มาก  

15 วิทยากรน าเสนอเนือ้หาสาระ

ครบถ้วนและน่าสนใจ 

4.46 0.52 มาก  

  รวมค่าเฉลี่ย 4.42 0.58 มาก 4 

ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการ

อบรม   

    

16 สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสม

กับกิจกรรมการอบรม 

4.31 0.75 มาก  

17 สื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อ 

การใชง้าน 

4.69 0.48 มากที่สุด  

18 สื่อและอุปกรณ์มีความพร้อมตอ่

การใชง้าน 

4.15 0.55 มาก  

  รวมค่าเฉลี่ย 4.38 0.63 มาก 5 
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ตาราง 22 (ต่อ) 

 

ข้อ

ที่ 
รายการ 

 

 
(S.D.) 

การแปร

ความหมาย 

ล าดับที่

ค่าเฉลี่ย 

ด้านการวัดผลและประเมินผล       

19 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ และ กิจกรรม 

การอบรม 

4.85 0.38 มากที่สุด  

20 การวัดและประเมินผลเป็นไปตาม

ระเบียบกฎเกณฑ์ และข้อตกลงที่

ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

4.69 0.48 มากที่สุด  

  รวมค่าเฉลี่ย 4.77 0.43 มากที่สุด 1 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.52 0.55 มากที่สุด  
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ภาคผนวก ฉ 

หลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปริยัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม 
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ค าน า 
 

 หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถร

สมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จัดท าขึน้เพื่อใชป้ระกอบการ

ฝกึอบรมครูผู้สอนในโรงเรยีนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนมให้มภีาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม เพื่อน าไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารชั้นเรียน หากครูมภีาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมแลว้ ก็เชื่อว่านักเรียนจะให้ความ

ร่วมมือในการจัดการเรยีนการสอน ท าให้การเรยีนการสอนมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกับ

บุคลากรในองค์กรได้อย่างมีความสุข อกีทั้งยังมุ่งหวังใหห้ลักสูตรดังกล่าวเป็นต้นแบบให้กับ 

ผูท้ี่สนใจน าไปใช้และพัฒนาต่อไป 

 ขอขอบคุณผูเ้ชี่ยวชาญที่ได้กรุณาตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้องของ

หลักสูตรการฝกึอบรมฉบับนี ้และใหข้้อเสนอแนะในการปรับปรุงแก้ไขหลักสูตรฝึกอบรม 

 ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันเพ็ญ  

นันทะศรี ประธานกรรมการ ดร.อภิสิทธิ์ สมศรสีุข กรรมการที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาตรวจสอบ 

เสนอแนะ จนเป็นหลักสูตรฉบับสมบูรณ์ 

 

        พระมานัต  ธมฺมทินฺโน 
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หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาต ิ

จังหวัดนครพนม 
********************************************************************** 

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

 1. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูค้วามเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม  

 2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมคีุณลักษณะของภาวะผู้น าเชงิจรยิธรรมสูงขึ้น 

 3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความพึงพอใจต่อการอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรม 

เนื้อหาสาระของหลักสูตร  

 เนือ้หาสาระของหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรม ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม มีโครงสร้าง

องค์ประกอบหนว่ยการเรียนรู ้จ านวน 4 หนว่ย ใชเ้วลาในการฝึกอบรม 24 ช่ัวโมง (4 วัน) ซึ่งมี

รายละเอียดดังตอ่ไปนี้ 

  1. หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 ความไว้วางใจ ใช้เวลา 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

   1.1 ความหมายและความส าคัญของความไว้วางใจ 

   1.2 หลักการสร้างความไว้วางใจ 

   1.3 ปัญหาด้านความไว้วางใจ 

   1.4 วธิีการส่งเสริมและพัฒนาความไว้วางใจ 

2. หน่วยการเรียนรู้ที 2 ความเคารพ ใชเ้วลา 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

  2.1 ความหมายและความส าคัญของความเคารพ 

  2.2 ปัญหาดา้นความเคารพ 

  2.3 คุณลักษณะของผูท้ี่ควรให้การเคารพ 

  2.4 วิธีการส่งเสริมและพัฒนาตนเองใหผู้อ้ื่นเคารพ 

3. หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความยุติธรรม ใชเ้วลา 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

  3.1 ความหมายของความยุติธรรมและการเข้าถึงความยุติธรรม 

  3.2 หลักการสร้างความยุติธรรม 
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  3.3 ปัญหาที่เกิดจากการไม่ยุติธรรม 

  3.4 แนวทางแก้ไขปัญหาโดยใช้ภาวะผูน้ าด้านความยุติธรรม 

4. หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 ความรับผิดชอบ ใชเ้วลา 6 ช่ัวโมง ประกอบด้วย 

  4.1 ความหมายและความส าคัญของความรับผิดชอบ 

  4.2 หลักการสร้างความรับผดิชอบ 

  4.3 คุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามรับผดิชอบ 

  4.4 วิธีการส่งเสริมและพัฒนาตนเองใหม้ีความรับผดิชอบ 

กิจกรรมการเรียนรู้ 

 กิจกรรมการอบรมของหลักสูตรฝึกอบรม เป็นกิจกรรมที่มุง่ให้ผู้เข้ารับการอบรมมี

ความรูค้วามเข้าใจ มทีัศนคติ และเกิดการปฏิบัติตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยก าหนด

กิจกรรมให้สอดคล้องกับจุดมุง่หมายและโครงสร้างเนื้อหาของหลักสูตร ดังนี้ 

  1. การบรรยาย (Lecture) เป็นกิจกรรมการฝกึอบรมที่วิทยากรเป็นผู้อธิบาย ช้ีแจง 

เสนอข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ผูเ้ข้ารับการฝึกอบรมเกิดความรูค้วามเข้าใจใน

เนือ้หา โดยใช้สื่อหรอืโสตทัศนูปกรณ์ตา่ง ๆ ประกอบการบรรยาย เช่น ไมโครโฟน รูปภาพ CD 

DVD โปรแกรม Power point เอกสาร เป็นต้น โดยมีแผนการบรรยายเป็นอย่างด ีและเปิด

โอกาสใหผู้เ้ข้ารับการอบรมได้ซักถามในตอนท้าย 

  2. การระดมสมอง (Brainstroming) เป็นการประชุมกลุ่มเล็กของผู้ที่เข้ารับการ

ฝกึอบรม ไม่เกิน 5 คน ซึ่งเปิดโอกาสใหส้มาชิกทุกคนได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่อง

หนึ่งอย่างเสรี โดยไม่ค านึงวึความคิดที่เสนอจะถูกหรือผิด ความคิดหรอืข้อเสนอแนะทุกอย่าง

จะถูกจดบันทึกไว้ แล้วจึงวิเคราะหห์รอืประเมินค่าของความคิดเพื่อน าไปสู่ขอ้สรุปในเรื่องนัน้ ๆ 

ท าให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ปัญหาที่เผชิญอยู่ได้ เวลาในการแสดงความคิดเห็น

ไม่เกิน 10 นาที และเวลาทั้งหมดรวมทั้งสรุปไม่เกิน 1 ช่ัวโมง 

  3. การฝกึปฏิบัติ (Practice) เป็นกิจกรรมการฝกึอบรมที่เน้นให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ

เรียนรู้จากการลงมอืปฏิบัติ สัมผัสความเป็นจรงิด้วยตนเอง 

  4. การน าเสนอ (Presentation) เป็นกิจกรรมการฝกึอบรมที่เปิดโอกาสใหผู้เ้ข้า

อบรมได้ถ่ายทอดความคิดเห็นของตนเองและกลุ่มหลังจากการระดมสมองและการฝึกปฏิบัติ 

เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับกลุ่มอื่น ๆ จากนั้นจงึรว่มกันสรุปความรูใ้ห้ผูเ้ข้าอบรมเข้าใจเนื้อหา

ตรงกันทั้งหมด 
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การวัดผลและประเมินผล 

 ก าหนดวิธีการและเครื่องมือในการวัดผลและประเมินผล โดยวัดผลด้านความรูก้่อน

เรียนและหลังเรียน ดังนี้ 

  1. ใชแ้บบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนือ้หาด้านภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม 

ก่อนและหลังเรียน เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จ านวน 40 ขอ้ ภายใต้กรอบเนื้อหา 4 ดา้น ได้แก่ 

ด้านความไว้วางใจ ดา้นความเคารพ ด้านความยุติธรรม และด้านความรับผดิชอบ 

  2. ใชแ้บบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมของผู้เข้าอบรม หลังการ

อบรม เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของ Likert  

โดยประเมินทักษะ 4 ด้าน รวม 40 ขอ้ ดังนี้   

   1) ความไว้วางใจ จ านวน 10 ขอ้ ได้แก่ (1) มคีวามซื่อตรง (2) มทีักษะทั้งในงาน

และมนษุย์สัมพันธ์ (3) มคีวามสามารถในการพยากรณ์ (4) มีความผูกพันและมีความเต็มใจที่

จะปกป้องผูต้ามทั้งกายและจติใจ (5) ให้โอกาสแก่ผูต้ามในการมสี่วนร่วมและการแลกเปลี่ยน

ข้อมูลขา่วสาร 

   2) ความเคารพ จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ (1) ความสุภาพ (2) การให้เกียรต ิ  

(3) ยอมรับความคิดต่างของผู้อื่น 

   3) ความยุติธรรม จ านวน 10 ขอ้ ได้แก่ (1) การตัดสินใจอย่างมีกระบวนการ   

(2) การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง (3) การตัดสินใจด้วยความถูกต้อง 

   4) ความรับผดิชอบ จ านวน 10 ข้อ ได้แก่ (1) การมีเป้าหมายที่ชัดเจน  

(2) มุง่มั่นในผลงาน (3) ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ (4) ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน  

(5) พากเพียรเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน (6) ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติ

หนา้ที่ 

  3. แบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตรการอบรม หลังเสร็จสิน้การอบรม  

เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับของ Likert โดยสอบถาม

ความพึงพอใจ 5 ด้าน รวม 20 ขอ้ ดังนี้ 

   1) ด้านเนือ้หา       จ านวน  4  ข้อ 

   2) ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม    จ านวน  9  ขอ้ 

   3) ด้านวิทยากร     จ านวน  2  ข้อ 

   4) ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม   จ านวน  3  ข้อ 

   5) ด้านการวัดผลและประเมินผล    จ านวน  2  ข้อ  
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ข้อแนะน าการใช้หลักสตูรและค าชี้แจงก่อนการอบรม 
 

ข้อแนะน าการใช้หลักสูตร 

 การอบรมหลักสูตรภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัด

มหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแหง่ชาติ จังหวัดนครพนม มีแนวทางในการน า

หลักสูตรไปใช้ ดังนี้ 

  วิทยากร 

   1. ศึกษาหลักสูตรให้เข้าใจอย่างละเอียด 

   2. เตรยีมวัสดุ สื่อ และอุปกรณ์ ส าหรับการจัดการอบรมให้พรอ้ม ส าหรับ

อุปกรณ์ เช่น เครื่องเสียง เครื่องโปรเจ็คเตอร์ ควรทดสอบก่อนใช้ 

   3. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้ควรค านึงถึงเพศ และสถานภาพของผูเ้ข้าอบรม  

โดยจัดกลุ่มใหทุ้กรูป/ คน สามารถท ากิจกรรมได้ทุกกิจกรรม 

   4. ตรงต่อเวลา 

  ผู้เข้าอบรม 

   1. ตรงต่อเวลา 

   2. เขา้ร่วมทุกกิจกรรม 

   3. หากเกิดข้อติดขัด สงสัย หรอืไม่ได้รับความสะดวกในการอบรม ให้แจ้ง

วิทยากร 

   4. แสดงความคิดเห็น และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามทัศนคติ และประสบการณ์จริง 

   5. ประเมนิผลงานของผู้เข้าร่วมอบรมโดยไม่มอีคติ 

ค าชี้แจงก่อนการอบรม 

 1. เนือ้หาของการอบรม ประกอบด้วย 4 หน่วยการเรียนรู ้ได้แก่ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 

ความไว้วางใจ, หนว่ยการเรียนรู้ที่ 2 ความเคารพ, หนว่ยการเรียนรู้ที่ 3 ความยุติธรรมและ  

หนว่ยการเรียนรู้ที่ 4 ความรับผิดชอบ 

 2. ระยะเวลาที่ใชใ้นการอบรม จ านวน 4 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง เฉพาะการเรียนรู้ใน

หนว่ยการเรียนรู้ ไม่รวมเวลาพักและการท าแบบทดสอบ และแบบประเมินต่างๆ 

 3. ขัน้ตอนการอบรม ประกอบด้วย 1) ทดสอบก่อนการอบรม 2) เรยีนรู้เนือ้หาและ

ร่วมกิจกรรมในหน่วยการเรียนรู้ 3) ทดสอบหลังการอบรม 4) ประเมินทักษะการปฏิบัติภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม และ 5) ประเมนิความพึงพอใจที่มีต่อหลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม 

 4. ผูเ้ข้าอบรมมีส่วนรว่มในการประเมนิผลงานของผู้เข้าร่วมอบรม โดยไม่มอีคติ 
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ก าหนดการฝกึอบรม 

 หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถร

สมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม จ านวน 4 วัน ใชเ้วลาวันละ 6 

ช่ัวโมง 

 

วันท่ี 1  

เวลา 08.00 น. - 08.30 น. ผูเ้ข้ารับการอบรมลงทะเบียน 

เวลา 08.30 น. - 09.00 น. วิทยากรชี้แจงแนวปฏิบัติ เนื้อหา และกิจกรรมการอบรม 

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. ผูเ้ข้าอบรมทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจก่อนการฝึกอบรม 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. วิทยากรบรรยาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่องความไว้วางใจ 

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสรุปองค์ความรู้จากการฟังบรรยายหนว่ยการ

เรียนรู้ที่ 1 เรื่องความไว้วางใจ โดยสรุปเป็นผังความคิด 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพล 

เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอองค์ความรูห้นว่ยที่ 1 เรื่องความไว้วางใจ 

เวลา 12.30 น. – 14.30 น.  ผูเ้ข้าอบรมวิเคราะหป์ัญหาด้านความไว้วางใจ และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เวลา 14.30 น. – 15.30 น. ผูเ้ข้าอบรมระดมสมองก าหนดวิธีการส่งเสริมพัฒนา 

 ความไว้วางใจ 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอผลการระดมสมองและร่วมกันสรุป

บทเรียนที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน 

วันท่ี 2  

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. วิทยากรบรรยาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องความเคารพ 

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสรุปองค์ความรูจ้ากการฟังบรรยายหน่วยการ

เรียนรู้ที่ 2 เรื่องความเคารพ โดยสรุปเป็นผังความคิด 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน/ฉันเพล 

เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอองค์ความรูห้นว่ยที่ 2 เรื่องความเคารพ 

เวลา 12.30 น. – 14.30 น.  ผูเ้ข้าอบรมวิเคราะหป์ัญหาด้านความเคารพ และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
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เวลา 14.30 น. – 15.30 น.  กิจกรรมระดมสมองก าหนดวิธีการส่งเสริมและพัฒนา 

 ตนเองให้ผูอ้ื่นเคารพ 

เวลา 15.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอผลการระดมสมองและร่วมกันสรุป

บทเรียนที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน 

วันท่ี 3  

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. กิจกรรมน าเข้าสู่บทเรียน 

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. วิทยากรบรรยาย หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 เรื่องความยุติธรรม 

เวลา 10.30 น. – 11.00 น. กิจกรรมกลุ่มสรุปองค์ความรูจ้ากการฟังบรรยายหน่วยการ

เรียนรู้ที่ 3 เรื่องความยุติธรรม โดยสรุปเป็นผังความคิด 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน/ ฉันเพล 

เวลา 12.00 น. – 12.30 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอองค์ความรูห้นว่ยที่ 3 เรื่องความยุติธรรม 

เวลา 12.30 น. – 14.30 น.  ผูเ้ข้าอบรมวิเคราะหป์ัญหาด้านความยุติธรรม และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

เวลา 14.30 น. – 15.30 น. กิจกรรมระดมสมองก าหนดวิธีการส่งเสริมและพัฒนาใหค้รูมี 

ความยุติธรรม 

เวลา 15.30 น. – 16.00 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอผลการระดมสมองและร่วมกันสรุป

บทเรียนที ่

     ได้เรยีนรู้มาตลอดทั้งวัน   

วันท่ี 4  

เวลา 08.00 น. - 09.00 น. วิทยากรบรรยาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่องความรับผิดชอบ 

เวลา 09.00 น. - 09.30 น. กิจกรรมกลุ่มสรุปองค์ความรูจ้ากการฟังบรรยายหน่วยการ

    เรียนรู ้

    ที่ 4 เรื่องความรับผดิชอบ โดยสรุปเป็นผังความคิด 

เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอองค์ความรูห้นว่ยที่ 4 เรื่องความ 

    รับผิดชอบ 

เวลา 10.00 น. – 11.00 น. ผูเ้ข้าอบรมวิเคราะหค์ุณลักษณะของบุคคลที่มคีวาม

รับผิดชอบ 

เวลา 11.00 น. – 12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน/ ฉันเพล 

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. ผูเ้ข้าอบรมวิเคราะหป์ัญหาด้านความไว้วางใจ และ 

แลกเปลี่ยนประสบการณ ์(ต่อ) 
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เวลา 13.00 น. – 14.00 น.  กิจกรรมระดมสมองการแสดงความรับผดิชอบต่อหน้าที่ครู 

เวลา 14.00 น. – 15.00 น. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอผลการระดมสมองและร่วมกันสรุป

บทเรียนที่ได้เรียนรู้มาตลอดทั้งวัน 

เวลา 15.00 น. – 15.30 น. ผูเ้ข้าอบรมทดสอบวัดความรู้ ความเข้าใจ หลังการอบรม 

เวลา 15.30 น. – 16.30 น. ผูเ้ข้าอบรมท าแบบประเมินทักษะปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิ

จรยิธรรม และท าแบบสอบถามความพึงพอใจที่มตี่อหลักสูตร

ภาวะผูน้ า 

เชงิจริยธรรม 

 

โครงสร้างหน่วยการเรยีนรู้ 

 

ตาราง 1 โครงสร้างหน่วยการเรียนรู้ 

 

หน่วย 

การ

เรยีนรู้ 

เวลา ขอบข่ายเน้ือหา 
จุดประสงค์

เชิงพฤติกรรม 

วิธีการ/ 

สื่อการอบรม 

การวัดผล/

ประเมินผล 

หนว่ยการ

เรียนรู้ที่ 1  

ความ

ไว้วางใจ 

6 

ชม. 

- ความหมาย

และความส าคัญ

ของความ

ไว้วางใจ 

- หลักการสร้าง

ความไว้วางใจ 

- ปัญหาด้าน

ความไว้วางใจ 

- วิธีการส่งเสริม

และพัฒนาความ

ไว้วางใจ 

- สรุปเนือ้หา

และหลักการ

สร้างความ

ไว้วางใจได้ 

- วิเคราะห์

ปัญหาดา้น

ความไว้วางใจ 

- ก าหนด

วิธีการส่งเสริม 

และพัฒนา

ความไว้วางใจ 

วิธีการอบรม 

- บรรยาย 

- ระดมสมอง 

- ฝกึปฏิบัติ 

- น าเสนอ 

สื่อ 

-โปรแกรม 

power point 

- เครื่องฉาย

โปรเจ็คเตอร์ 

- ปากกาเมจิก 

- กระดาษ

ชาร์ท 

- ตรวจ

ผลงานจาก

การระดม

สมอง 

- ประเมินการ

น าเสนองาน 

- สังเกต

พฤติกรรม

ขณะปฏิบัติ

กิจกรรม 
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ตาราง 1 (ต่อ) 
 

หน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา ขอบข่ายเน้ือหา จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

วธิีการ/ 

สื่อการอบรม 

การวัดผล/

ประเมินผล 

หนว่ยการ

เรียนรู้ที่ 2 

ความ

เคารพ 

6 

ชม. 

- ความหมายและ

ความส าคัญของ

ความเคารพ 

- ปัญหาด้าน

ความเคารพ 

- คุณลักษณะของ

ผูท้ี่ควรให้การ

เคารพ 

- วิธีการส่งเสริม

และพัฒนาตนเอง

ให้ผู้อื่นเคารพ 

- สรุปเนือ้หา

เกี่ยวกับความ

เคารพได้ 

- วิเคราะห์

ปัญหาดา้น

ความเคารพได้ 

-ก าหนดวิธีการ

ส่งเสริม และ

พัฒนาตนเองให้

ผูอ้ื่นเคารพได้  

วิธีการอบรม 

- บรรยาย 

- ระดมสมอง 

- ฝกึปฏิบัติ 

- น าเสนอ 

สื่อ 

-โปรแกรม power 

point 

- เครื่องฉายโปร

เจ็คเตอร์ 

- ปากกาเมจิก 

- กระดาษชาร์ท 

- กระดาษโพสอิท 

- ตรวจ

ผลงานจาก

การระดม

สมอง 

- ประเมิน

การน าเสนอ

งาน 

- สังเกต

พฤติกรรม

ขณะปฏิบัติ

กิจกรรม 

หนว่ยการ

เรียนรู้ที่ 3 

ความ

ยุติธรรม 

6 

ชม. 

- ความหมายของ

ความยุติธรรม

และการเข้าถึง

ความยุติธรรม 

- หลักการสร้าง

ความยุติธรรม 

- ปัญหาที่เกิด

จากการไม่

ยุติธรรม 

- แนวทางแก้ไข

ปัญหาโดยใช้ภาวะ

ผูน้ าด้านความ

ยุติธรรม 

- สรุปเนือ้หา

เกี่ยวกับความ

ยุติธรรมได้ 

- อธิบาย

หลักการสร้าง

ความยุติธรรมได้ 

- ระบุปัญหาที่

เกิดจากความไม่

ยุติธรรมในช้ัน

เรียนได้ 

- ก าหนดวิธีการ

ส่งเสริม และ 

วิธีการอบรม 

- บรรยาย 

- ระดมสมอง 

- ฝกึปฏิบัติ 

- น าเสนอ 

สื่อ 

-โปรแกรม power 

point 

- เครื่องฉายโปร

เจ็คเตอร์ 

- ปากกาเมจิก 

- กระดาษชาร์ท 

- กระดาษโปสเตอร์ 

- ตรวจ

ผลงานจาก

การระดม

สมอง 

- ประเมิน

การน าเสนอ

งาน 

- สังเกต

พฤติกรรม

ขณะปฏิบัติ

กิจกรรม 
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ตาราง 1 (ต่อ)  
 

หน่วย 

การเรียนรู้ 

เวลา ขอบข่ายเน้ือหา จุดประสงค์เชิง

พฤติกรรม 

วิธีการ/ 

สื่อการอบรม 

การวัดผล/

ประเมินผล 

   พัฒนาใหค้รูมี

ความยุติธรรมได้ 

- กระดาษโพสอิท  

หนว่ยการ

เรียนรู้ที่ 4 

ความ

รับผิดชอบ 

6 

ชม. 

- ความหมายและ

ความส าคัญของ

ความรับผดิชอบ 

- หลักการสร้าง

ความรับผดิชอบ 

- คุณลักษณะของ

บุคคลที่มคีวาม

รับผิดชอบ 

- วิธีการส่งเสริม

และพัฒนาตนเอง

ให้มคีวาม

รับผิดชอบ 

- สรุปเนือ้หา

เกี่ยวกับความ

รับผิดชอบได้ 

- บอก

คุณลักษณะของ

บุคคลที่มคีวาม

รับผิดชอบได้ 

- ระบุปัญหาที่

เกิดจากการขาด

ความรับผดิชอบ 

- ก าหนดวิธีการ

ส่งเสริม และ

พัฒนาใหเ้กิด

ความรับผดิชอบ 

วิธีการอบรม 

- บรรยาย 

- ระดมสมอง 

- ฝกึปฏิบัติ 

- น าเสนอ 

สื่อ 

-โปรแกรม power 

point 

- เครื่องฉายโปร

เจ็คเตอร์ 

- ปากกาเมจิก 

- กระดาษชาร์ท 

- กระดาษโปสเตอร์ 

- กระดาษโพสอิท 

- ตรวจ

ผลงานจาก

การระดม

สมอง 

- ประเมิน

การน าเสนอ

งาน 

- สังเกต

พฤติกรรม

ขณะปฏิบัติ

กิจกรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ 

หลักสูตรภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  

จังหวัดนครพนม 

 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 1 ความไว้วางใจ  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 2 ความเคารพ  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 3 ความยุตธิรรม  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 

หน่วยการเรียนรูท้ี่ 4 ความรับผิดชอบ  ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ความไว้วางใจ 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
************************************************************************************ 

แนวคดิ 

 ความไว้วางใจ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงใหเ้ห็นถึงความเชื่อมั่นว่าผู้น ามีความ

มั่นคง มีคุณสมบัติเหมาะสมกับความเป็นผู้น าและมีความสามารถในการเป็นผู้น าสูง 

ประกอบด้วย ตัวบ่งชีต้่อไปนี ้คอื 1) มีความซื่อตรง มีความมั่นคงและความเป็นอันหนึ่งอัน

เดียวกัน 2) มีทักษะทั้งในงานและมนุษย์สัมพันธ์ ได้แก่ มีความสามารถ มีความช านาญ มี

ประสบการณ์ และคุณสมบัติที่เหมาะสมและเพียงพอที่จะใช้ในการท างานและมนุษย์สัมพันธ์  

3) มีความสามารถในการพยากรณ์ และมีวิจารณญาณในการแก้ไขปัญหาได้ดเีสมอ และได้

อย่างสอดคล้องและเหมาะสม 4) มีความผูกพันและมีความเต็มใจที่จะปกป้องผูต้ามทั้งกายและ

จติใจ 5) ให้โอกาสแก่ผู้ตามในการมสี่วนรว่มและการแลกเปลี่ยนข้อมูลขา่วสารตา่ง ๆ 

จุดประสงค์ 

 1. ผูเ้ข้าอบรมสามารถอธิบายหลักการสร้างความไว้วางใจได้ 

 2. ผูเ้ข้าอบรมสามารถวิเคราะหป์ัญหาด้านความไว้วางใจที่เกิดขึน้ในองค์กรและ 

การจัดการเรียนการสอนได้ 

 3. ผูเ้ข้าอบรมสามารถก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาความไว้วางใจใหเ้กิดขึ้นใน

องค์กรและในการจัดการเรียนการสอนได้  

สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายและความส าคัญของความไว้วางใจ 

 2. หลักการสร้างความไว้วางใจ 

 3. ปัญหาด้านความไว้วางใจ 

 4. วิธีการส่งเสริม และพัฒนาความไว้วางใจ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 

 1. ผู้เข้าอบรมท าแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. วทิยากรบรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจโดยใช้ power point น าเสนอ 

(ใช้เวลา 60 นาที) 
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 3. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่ม ให้ทุกกลุ่มเลอืกผู้น าของกลุ่มและตั้ง

ช่ือกลุ่มโดยผ่านความเห็นชอบของสมาชิกในกลุ่ม (ใช้เวลา 5 นาที) 

 4. ผูเ้ข้าอบรมแตล่ะกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

ความไว้วางใจ (ใช้เวลา 40 นาที) 

 5. ผู้เข้าอบรมน าเสนอเนื้อหาในแผนผังความคิดทีละกลุ่ม (ใช้เวลา 30 นาที) 

 6. ผู้เข้าอบรมท ากิจกรรม “ไว้ใจฉันไหม” โดยใหผู้เ้ข้าอบรมจับคู่ (เป็นเพศเดียวกัน 

และสถานภาพเดียวกัน) ยืนซ้อนกันใหค้นที่ยืนอยู่ด้านหน้าหลับตา คนที่ยืนอยู่ด้านหลังจับไหล่ 

หรอืกอด คนที่อยู่ด้านหน้า จากนั้น คนที่อยู่ด้านหลังพาคนที่อยู่ดา้นหน้าเดินไปรอบ ๆ ห้องใน

ทิศทางใดก็ได้ เมื่อพบกับคู่อื่น ๆ ใหค้นที่อยู่ดา้นหลังเปลี่ยนคู่โดยไม่ใหค้นที่อยู่ดา้นหนา้รู้ตัว ใช้

เวลาเดินประมาณ 2 นาที วิทยากรสั่งให้คนที่อยู่ด้านหน้าลืมตาแล้วหันไปหาคู่ตนเอง ทักทาย

กันและเข้านั่งประจ าที่ (ใช้เวลา 15 นาที) 

 7. ผูเ้ข้าอบรมแสดงความรู้สึก วิทยากรสรุปว่ากิจกรรมนี้เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจ

ว่า “คนที่หลับตาไว้วางใจคนที่อยู่ด้านหลังจงึยอมใหพ้าเดินไปที่ใดก็ได้ และไว้ใจสามารถเลือก

คนน าทางคนใหม่ที่น่าเชื่อถือมาเปลี่ยนกับตนเองได้ สว่นคนที่พาคู่เดินก็ไว้ใจคนที่หลับตาว่าจะ

เดินไปตามทางที่พาไปโดยไม่ขัดขนืหรอืมีอคต ิดังนัน้ทั้ง 2 คนจงึต้องไว้ใจซึ่งกันและกันจึงจะ

เดินไปด้วยกันได้ การเรียนการสอนในช้ันเรยีนก็เชน่เดียวกัน ทั้งครูและนักเรียนตอ้งไว้ใจกัน 

การเรียนรูจ้ึงจะประสบผลส าเร็จ” (ใช้เวลา 10 นาที) 

 8. วทิยากรแบ่งผูเ้ข้าอบรมออกเป็น 3 กลุ่มเท่า ๆ กัน แตล่ะกลุ่มเลือกหัวหน้า 1 คน

สมาชิกยืนเป็นวงกลมให้ไหล่ชิดกัน ส่วนหัวหน้ายืนอยู่ภายในวงกลม มือกอดอกไว้ เมื่อวทิยากร

ส่งสัญญาณ ให้หัวหน้าโน้มตัวลงหาสมาชิกในกลุ่ม และสมาชิกในกลุ่มคอยรับ ให้หัวหนา้

เปลี่ยนทิศทางการลม้ไปเรื่อย ๆ วิทยากรสังเกตพฤติกรรมของผูเ้ข้าอบรม (ใช้เวลา 15 นาที)  

 9. ผู้เข้าอบรมแสดงความรู้สึก วิทยากรสรุปว่า “หากสังเกตพฤติกรรมของหัวหน้า 

ถ้าหัวหน้ากล้าที่จะโน้มตัวล้มลงอย่างไม่ยั้ง แสดงว่าหัวหนา้ไว้ใจสมาชิกในกลุ่ม หากสมาชิกใน

กลุ่มคอยระมัดระวัง เตรยีมรับหัวหน้าตลอดเวลา แสดงว่าสมาชิกมีความหว่งใยและไว้ใจผู้เป็น

หัวหนา้เช่นกัน ดังนัน้ ครูจะต้องสร้างความผูกพันกับนักเรียนเพื่อให้นักเรียนห่วงใย และไว้ใจ

นักเรียน จึงจะท าให้ครูปกครองนักเรียนได้ (ใช้เวลา 10 นาที) 

 10. ผู้เข้าอบรมระดมความคิดเพื่อ เสนอปัญหาด้านความไว้วางใจที่เกิดขึน้ในโรงเรียน

และการจัดการเรียนการสอน พรอ้มทั้งก าหนดวิธีการส่งเสริมและพัฒนาความไว้วางใจ เพื่อ

แก้ปัญหานั้น ๆ แล้วเขียนสรุปเป็นโปสเตอร์ (ใช้เวลา 60 นาที) 
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 11. ผู้เข้าอบรมน าเสนอโปสเตอร์ แล้วติดโปสเตอร์ของทุกกลุ่มไว้บนผนังหอ้งอบรม  

ให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอได้ประเมินผลงาน (ใช้เวลา 40 นาที) 

 12. วทิยากรและผูเ้ข้าอบรมสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน (ใช้เวลา 15 นาที)   

สื่อการฝึกอบรม 

 1. Power point น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความไว้วางใจ 

 2. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 

 3. ปากกาเมจิก 

 4. กระดาษชาร์ท 

การวัดผล/ ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. อธิบายหลักการสร้าง

ความไว้วางใจได้ 

ตรวจผลงาน 

สังเกตการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินแผนผังความคิด 

แบบสังเกตการน าเสนองาน 

2. วเิคราะหป์ัญหาด้านความ

ไว้วางใจที่เกิดขึ้นในองค์กร

และการจัดการเรียนการ

สอนได้ 

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม 

และพัฒนาความไว้วางใจให้

เกิดขึ้นในองค์กรและในการ

จัดการเรยีนการสอนได้  

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

 

ค าชี้แจง    ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ ช่ือ - สกุล สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

การเชื่อมโยง

ความรูไ้ด้

ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ใน

การเขียนผัง

ความคิด 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การประเมินแผนผังความคิด 
 

รายการประเมิน 

 1. สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง ครบตรงประเด็น 

 2. การเชื่อมโยงความรูไ้ด้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

 3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ

และตรงประเด็น

และถูกต้องทุก

หัวข้อ 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ  

ตรงประเด็นและ

มีความถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ ่

สรุปความรูไ้ม่

ครบทุกประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่

ถูกต้อง 

2. การเช่ือมโยง

ความรูไ้ด้ถูกต้อง

ตามล าดับขัน้

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ถูกต้อง

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ และล าดับ

ความ สมัพันธ์

ได้ค่อนขา้งครบ 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

และล าดับ

ความสัมพนัธ์ได้

บ้าง 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ แต่ไม่เปน็ไป

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

3. มีความคดิ

สรา้งสรรคใ์น

การเขยีนผัง

ความคดิ 

สามารถเขียนผัง

ความคดิไดใ้น

รูปแบบที่ถูกต้อง

และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได้

ถูกต้องและมี

ข้อบกพร่อง

เพียงเล็กนอ้ย 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้และ

มีขอ้บกพรอ่ง

เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้แต่

ขาดรูปแบบและ

ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน  

 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมนิขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับคะแนน  

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ตรงจุดประสงค์

ที่ก าหนด 

มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 

17 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค ์ 

ทุกประเด็น 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์   

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงคบ์าง

ประเด็น 

ผลงานไม่

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

ครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นบางประเด็น 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ผลงาน

แสดงออกถึง

ความคิด

สร้างสรรค์   

แปลกใหม่     

และเป็นระบบ 

ผลงานมแีนวคิด

แปลกใหม่แต่ยัง

ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมคีวาม

น่าสนใจ แตย่ัง 

ไม่มแีนวคิด

แปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง

แนวคิดใหม่ 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 

ค าช้ีแจง 1. ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอ่งคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 

2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน   

 

ผูเ้ข้าอบรมกลุ่มที่........................................ชื่อกลุ่ม................................................................. 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกุล ความถูกต้อง

ของเนื้อหา 

วิธีการ

น าเสนอของ

กลุ่ม 

ใช้ภาษา

ถูกต้อง

เหมาะสม 

คะแนนรวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

  ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 

           (............................................................) 

            ……………./………………………./………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

          ความถูกต้องของเนื้อหา 

 4 หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  

 3 หมายถึง มเีนือ้หาสาระค่อนข้างครบถ้วน 

 2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 1 หมายถึง มเีนือ้หาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง 

วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  

4 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 

3 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี    

2 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 

 1 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

          ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

4 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้     

               ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 3 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องด ีล าดับความได้ดี พอใช้ 

2 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 

1 หมายถึง ใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน   

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนรวม 

  10 – 12  หมายถึง  ดีมาก 

    7 – 9   หมายถึง  ดี 

     4 – 6   หมายถึง  พอใช้ 

    1 – 3   หมายถึง  ปรับปรุง 
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Power point หน่วยที่ 1 ความไว้วางใจ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ความเคารพ 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
************************************************************************************ 

แนวคดิ 

 ความเคารพ หมายถึง ความตระหนัก ซาบซึง้ รู้ถึงคุณความดทีี่มีอยู่จริงของตนเอง  

บุคคลอื่น หรอืสิ่งตา่ง ๆ จนกระทั่งยอมรับนับถือดว้ยใจจรงิ แล้วแสดงความนับถือด้วยการ

แสดงความอ่อนน้อม ออ่นโยน อย่างเหมาะสม ทั้งตอ่หน้าและลับหลัง ประกอบด้วยตัวบงช้ี 

ความสุภาพ การให้เกียรติ และการยอมรับความคิดตา่งของผู้อื่น ความเคารพมีความส าคัญ

มาก นักเรียนและครูต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ทั้งต่อหน้าและลับหลัง เพื่อใหก้ารจัดการ

เรียนการสอนและการปกครองช้ันเรยีนเป็นไปอย่างราบรื่น ครูและนักเรียนเข้าใจซึ่งกันและกัน 

จงึท าให้การเรียนการสอนประสบผลส าเร็จ 

จุดประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถสรุปเนือ้หาเกี่ยวกับความเคารพได้ 

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถวิเคราะหป์ัญหาด้านความเคารพที่เกิดขึน้ในองค์กรและในการ

จัดการเรยีนการสอนได้ 

 3. ผู้เข้าอบรมสามารถก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาตนเองใหผู้อ้ื่นเคารพได้ 

สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายและความส าคัญของความเคารพ 

 2. ปัญหาดา้นความเคารพ 

 3. คุณลักษณะของผู้ที่ควรใหก้ารเคารพ ได้แก่ มีความสุภาพ ให้เกียรติตนเองและ

ผูอ้ื่น ยอมรับความคิดต่างของผู้อื่น 

 4. วิธีการส่งเสริม และพัฒนาตนเองใหผู้อ้ื่นเคารพ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรใหผู้เ้ข้าอบรมจับคู่ หันหน้าเข้าหากันแล้วท ากริยาดังนี้ ได้แก่ ไหว้ โค้ง

ค านับ วันทยหัตแบบลูกเสือ วันทยหัตแบบทหาร ยืนตรง ถอนสายบัว คารวะแบบคนจีน 

จากนั้นวิทยากรถามผู้เข้าอบรมว่ากริยาที่แสดงออกไปทั้งหมดนัน้คนเราจะท าตอนไหน และท า

เพื่ออะไร และช่วยกันสรุปค าตอบว่า ท าเมื่อเราพบเห็นคนที่เราให้ความเคารพ และท าเพื่อ

แสดงออกถึงความเชื่อ ความศรัทธา การให้เกียรติ และการยอมรับในตัวบุคคล สถานที่ หรือ 

วัตถุ ที่เราท าความเคารพนั้น (ใช้เวลา 15 นาที) 
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 2. วทิยากรบรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับความเคารพโดยใช้ power point น าเสนอ 

(ใช้เวลา 50 นาที) 

 3. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้ทุกกลุ่มเลือกผูน้ า

ของกลุ่มและตั้งช่ือกลุ่มโดยผา่นความเห็นชอบของสมาชิกในกลุ่ม (ใช้เวลา 5 นาที) 

 4. ผูเ้ข้าอบรมแตล่ะกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

ความเคารพ (ใช้เวลา 30 นาที) 

 5. ผู้เข้าอบรมน าเสนอเนื้อหาในแผนผังความคิดทีละกลุ่ม (ใช้เวลา 20 นาที) 

 6. ผู้เข้าอบรมแต่ละกลุ่มรว่มกันวิเคราะหป์ัญหาที่เกิดจากการขาดความเคารพซึ่งกัน

และกันในองค์กรและการจัดการเรียนการสอน แล้วส่งตัวแทนน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (ใช้เวลา 

40 นาที) 

 7. วิทยากรให้ผูเ้ข้าอบรมอภปิรายถึงลักษณะของบุคคลที่ควรเคารพ จากนั้นวาดภาพ

บุคคลดังกล่าวลงในกระดาษชาร์ทแผน่ใหญ่ (ใช้เวลา 40 นาที) 

 8. ผู้เข้าอบรมน าเสนอและอธิบายลักษณะของบุคคลที่ควรเคารพในรูปภาพ และติด

รูปภาพไว้บนผนังห้องอบรม (ใช้เวลา 30 นาที) 

 9. วิทยากรสรุปกิจกรรมว่า บุคคลที่ได้รับความเคารพคือ บุคคลที่มคีารวะธรรม มี

ความสภุาพ ให้เกียรติตนเองและผูอ้ื่น ยอมรับความคิดต่างของผู้อื่น เป็นจริยธรรมที่ส าคัญของ

ผูน้ า ซึ่งครูตอ้งน าไปใช้ในช้ันเรียน (ใช้เวลา 15 นาที)  

 10. วิทยากรก าหนดประเด็นปัญหา “ครูมีวธิีการอย่างไรเพื่อท าให้นักเรียนเคารพ”  

ผูเ้ข้าอบรมแตล่ะกลุ่มระดมสมองเพื่อตอบประเด็นปัญหา แล้วเขียนค าตอบลงในกระดาษ

โพสอิท จากนั้นน าไปติดไว้บนภาพคนที่วาดเอาไว้ในกิจกรรมก่อนหน้านี้ (ใช้เวลา 50 นาที) 

 11. ผู้เข้าอบรมน าเสนอรูปภาพอีกครั้ง ให้ผูเ้ข้าร่วมอบรมกลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอได้

ประเมินผลงาน (ใช้เวลา 40 นาที) 

 12. วทิยากรและผูเ้ข้าอบรมสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน (ใช้เวลา 15 นาที)  
 

สื่อการฝึกอบรม 

 1. Power point น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเคารพ 

 2. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 

 3. ปากกาเมจิก 

 4. กระดาษชาร์ท 

 5. กระดาษโพสอิท 
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การวัดผล/ ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. สรุปเนือ้หาเกี่ยวกับความ

เคารพได้ 

ตรวจผลงาน 

สังเกตการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินแผนผังความคิด 

แบบสังเกตการน าเสนองาน 

2. วิเคราะห์ปัญหาด้านความ

เคารพที่เกิดขึน้ในองค์กรและ

ในการจัดการเรียนการสอน

ได้ 

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม 

และพัฒนาตนเองใหผู้อ้ื่น

เคารพได้ 

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

 

ค าชี้แจง    ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ ช่ือ - สกุล สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบ 

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง

ความรูไ้ด้

ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ใน

การเขียนผัง

ความคิด 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผังความคิด  
 

รายการประเมิน 

1. สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง ครบตรงประเด็น 

 2. การเชื่อมโยงความรูไ้ด้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

 3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ

และตรงประเด็น

และถูกต้องทุก

หัวข้อ 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ  

ตรงประเด็นและ

มีความถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ ่

สรุปความรูไ้ม่

ครบทุกประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่

ถูกต้อง 

2. การเช่ือมโยง

ความรูไ้ด้ถูกต้อง

ตามล าดับขัน้

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ถูกต้อง

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ และล าดับ

ความ สมัพันธ์

ได้ค่อนขา้งครบ 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

และล าดับ

ความสัมพนัธ์ได้

บ้าง 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ แต่ไม่เปน็ไป

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

3. มีความคดิ

สรา้งสรรคใ์น

การเขยีนผัง

ความคดิ 

สามารถเขียนผัง

ความคดิไดใ้น

รูปแบบที่ถูกต้อง

และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได้

ถูกต้องและมี

ข้อบกพร่อง

เพียงเล็กนอ้ย 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้และ

มีขอ้บกพรอ่ง

เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้แต่

ขาดรูปแบบและ

ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ด ี

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน  

 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมนิขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับคะแนน  

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ตรงจุดประสงค์

ที่ก าหนด 

มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค ์ 

ทุกประเด็น 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์   

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงคบ์าง

ประเด็น 

ผลงานไม่

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

ครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นบางประเด็น 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ผลงาน

แสดงออกถึง

ความคิด

สร้างสรรค์   

แปลกใหม่     

และเป็นระบบ 

ผลงานมแีนวคิด

แปลกใหม่แต่ยัง

ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมคีวาม

น่าสนใจ แตย่ัง 

ไม่มแีนวคิด

แปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง

แนวคิดใหม่ 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 

ค าช้ีแจง 1. ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอ่งคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 

2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน   

 

ผูเ้ข้าอบรมกลุ่มที่........................................ชื่อกลุ่ม................................................................. 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกุล ความถูกต้อง

ของเนื้อหา 

วิธีการ

น าเสนอของ

กลุ่ม 

ใช้ภาษา

ถูกต้อง

เหมาะสม 

คะแนนรวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

  ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 

           (............................................................) 

            ……………./………………………./………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

          ความถูกต้องของเนื้อหา 

 4 หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  

 3 หมายถึง มเีนือ้หาสาระค่อนข้างครบถ้วน 

 2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 1 หมายถึง มเีนือ้หาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง 

วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  

4 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 

3 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี    

2 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 

 1 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

          ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

4 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้     

               ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 3 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องด ีล าดับความได้ดี พอใช้ 

2 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 

1 หมายถึง ใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน   

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนรวม 

  10 – 12  หมายถึง  ดีมาก 

    7 – 9   หมายถึง  ดี 

     4 – 6   หมายถึง  พอใช้ 

    1 – 3   หมายถึง  ปรับปรุง 
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Power point หน่วยที่ 2 ความเคารพ 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ความยุติธรรม 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
************************************************************************************ 

แนวคดิ 

 ความยุติธรรม หมายถึง การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง สอดคล้องกับความเป็นจริง

และเหตุผล ไม่มีความล าเอียง ประกอบด้วย การตัดสินใจอย่างมกีระบวนการ การตัดสินใจ

ด้วยความเป็นกลาง และการตัดสินใจด้วยความถูกต้อง ความยุติธรรมเกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจ ผู้น าต้องตัดสินใจให้ถูกต้อง อย่างมเีหตุผล มีความเป็นกลาง ใชก้ระบวนการคิด

พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนการตัดสินใจ อันเป็นคุณลักษณะทางจริยธรรมที่ส าคัญของผู้น า 

จุดประสงค์ 

 1. ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายหลักการสร้างความยุติธรรมได้ 

 2. ผู้เข้าอบรมสามารถระบุปัญหาที่เกิดจากความไม่ยุติธรรมในช้ันเรยีนได้ 

 3. ผู้เข้าอบรมสามารถก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาให้ครูมคีวามยุติธรรมได้

อย่างเหมาะสม   

สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายของความยุติธรรม และการเข้าถึงความยุติธรรม 

 2. หลักการสร้างความยุติธรรม 

 3. ปัญหาที่เกิดจากการขาดความยุติธรรม 

 4. แนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ภาวะผูน้ าด้านความยุติธรรม ได้แก่ การตัดสินใจ

อย่างมกีระบวนการ การตัดสินใจด้วยความเป็นกลาง และการตัดสินใจด้วยความถูกต้อง 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 

 1. วิทยากรใหผู้เ้ข้าอบรมชมคลิปการตัดสินคดี ซึ่งตัดต่อมาจากละครเรื่องเปาบุ้นจิ้น 

แล้วให้ผู้เข้าอบรมวิเคราะห์ผลการตัดสินว่ายุติธรรมหรือไม่ อย่างไร เปาบุ้นจิ้นใช้หลักการใดใน

การตัดสินคด ีถ้าผูเ้ข้าอบรมเป็นเปาบุ้นจิน้จะติดสนิคดีอย่างไร (ใช้เวลา 20 นาที) 

 2. วทิยากรบรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับความยุติธรรมโดยใช้ power point น าเสนอ 

(ใช้เวลา 60 นาที) 

 3. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้ทุกกลุ่มเลือกผู้น า

ของกลุ่มและตั้งช่ือกลุ่มโดยผา่นความเห็นชอบของสมาชิกในกลุ่ม (ใช้เวลา 5 นาที) 
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 4. ผู้เข้าอบรมแตล่ะกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

ความยุติธรรม (ใช้เวลา 50 นาที) 

 5. ผู้เข้าอบรมน าเสนอเนื้อหาในแผนผังความคิดทีละกลุ่ม (ใช้เวลา 40 นาที) 

 6. ผู้เข้าอบรมนั่งเป็นกลุ่ม วิทยากรแจกกระดาษชาร์ทใหก้ลุ่มละ 1 แผน่ ปากกาเคมี

กลุ่มละ 1 ด้าม จากนั้นวิทยากรแจกกระดาษโพสอิทให้คนละ 2 แผน่ ให้ผู้เข้าอบรมเขียนปัญหา

ที่เกิดจากความไม่ยุติธรรมของครูผู้สอนลงในกระดาษโพสอิท แผ่นละ 1 ปัญหา แล้วใหผู้เ้ข้า

อบรมเล่าปัญหาใหเ้พื่อนในกลุ่มฟัง เพื่อนในกลุ่มช่วยกันแสดงความคิดเห็น ระดมความคิด 

เสนอแนะแนวทางแก้ไปหาไปทีละปัญหา เมื่อได้แนวทางแก้ปัญหาแล้วแปะกระดาษโพสอิทลง

ในกระดาษชาร์ท พร้อมทั้งเขียนแนวทางแก้ปัญหาควบคู่กันไป หากปัญหาซ้ ากันให้แปะ

กระดาษโพสอิทซ้อนกัน (ใช้เวลา 50 นาที) 

 7. ผูเ้ข้าอบรมน าเสนอปัญหาและวิธีแก้ปัญหาต่อกลุ่มใหญ่และติดรูปภาพไว้บนผนัง

หอ้งอบรม (ใช้เวลา 40 นาที) 

 8. วทิยากรสรุปกิจกรรมว่า ในการจัดการเรียนการสอนหากครูขาดภาวะผูน้ าด้าน

ความยุติธรรม จะท าให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในช้ันเรยีน ดังที่ผู้เข้าอบรมได้สรุปและอภิปรายใน

กิจกรรมนี ้หากผู้เข้าอบรมมีกระบวนการตัดสินใจอย่างมกีระบวนการ  ด้วยความเป็นกลาง

และมีความถูกต้อง ความยุติธรรมจะเกิดขึ้นในชัน้เรียน การจัดการเรียนการสอนก็จะมี

ประสิทธิภาพ (ใช้เวลา 10 นาที)  

 9. วิทยากรแจกกระดาษโปสเตอร์ให้กลุ่มละ 1 แผน่ ให้ผูเ้ข้าอบรมช่วยกันเขียนวิธีการ

ส่งเสริมและพัฒนาครูใหเ้กิดความยุติธรรม (ใช้เวลา 40 นาที) 

 10. ผู้เข้าอบรมน าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ ให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอได้ประเมิน 

ผลงาน (ใช้เวลา 30 นาที) 

 11. วิทยากรและผูเ้ข้าอบรมสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน (ใช้เวลา 15 นาที)  
 

สื่อการฝึกอบรม 

 1. Power point น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความยุติธรรม 

 2. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 

 3. กระดาษชาร์ท 

 4. กระดาษโปสเตอร์ 

 5. กระดาษโพสอิท 

 6. ปากกาเมจิก 
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การวัดผล/ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. อธิบายหลักการสร้าง

ความยุติธรรมได้ 

ตรวจผลงาน 

สังเกตการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินแผนผังความคิด 

แบบสังเกตการน าเสนองาน 

2. ระบุปัญหาที่เกิดจาก

ความไม่ยุติธรรมในช้ันเรยีน

ได้ 

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริม 

และพัฒนาให้ครูมีความ

ยุติธรรมได้อย่างเหมาะสม

   

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนองาน 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

 

ค าชี้แจง  ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ ช่ือ - สกุล สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง  ครบ

ตรงประเด็น 

การเชื่อมโยง

ความรูไ้ด้

ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ใน

การเขียนผัง

ความคิด 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผังความคิด  
 

รายการประเมิน 

 1. สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง ครบตรงประเด็น 

 2. การเชื่อมโยงความรูไ้ด้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

 3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. สรุปความรู้ได้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ

และตรงประเด็น

และถูกต้องทุก

หัวข้อ 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ  

ตรงประเด็นและ

มีความถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ ่

สรุปความรูไ้ม่

ครบทุกประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่

ถูกต้อง 

2. การเช่ือมโยง

ความรูไ้ด้ถูกต้อง

ตามล าดับขัน้

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ถูกต้อง

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ และล าดับ

ความ สมัพันธ์

ได้ค่อนขา้งครบ 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

และล าดับ

ความสัมพนัธ์ได้

บ้าง 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ แต่ไม่เปน็ไป

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

3. มีความคดิ

สรา้งสรรคใ์น

การเขยีนผัง

ความคดิ 

สามารถเขียนผัง

ความคดิไดใ้น

รูปแบบที่ถูกต้อง

และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได้

ถูกต้องและมี

ข้อบกพร่อง

เพียงเล็กนอ้ย 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้และ

มีขอ้บกพรอ่ง

เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้แต่

ขาดรูปแบบและ

ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ด ี

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน  

 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมนิขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับคะแนน  

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ตรงจุดประสงค์

ที่ก าหนด 

มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค ์ 

ทุกประเด็น 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์   

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงคบ์าง

ประเด็น 

ผลงานไม่

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

ครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นบางประเด็น 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ผลงาน

แสดงออกถึง

ความคิด

สร้างสรรค์   

แปลกใหม่     

และเป็นระบบ 

ผลงานมแีนวคิด

แปลกใหม่แต่ยัง

ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมคีวาม

น่าสนใจ แตย่ัง 

ไม่มแีนวคิด

แปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง

แนวคิดใหม่ 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 

ค าช้ีแจง 1. ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอ่งคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 

2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน   

 

ผูเ้ข้าอบรมกลุ่มที่........................................ชื่อกลุ่ม................................................................. 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกุล ความถูกต้อง

ของเนื้อหา 

วิธีการ

น าเสนอของ

กลุ่ม 

ใช้ภาษา

ถูกต้อง

เหมาะสม 

คะแนนรวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

  ลงช่ือ......................................................ผูป้ระเมิน 

           (............................................................) 

            ……………./………………………./………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

          ความถูกต้องของเนื้อหา 

 4 หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  

 3 หมายถึง มเีนือ้หาสาระค่อนข้างครบถ้วน 

 2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 1 หมายถึง มเีนือ้หาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง 

วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  

4 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 

3 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี    

2 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 

 1 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

          ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

4 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้     

               ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 3 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องด ีล าดับความได้ดี พอใช้ 

2 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 

1 หมายถึง ใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน   

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนรวม 

  10 – 12  หมายถึง  ดีมาก 

    7 – 9   หมายถึง  ดี 

     4 – 6   หมายถึง  พอใช้ 

    1 – 3   หมายถึง  ปรับปรุง 
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Power point หน่วยที่ 3 ความยุติธรรม 
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หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ความรับผิดชอบ 

ใช้เวลา 6 ชั่วโมง 
************************************************************************************ 

แนวคดิ 

 ความรับผดิชอบ หมายถึง ระดับพฤติกรรมที่แสดงออกใหเ้ห็นว่าได้ยอมรับหน้าที่ 

หนึ่ง ๆ และน าไปปฏิบัติดว้ยความพร้อมที่จะรับทั้งผดิและชอบ ประกอบด้วย ตัวบ่งชี ้คือ  

1) มเีป้าหมายที่ชัดเจน 2) มุง่มั่นในผลงาน 3) ปฏิบัติการอย่างมปีระสิทธิภาพ 4) ปฏิบัติหน้าที่

อย่างครบถ้วน 5) พากเพียรเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน 6) ยอมรับผลการกระท า

ในการปฏิบัติหน้าที่ ความรับผดิชอบเป็นจรยิธรรมของบุคคลที่มเีป้าหมายที่ชัดเจนในการ

ท างาน มุง่มั่นในผลงาน พากเพียรปฏิบัติงานนั้น ๆ อย่างครบถ้วน มีประสิทธิภาพ และยอมรับ

ผลของงานนั้นทั้งที่เป็นความผิดและความชอบ การปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม หากบุคคลที่ปฏิบัติ

ขาดความรับผดิชอบ งานก็ไม่อาจส าเร็จได้  

จุดประสงค์ 

 1. สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผดิชอบได้ 

 2. บอกคุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามรับผดิชอบได้ 

 3. ระบุปัญหาที่เกิดจากการขาดความรับผดิชอบ 

 4. ก าหนดวิธีการส่งเสริม และพัฒนาให้เกิดความรับผดิชอบได้  

สาระการเรียนรู้ 

 1. ความหมายและความส าคัญของความรับผิดชอบ 

 2. หลักการสร้างความรับผิดชอบ 

 3. คุณลักษณะของบุคคลที่มคีวามรับผดิชอบ ได้แก่ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มุ่งมั่นใน

ผลงาน ปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน พากเพียรเพื่อใหป้ระสบ

ผลส าเร็จในการด าเนินงาน และยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติหน้าที่ 

 4. วิธีการส่งเสริมและพัฒนาตนเองให้มีความรับผิดชอบ 

กิจกรรมการเรยีนรู้ 

 1. ผู้เข้าอบรมชมวีดีทัศน์ เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ จากนั้นวิทยากรและผูเ้ข้า

อบรมสรุปประเด็นส าคัญของเรื่อง เพื่อน าเข้าสู่เนื้อหา (ใช้เวลา 30 นาที) 
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 2. วทิยากรบรรยายเนือ้หาที่เกี่ยวข้องกับความรับผดิชอบโดยใช้ power point 

น าเสนอ (ใช้เวลา 60 นาที) 

 3. วทิยากรแบ่งกลุ่มผูเ้ข้าอบรมออกเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน ให้ทุกกลุ่มเลือกผูน้ า

ของกลุ่มและตั้งช่ือกลุ่มโดยผา่นความเห็นชอบของสมาชิกในกลุ่ม (ใช้เวลา 5 นาที) 

 4. ผูเ้ข้าอบรมแตล่ะกลุ่มช่วยกันเขียนแผนผังความคิดเพื่อสรุปเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ

ความยุติธรรม (ใช้เวลา 50 นาที) 

 5. ผู้เข้าอบรมน าเสนอเนื้อหาในแผนผังความคิดทีละกลุ่ม (ใช้เวลา 40 นาที) 

 6. ผู้เข้าอบรมนั่งล้อมเป็นวงกลม วงกลมละ 5-6 คน จากนั้นเล่าประสบการณ์

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากความรับผิดชอบ อาจเป็นปัญหาที่เกิดขึน้กับตนเอง หรอืปัญหาที่เกิด

ขึน้กับผูอ้ื่นก็ได้ จากนั้นสมาชิกในกลุ่มช่วยกันแนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหานั้น ๆ  

(ใช้เวลา 60 นาที) 

 7. ผูเ้ข้าอบรมช่วยกันสรุปปัญหาและแนวทางแก้ไข เขียนลงในกระดาษชาร์ทเพื่อ

น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่น าเสนอต่อกลุ่มใหญ่ (ใช้เวลา 60 นาที) 

 8. วทิยากรสรุปกิจกรรมว่า ในการจัดการเรียนการสอนหากครูขาดภาวะผูน้ าด้าน

ความรับผดิชอบ จะท าให้การเรียนไม่บรรลุเป้าหมาย ทั้งครูและนักเรียนจงึตอ้งมีความ

รับผิดชอบเป็นพืน้ฐานของการจัดการเรียนรู้ (ใช้เวลา 10 นาที)  

 9. ผู้เข้าอบรมนั่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4-5 คน แล้วบอกวิธีการส่งเสริมและพัฒนาบุคคล

ทีให้มีความรับผดิชอบสั้น ๆ เพียง 1 พยางค์ เช่นค าว่า “ตรง” จากนั้นให้คนอื่น ๆ ในกลุ่ม

ช่วยกันอธิบาย ค าว่า “ตรง” เชน่ อธิบายว่า คอืการเป็นคนตรงเวลา การพูดตรงไปตรงมา  

การเป็นคนซื่อตรง เป็นต้น แล้วจึงเลื่อนไปให้คนถัดไปพูดค าสั้น ๆ นั้นต่อ แตต่้องเป็นค าที่ไม่ซ้ า

กัน (ใช้เวลา 50 นาที) 

 10. ผู้เข้าอบรมเขียนค าและความหมายจากกิจกรรมในข้อ 4.9 ลงในกระดาษ

โปสเตอร์ ตกแต่งให้สวยงามและตดิไว้บนผนังหอ้งอบรม ให้ผู้เข้าร่วมอบรมกลุ่มที่ไม่ได้น าเสนอ

ได้ประเมนิ 

ผลงาน (ใช้เวลา 40 นาที) 

 11. วิทยากรและผูเ้ข้าอบรมสรุปผลการเรียนรู้ร่วมกัน (ใช้เวลา 15 นาที) 

 12. ผู้เข้าอบรมทดสอบหลังการฝึกอบรม (ใช้เวลา 30 นาที) 

 13. ผู้เข้าอบรมท าแบบประเมินการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชงิจรยิธรรม (ใช้เวลา 30 นาที) 

 14. ผู้เข้าอบรมท าแบบประเมินความพึงพอใจ (ใช้เวลา 30 นาที) 
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สื่อการฝึกอบรม 

 1. Power point น าเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความรับผดิชอบ 

 2. เครื่องฉายโปรเจ็คเตอร์ 

 3. กระดาษโปสเตอร์ 

 4. ปากกาเมจกิ 

 5. ภาพยนตรส์ั้น เรื่อง หน้าที่และความรับผิดชอบ (ที่มา: 

https://www.youtube.com/watch?v=JGQtwlZXz_A) 

การวัดผล/ประเมินผล 

ตัวชี้วัด วิธีการวัด เครื่องมือ 

1. สรุปเนื้อหาเกี่ยวกับความ

รับผิดชอบได้ 

ตรวจผลงาน 

สังเกตการน าเสนอผลงาน 

แบบประเมินแผนผังความคิด 

แบบสังเกตการน าเสนองาน 

2. ระบุปัญหาที่เกิดจากการ

ขาดความรับผดิชอบ 

ตรวจผลงาน 

ประเมินการน าเสนอ

ผลงาน 

แบบประเมินผลงาน 

แบบประเมินการน าเสนอ

งาน 

3. ก าหนดวิธีการส่งเสริมและ

พัฒนาใหเ้กิดความรับผดิชอบ

ได้ 

ตรวจผลงาน 

 

แบบประเมินผลงาน 

 

4. ประสิทธิภาพของหลักสูตร

ด้านความรูค้วามเข้าใจ 

ทดสอบ แบบทดสอบ 

5. ประสทิธิภาพของหลักสูตร

ด้านคุณลักษณะ 

ประเมินการปฏิบัติภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม 

แบบประเมินการปฏิบัติภาวะ

ผูน้ าเชิงจริยธรรม 

6. ประสทิธิภาพของหลักสูตร

ด้านความพึงพอใจ 

ประเมินความพึงพอใจ แบบประเมินความพึงพอใจ 
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แบบประเมินแผนผังความคิด 

 

ค าชีแ้จง    ให้ท าเคร่ืองหมาย ( / )  ลงในช่องคะแนนตามเกณฑ์การประเมิน 

ล าดับ ช่ือ - สกุล สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

การเชื่อมโยง

ความรูไ้ด้

ถูกต้อง

ตามล าดับขั้น

ความสัมพันธ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ใน

การเขียนผัง

ความคิด 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินแผนผังความคิด  
 

รายการประเมิน 

 1. สรุปความรูไ้ด้ถูกต้อง ครบตรงประเด็น 

 2. การเชื่อมโยงความรูไ้ด้ถูกต้องตามล าดับขั้นความสัมพันธ์ 

 3. มีความคิดสร้างสรรคใ์นการเขียนผังความคิด 

เกณฑ์การประเมินระดับคุณภาพ 

รายการประเมิน 
ค าอธิบายระดับคุณภาพ 

4 (ดีมาก) 3 (ดี) 2 (พอใช้) 1 (ปรับปรุง) 

1. สรุปความรูไ้ด้

ถูกต้อง ครบตรง

ประเด็น 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ

และตรงประเด็น

และถูกต้องทุก

หัวข้อ 

สามารถสรุป

ความรูไ้ด้ครบ  

ตรงประเด็นและ

มีความถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ ่

สรุปความรูไ้ม่

ครบทุกประเด็น 

สรุปความรูไ้ม่

ถูกต้อง 

2. การเช่ือมโยง

ความรูไ้ด้ถูกต้อง

ตามล าดับขัน้

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ถูกต้อง

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ และล าดับ

ความ สมัพันธ์

ได้ค่อนขา้งครบ 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

และล าดับ

ความสัมพนัธ์ได้

บ้าง 

สามารถ

เช่ือมโยงความรู้

ได้ แต่ไม่เปน็ไป

ตามล าดับ

ความสัมพนัธ ์

3. มีความคดิ

สรา้งสรรคใ์น

การเขยีนผัง

ความคดิ 

สามารถเขียนผัง

ความคดิไดใ้น

รูปแบบที่ถูกต้อง

และสวยงาม 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได้

ถูกต้องและมี

ข้อบกพร่อง

เพียงเล็กนอ้ย 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้และ

มีขอ้บกพรอ่ง

เป็นบางส่วน 

สามารถเขียนผัง

ความคดิได ้แต่

ขาดรูปแบบและ

ความสวยงาม 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ด ี

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินผลงาน  

 

ค าชี้แจง : ให้ผู้ประเมนิขีด  ลงในชอ่งที่ตรงกับระดับคะแนน  

 

ล าดับ ช่ือ - สกุล ตรงจุดประสงค์

ที่ก าหนด 

มีความถูกต้อง

สมบูรณ์ 

มีความคิด

สร้างสรรค์ 

รวม ระดับ

คุณภาพ 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

1                

2                

3                

4                

.                

.                

.                

.                

 

     (ลงช่ือ)...........................................ผูป้ระเมิน 

   (…………......……………………………) 

                                             ............../................./................. 

 

 

เกณฑก์ารให้คะแนน 

ดีมาก  =    4 

ดี  =    3 

พอใช้  =    2 

ปรับปรุง =    1 

 

 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน  คุณภาพ 

10 -12  ดีมาก 

7 – 9  ดี  

4 – 6   พอใช้ 

 1 – 3   ควรปรับปรุง 
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เกณฑ์การให้คะแนนผลงาน 

ประเด็นท่ีประเมิน 
คะแนน 

4 3 2 1 

1. ผลงานตรงกับ

จุดประสงค์ที่ก าหนด 

ผลงานสอดคล้อง

กับจุดประสงค ์ 

ทุกประเด็น 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์   

เป็นส่วนใหญ่ 

ผลงาน

สอดคล้องกับ

จุดประสงคบ์าง

ประเด็น 

ผลงานไม่

สอดคล้องกับ

จุดประสงค์ 

2. ผลงานมีความ

ถูกต้องสมบูรณ์ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

ครบถ้วน 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นส่วนใหญ่ 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานถูกต้อง

เป็นบางประเด็น 

เนือ้หาสาระของ

ผลงานไม่

ถูกต้องเป็นส่วน

ใหญ่ 

3. ผลงานมีความคิด

สร้างสรรค์ 

ผลงาน

แสดงออกถึง

ความคิด

สร้างสรรค์   

แปลกใหม่     

และเป็นระบบ 

ผลงานมแีนวคิด

แปลกใหม่แต่ยัง

ไม่เป็นระบบ 

ผลงานมคีวาม

น่าสนใจ แตย่ัง 

ไม่มแีนวคิด

แปลกใหม่ 

ผลงานไม่แสดง

แนวคิดใหม่ 

 

คะแนนตัดสินระดับคุณภาพ 

คะแนน คุณภาพ 

10 - 12 

7 – 9  

4 – 6 

1 – 3  

ดีมาก 

ดี 

พอใช้ 

ควรปรับปรุง 
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แบบประเมินการน าเสนอผลงานรายกลุ่ม 

 

ค าช้ีแจง 1. ท าเครื่องหมาย ( / ) ลงในชอ่งคะแนนตามเกณฑก์ารประเมินพฤติกรรม 

2. รวมคะแนนการประเมิน และเปรียบเทียบกับเกณฑก์ารประเมิน   

 

ผูเ้ข้าอบรมกลุ่มที่........................................ชื่อกลุ่ม................................................................. 

 

เลขที ่ ช่ือ - สกุล ความถูกต้อง

ของเนื้อหา 

วิธีการ

น าเสนอของ

กลุ่ม 

ใช้ภาษา

ถูกต้อง

เหมาะสม 

คะแนนรวม 

4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 

               

               

               

               

               

               

               

               

               

               

      

 

  ลงช่ือ.......................................................ผูป้ระเมิน 

           (............................................................) 

            ……………./………………………./………………. 
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เกณฑ์การให้คะแนน 

          ความถูกต้องของเนื้อหา 

 4 หมายถึง มีเนื้อหาสาระครบถ้วนสมบูรณ์  

 3 หมายถึง มเีนือ้หาสาระค่อนข้างครบถ้วน 

 2 หมายถึง มีเนื้อหาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 

 1 หมายถึง มเีนือ้หาสาระไม่ครบถ้วนแต่ภาพรวมของสาระทั้งหมดอยู่ในเกณฑ์ตอ้งปรับปรุง 

วิธีการน าเสนอของกลุ่ม  

4 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานแปลกใหม่ น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดีมาก 

3 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ดี    

2 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานน่าสนใจ พอใช้ ล าดับเรื่องราวได้พอใช้ 

 1 หมายถึง รูปแบบการน าเสนองานไม่น่าสนใจ ล าดับเรื่องราวได้ไม่ดี 

          ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม 

4 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องดีมาก ล าดับความได้     

               ชัดเจน เข้าใจง่าย 

 3 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ถูกต้องด ีล าดับความได้ดี พอใช้ 

2 หมายถึง ใช้ภาษาถูกต้องเหมาะสมออกเสียงได้ถูกต้องพอใช้ล าดับความได้พอเข้าใจ 

1 หมายถึง ใชภ้าษาถูกต้องเหมาะสม ออกเสียงได้ไม่ถูกต้อง ล าดับความไม่ชัดเจน   

 

เกณฑก์ารประเมิน 

 

ระดับคุณภาพ ดีมาก ดี พอใช้ ปรับปรุง 

คะแนน 4 3 2 1 

 

เกณฑก์ารประเมินจากคะแนนรวม 

  10 – 12  หมายถึง  ดีมาก 

    7 – 9   หมายถึง  ดี 

     4 – 6   หมายถึง  พอใช้ 

    1 – 3   หมายถึง  ปรับปรุง 
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Power point หน่วยที่ 4 ความรับผิดชอบ 
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แบบประเมินประสทิธิภาพของหลักสูตร 
************************************************************************* 

1. แบบทดสอบวัดความรู้ความเขา้ใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชงิจริยธรรม 

2. แบบประเมินการปฏิบัตภิาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรยีนพระปรยิัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมที่มีตอ่หลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชงิจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงาน 

พระพุทธศาสนาแห่งชาต ิจังหวัดนครพนม 
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แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

..................................................................................................... 

ค าช้ีแจง 

 1. แบบทดสอบนีม้ีทั้งหมด 40 ข้อ เวลาที่ใชใ้นการทดสอบ 30 นาที 

 2. แบบทดสอบเป็นแบบปรนัย มขี้อเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให้ผู้เข้าอบรมเลือกค าตอบ

ที่เห็นวา่ถูกต้องเพียงค าตอบเดียว แล้วท าเครื่องหมาย X ลงใน (  ) ของกระดาษค าตอบ 

 

1. วิธีการใดท าให้ผู้อื่นไว้วางใจได้มากที่สุด 

    ก. เกบ็ความรู้สกึของตนเอง ไม่ใหค้นอื่นรู ้

    ข. พูดแต่สิ่งที่ดี ๆ ของตนเอง 

    ค. สื่อสารผ่านบุคคลอื่น 

    ง. ยอมรับว่าพูดโกหก 

2. ขอ้ใดไม่ควรปฏิบัติ ถ้าต้องการสร้าง 

    ความไว้วางใจ 

    ก. พูดข้อผิดพลาดของคนอื่นแลว้บอก   

        ให้เขาปรับปรุงเสมอ 

    ข. ควบคุมอารมณข์องตนเองหากถูก 

       กระตุ้นใหโ้กรธ 

    ค. สละเวลาส่วนตัวเพื่อช่วยเหลืองาน 

        คนอื่นบ้าง 

    ง. ยิ้มแย้มแจ่มใส แสดงความเป็นมิตร 

       กับทุกคน 

3. บุคคลใดน่าไว้วางใจมากที่สุด 

   ก. สุพรรษาพูดโกหกเพื่อความสบายใจ 

       ของเพื่อน 

   ข. สุพรเปิดเผยความลับของตนเอง 

       ทุกเรื่อง 

   ค. สุกัญญาชมเชยเพื่อนทุกคน       

       ตลอดเวลา 

   ง. สุพจน์รักษาค าพูดเสมอ 

4. ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากความไม่      

    ไว้วางใจเพื่อนรว่มงาน 

   ก. บุคลากรมีคุณภาพชีวิตต่ า 

   ข. บุคลากรท างานร่วมกันไม่ได้ 

   ค. องค์กรขาดแคลนงบประมาณ 

   ง. องค์กรขาดเครอืข่ายความร่วมมอื 

5. ปัญหาใดที่อาจมีสาเหตุมาจากความ 

   ไม่ไว้วางใจครูผู้สอน 

   ก. นักเรียนมาเรียนสาย 

   ข. นักเรียนไม่เขา้หอ้งเรียน 

   ค. นักเรียนท าขอ้สอบไม่ได้ 

   ง. นักเรียนแต่งตัวผดิระเบียบ 

6. ผลกระทบใดที่อาจเกิดขึ้นกับการจัด 

    การเรียนการสอน หากครูไม่ได้รับ 

    ความไว้วางใจจากนักเรียน 

   ก. นักเรียนไม่สนใจฟังครู และไม่ต้ังใจ 

       ท างานที่ครูมอบหมาย 

   ข. นักเรียนมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทะเลาะ 

       วิวาทกับเพื่อนในห้อง 

   ค. นักเรียนเป็นคนเก็บตัว ไม่กล้า 

       แสดงออก 

   ง. นักเรียนไม่มีระเบียบวินัย 
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7. ครูควรปฏิบัติตามข้อใดเพื่อให้นักเรียน 

   ไว้วางใจ 

   ก. เล่าประวัติของตนเองใหน้ักเรียนฟัง 

       อย่างละเอียด 

   ข. สอนเสริมหลังเลิกเรียนทุกวันเพื่อ 

       ยกระดับผลสัมฤทธิ์ 

   ค. ถามถึงเรื่องสว่นตัวและครอบครัว  

       ของนักเรียนใหล้ะเอียดเพื่อช่วยแก้ไข      

       ปัญหา 

   ง. หาเวลาอยู่กับนักเรียนเพื่อสร้าง 

      ความคุ้นเคย และเปิดใจรับฟังปัญหา 

      ของนักเรียนใหม้ากที่สุด 

8. วธิีที่ดทีี่สุดซึ่งจะท าให้เกิดความไว้วางใจ  

    ในการจัดการเรียนการสอนของครู คือ   

    ข้อใด 

   ก. ครูเสนอปัญหาต่อผูบ้ริหารเพื่อ  

       หาทางแก้ไข 

   ข. ครูจัดหาสื่อการสอนที่มีคุณภาพ 

   ค. ครูเตรียมการสอนให้แม่นย า 

   ง. ครูเข้าสอนเต็มเวลา 

9. องค์ประกอบส าคัญที่ครูควรค านงึถึง 

   ในการสร้างความไว้วางใจคอืข้อใด 

   ก. ความรัก  

   ข. ความมีวนิัย 

   ค. ความซื่อตรง 

   ง. ความสามัคคี 

10. การสร้างความไว้วางใจในชั้นเรียนวิธี   

ใดเหมาะสมที่สุด 

  ก. สร้างแบบวัดความไว้วางใจของ   

      นักเรียน 

  ข. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้น 

      การท างานเป็นทีม 

  ค. มอบหมายให้นักเรียนท ารายงานเรื่อง 

      ความไว้วางใจ 

  ง. ใหน้ักเรียนเปิดเผยความลับของตนเอง  

     ให้เพื่อน ๆ ในหอ้งฟัง 

11. ถ้าครูต้องการให้นักเรียนเคารพควร 

     ปฏิบัติตามข้อใด 

   ก. ใส่เสือ้ผา้ราคาแพงมาสอนทุกวัน 

   ข. ยกมือไหว้นักเรียนก่อนทุกครั้งที ่

       พบกัน 

   ค. ใหทุ้นการศึกษาแก่นักเรียนยากจน  

   ง. พูดจาสุภาพ ยอมรับความคิดเห็น 

      ของผู้อื่น 

12. พฤติกรรมของนักเรียนข้อใดที่  

     แสดงออกถึงความเคารพครูได้ชัดเจน   

     ที่สุด 

   ก. ยืนตรงแล้วยกมือไหว้ครูด้วยใบหนา้ 

       ที่ยิม้แย้มทุกครั้งที่พบกัน 

   ข. สง่การบ้านที่ครูมอบหมายตรงเวลา 

       ทุกครั้ง 

   ค. ก้มหน้าก้มตาเรียนหนังสอืโดยไม่ 

       สบตาครู 

   ง. เอาเรื่องของเพื่อนในช้ันมาเล่าใหค้รูฟัง 

13. ขอ้ใดไม่ใช่หลักการสร้างความเคารพ 

   ก. เสียสละ 

   ข. ให้เกียรติผู้อื่น 

   ค. สุภาพ ออ่นน้อม 

   ง. ยอมรับความคิดต่าง 
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14. ขอ้ใดคือปัญหาด้านความเคารพ 

     ในองค์กร 

   ก. บุคลากรขาดความมุ่งมั่นในการท างาน 

   ข. องค์กรขาดแคลนงบประมาณในการ 

       ด าเนินงาน 

   ค. บุคลากรบรรจุใหม่ไมร่ับฟัง 

      ความคิดเห็นของบุคลากรอาวุโส 

   ง. ผู้บริหารไม่มีความรู้ความสามารถ 

      ด้านการจัดการเรยีนการสอน 

15. ถ้านักเรียนไม่เคารพครู จะเป็นอย่างไร 

   ก. นักเรียนทะเลาะกับครู 

   ข. นักเรียนศึกษาด้วยตนเอง 

   ค. นักเรียนไม่อยากเรียนวิชาที่ครูสอน  

   ง. ครูใชเ้ทคโนโลยีในการสอนมากขึ้น 

16. ถ้าครูทราบว่านักเรียนไม่ให้ความ  

     เคารพตนเอง ครูจะแก้ปัญหาอย่างไร 

   ก. วิเคราะหข์้อบกพร่องของตนเอง  

       แล้วปรับปรุง 

   ข. เรยีกนักเรียนมาต่อว่าแล้วบอกข้อดี 

       ของตนเอง 

   ค. เปลี่ยนให้ครูคนอื่นมาสอนนักเรียน 

       หอ้งนี้ 

   ง. หักคะแนนนักเรียนทุกคนที่ไม่เคารพ 

17. นโยบายของผูบ้ริหารข้อใดที่สง่เสริม 

     ให้เกิดความเคารพในองค์กร 

   ก. การสบืทอดต าแหน่งหัวหน้าตาม 

       ความอาวุโส และประสบการณ์ 

       การท างานในองค์กร 

   ข. สวัสดิการทางด้านสุขภาพและ 

       ความปลอดภัยในการท างาน 

       ของบุคลากร 

   ค. พัฒนาผูเ้รียนให้มีศักยภาพเทียบเท่า 

       สากล 

   ง. ให้ขวัญและก าลังใจบุคลากรทุกคน  

18. ครูมวีิธีการพัฒนาตนเองอย่างไรให้ 

     นักเรียนเคารพ 

   ก. ฝกึไหว้ใหถู้กวิธีและสวยงาม 

   ข. ท าความเคารพนักเรียนทุกครั้งทีพ่บกัน 

   ค. เสริมความงามของตนเองให้ดู  

       สวยงามอยู่เสมอ 

   ง. พัฒนาความรู้ความสามารถของ  

      ตนเองให้เป็นที่ประจักษ์ 

19. บุคคลในข้อใดควรใหก้ารเคารพมากที่สุด 

   ก. ครูพรเป็นคนใจเย็น ท างานช้า ๆ เนิบ ๆ 

   ข. ครูนดิเป็นคนพูดเพราะ แต่งกายสุภาพ 

   ค. ครูนอ้ยเป็นคนตรงไปตรงมา  

       พูดเสียงดังไมส่นใจใคร 

   ง. ครูแมนเป็นคนเชื่อมั่นในตนเองสูง  

      เชื่อว่าความคิดของตนเองถูกต้องที่สุด 

20. ขอ้ใดไม่ใช่การส่งเสริมให้ครูมี 

      ภาวะผูน้ าด้านความเคารพ 

   ก. สร้างวัฒนธรรมการไหว้ทักทายกัน 

       ในองค์กร 

   ข. การเปิดโอกาสใหค้รูทุกคนแสดง 

      ความคิดเห็นในที่ประชุม 

   ค. นโยบายประหยัดของผู้อ านวยการ 

       เพื่อลดค่าใช้จา่ย 
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   ง. การให้เกียรตซิึ่งกันและกัน ไม่ว่าเป็น 

       ผูบ้ริหาร ครู หรอืนักเรียน ไมดู่ถูก  

       แบ่งพรรค แบ่งพวก  

21. ความยุติธรรมหมายถึงข้อใด 

   ก. การปฏิบัติด้วยความเที่ยงตรง 

   ข. ความรู้สกึดีตอ่การแข่งขัน 

   ค. การตัดสินผลการแข่งขัน 

   ง. การเชื่อม่ันในความจริง 

22. ความยุติธรรมเกี่ยวข้องกับข้อใด 

     มากที่สุด 

   ก. การสื่อสาร 

   ข. การปรับตัว 

   ค. การตัดสินใจ 

   ง. การให้เกียรติ 

23. หลักการขอ้ใดท าให้เกิดความยุติธรรม 

   ก. ใช้หลักความจริง 

   ข. เป็นกลางและถูกต้อง 

   ค. มีเหตุผลและเชื่อถือได้ 

   ง. มคีวามครบถ้วนและชัดเจน 

24. ข้อใดคือปัญหาที่เกิดจากความไม่ 

     ยุติธรรมของครู 

   ก. นักเรียนขาดความเชื่อมั่นในตัวครู 

   ข. นักเรียนทะเลาะวิวาทในชั้นเรียน 

   ค. นักเรียนสอบไม่ผ่าน 

   ง. นักเรียนไม่เข้าเรียน 

25. พฤติกรรมใดของครูที่จะก่อใหเ้กิด

ปัญหาดา้นความยุติธรรม 

   ก. ชมเชยนักเรียนทุกคนที่ท าความดี 

       แมจ้ะเป็นเด็กกลุ่มที่มีปัญหา 

   ข. ก าหนดระเบียบของห้องเรียนจาก 

      การยอมรับของทุกคนในช้ันเรยีน 

   ค. หา้มนักเรียนทุกคนละเมิดกฎระเบียบ 

       ของห้อง 

   ง. ห้ามนักเรียนที่เรียนอ่อนแสดง 

      ความคิดเห็นเพราะจะได้ความคิดเห็น 

      ที่ไม่เหมาะสม 

26. ปัญหาด้านความยุติธรรมขอ้ใดไม่ 

     เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน 

   ก. ครูไม่ได้รับความเป็นธรรมในการ 

       พิจารณาเลื่อนขั้นเงนิเดือน 

   ข. นักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

       ในการตรวจการบ้าน 

   ค. ครูไม่ได้รับความเป็นธรรมในการจัด 

       คาบสอน 

   ง. นักเรียนไม่ได้รับความเป็นธรรม 

      ในการสอบ 

27. ครูจะสร้างความยุติธรรมให้เกิดใน 

     ช้ันเรยีนได้อย่างไร 

   ก. ปฏิบัติต่อนักเรียนโดยยึดฐานะ 

       ของนักเรียนเป็นหลัก 

   ข. จัดกิจกรรมแขง่ขันในชั้นเรียนบ่อยๆ  

      เพื่อให้เกิดการตัดสิน 

   ค. ปฏิบัติต่อนักเรียนทุกคนด้วย 

       ความเที่ยงตรงสอดคล้องกับ 

       ความเป็นจริงและเหตุผล 

   ง. แยกกลุ่มนักเรียนเก่ง ปานกลาง และ 

      อ่อน แล้วปฏิบัติต่อนักเรียนแต่ละกลุ่ม 

      ตามระดับความสามารถ 
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28. วธิีการใดส่งเสริมให้ครูมีภาวะผูน้ า 

      ด้านความยุติธรรม 

   ก. ฝกึคิดและตัดสินใจอย่างมีกระบวนการ 

   ข. ฝึกแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการเดิมซ้ า ๆ 

   ค. ฝกึสอนด้วยเทคนิคที่หลากหลาย 

   ง. ฝึกพูดให้คล่องแคล่วน่าเชื่อถือ 

29. ครูในข้อใดมีภาวะผูน้ าด้านความยุติธรรม 

   ก. ครูแก้วพูดความจริงเสมอ 

   ข. ครูกานเลอืกหัวหน้าห้องดว้ยตนเอง 

   ค. ครูกิ่งให้คะแนนนักเรียนตามเกณฑ์ 

       การประเมินอย่างชัดเจน 

   ง. ครูก้องมอบหมายใหห้ัวหน้าชัน้มสีิทธิ 

      แจง้ปัญหาของหอ้งแต่เพียงผู้เดียว 

30. ขอ้ใดไม่ใช่การส่งเสริมให้ครูมี 

      ภาวะผูน้ าด้านความยุติธรรม 

   ก. ส่งเสริมให้เกิดความเสมอภาค 

   ข. สง่เสริมให้มีความปลอดภัย 

      ในการท างาน 

   ค. ส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงข่าวสาร 

      ได้อย่างทั่วถึง 

   ง. สง่เสริมการพัฒนาการคิดอย่างเป็น 

      กระบวนการ เป็นกลาง และถูกต้อง 

31. ความรับผดิชอบมีความส าคัญอย่างไร 

   ก. ท าให้งานส าเร็จ 

   ข. ท าให้งานก้าวหนา้ 

   ค. ท าให้งานพัฒนาสู่สากล 

   ง. ท าให้งานได้รับการยอมรับ 

32. ขอ้ใดไม่ใช่ตัวบ่งชีค้วามรับผิดชอบ 

   ก. มุ่งมั่นในผลงาน   

   ข. มเีป้าหมายที่ชัดเจน 

   ค. มีคณะท างานจ านวนมาก 

   ง. ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน   

33. หลักการส าคัญของความรับผดิชอบ 

     คือขอ้ใด 

   ก. การยอมรับในผลการปฏิบัติงาน 

       ที่ประสบผลส าเร็จ 

   ข. การยอมรับหน้าที่และน าไปปฏิบัติ   

      ด้วยความพร้อมที่จะรับทั้งผดิและชอบ 

   ค. การปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับ    

       มอบหมายโดยไม่เกี่ยวข้องกับผลของ  

       งานที่ตามมา 

   ง. การปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายโดย 

      เป้าหมายให้ชัดเจนและปฏิบัติเรื่อยๆ  

      ไม่มกี าหนดเวลา 

34. ข้อใดเป็นปัญหาด้านความรับผดิชอบ 

   ก. ครูมาท างานสาย 

   ข. ครูสอนไม่ตรงเอก 

   ค. นักเรียนไม่เข้าใจบทเรียน 

   ง. ผู้บริหารขาดคุณสมบัติ 

35. ปัญหาความรับผดิชอบใดส่งผลตอ่ 

      การจัดการเรียนการสอนมากที่สุด 

   ก. โรงเรียนสกปรก 

   ข. ครูไม่เข้าสอน 

   ค. นักเรียนท างานไม่เสร็จ 

   ง. นักเรียนขาดเรียน 

36. ถ้านักเรียนไม่ส่งการบ้าน ครูจะ 

      แก้ปัญหาอย่างไร เหมาะสมที่สุด 

   ก. ท าโทษนักเรียนที่ไม่ส่งการบ้าน 

   ข. ชมเชยนักเรียนที่สง่การบ้าน 
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   ค. มอบหมายงานใหม่ที่ยากขึ้นและมาก  

       ขึ้นให้นักเรียนเข็ดหลาบ 

   ง. สอบถามสาเหตุของปัญหา แล้วแก้ไข 

      จากต้นเหตุนั้น 

37. ครูในข้อใดควรได้รับการยกย่องในด้าน 

     ความรับผิดชอบมากที่สุด 

   ก. ครูสมพรบริจาคเงินให้โรงเรียน 

   ข. ครูสมศรีเป็นคนสุภาพอ่อนนอ้ม 

   ค. ครูสมนกึน าเสนองานได้ยอดเยี่ยม 

      กว่าใคร ๆ 

   ง. ครูสมหวังยอมรับและแก้ไขผลงาน 

      ที่ผิดพลาด 

38. ผู้บริหารมีวิธีการพัฒนาครูใหม้ี 

      ความรับผดิชอบยกเว้นข้อใด 

   ก. ใหก้ารชมเชยครูที่มาท างานตรงเวลา 

   ข. มอบรางวัลแดค่รูที่มีความมุ่งมั่น 

       ในการสอน 

   ค. มอบอนุโมทนาบัตรแด่ครูที่ให้ 

       ทุนการศกึษานักเรียน 

   ง. พิจารณาความดีความชอบให้ครูที่ 

       ท างานประสบผลส าเร็จ 

39. ครูมวีิธีการพัฒนาตนเองในด้าน 

      ความรบัผดิชอบ ยกเว้นข้อใด 

   ก. เลือกปฏิบัติงานเฉพาะที่ตรงกับ 

       ความถนัด 

   ข. ปฏิบัติหน้าที่อย่างครบถ้วน ด้วยความ 

       มุ่งมั่น 

   ค. ยอมรับผลการกระท าในการปฏิบัติ 

       หนา้ที่ 

   ง. พากเพียรเพื่อใหป้ระสบผลส าเร็จ 

      ในการด าเนนิงาน 

40. ครูสามารถพัฒนานักเรียนใหม้ี 

     ความรับผิดชอบได้อย่างไร 

   ก. สอนให้นักเรียนไหว้พระสวดมนต์ 

       ทุกเช้า 

   ข. จัดกิจกรรมให้นักเรียนสื่อสาร 

       ภาษาอังกฤษ 

   ค. ครูปรับปรุงแผนการสอนของตนเอง 

       ให้น่าสนใจขึน้ 

   ง. มอบหมายงานให้นักเรียนศึกษา  

      ค้นคว้าด้วยตนเอง ภายใต้การก ากับ  

      ติดตามของครู 
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เฉลย 

แบบทดสอบวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาวะผู้น าเชิงจรยิธรรม 

1 ง 21 ก 

2 ก 22 ค 

3 ง 23 ข 

4 ข 24 ก 

5 ข 25 ง 

6 ก 26 ก 

7 ง 27 ค 

8 ค 28 ก 

9 ค 29 ค 

10 ข 30 ข 

11 ง 31 ก 

12 ก 32 ค 

13 ก 33 ข 

14 ค 34 ก 

15 ค 35 ข 

16 ก 36 ง 

17 ก 37 ง 

18 ง 38 ค 

19 ข 39 ก 

20 ค 40 ง 
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แบบประเมินการปฏิบติัภาวะผู้น าเชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม

............................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนีส้ร้างขึ้นเพื่อศกึษาพฤติกรรมการปฏิบัติภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรม

ของครูโรงเรียนพระปริยัตธิรรม สังกัดมหาเถรสมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนา

แหง่ชาติ จังหวัดนครพนม ในการตอบค าถามของผู้เข้าอบรมครัง้นี้ไม่มีถูกหรอืผดิ 

ดังนัน้ จึงขอความรว่มมอืในการตอบตามความจรงิโดยการเขียนเครื่องหมาย  

ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบัติพฤติกรรมของตนเองเพียงชอ่งเดียวในแตล่ะ

ข้อ ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง ปฏิบัติมากที่สุด 

 4 หมายถึง ปฏิบัติมาก 

 3 หมายถึง ปฏิบัติปานกลาง 

 2 หมายถึง ปฏิบัตินอ้ย 

 1 หมายถึง ปฏิบัตินอ้ยที่สุด 

ข้อที ่ รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

ความไว้วางใจ 

1 ท าตามสิ่งที่เคยบอกไว้ว่าจะท า      

2 ให้ค าปรึกษานักเรียนและเพื่อนร่วมงาน      

3 อยู่ต่อหลังเลิกเรียนเพือ่สอนเสริมใหน้ักเรียนที่เรยีนอ่อน      

4 ปกป้อง และแก้ปัญหาต่าง ๆ ใหผู้เ้รียนด้วยเหตุผล      

5 ยอมรับว่าตนเองพูดโกหก      

6 เก็บความลับของคนอื่น      

7 ปฏิบัติงานด้วยความมั่นใจ ไม่ลังเล      

8 ปฏิบัติงานส าเร็จ ลุล่วงตามวัตถุประสงค์      

9 สอนนกัเรียนด้วยความช านาญ จดจ าเนือ้หาได้อย่าง

แมน่ย า 

     

10 ให้ค าแนะน านักเรียนและเพื่อนรว่มงานได้อย่าง

ถูกต้อง 
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

ความเคารพ   

11 แสดงความเคารพผูอ้าวุโสกว่า      

12 ยกมอืไหว้และรับไหว้ เมื่อทักทายกัน      

13 แตง่กายสุภาพ ถูกกาลเทศะ      

14 พูดจาสุภาพกับทุกคน      

15 แสดงกิรยิาออ่นน้อมต่อผู้อาวุโส หรือคุณวุฒิสูงกว่า      

16 ยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงชาติ หรอืเพลงสรรเสริญพระ

บารมี 

     

17 ยอมรับความคิดเห็นของผูอ้ื่น ถึงแม้จะอาวุโสน้อยกว่า      

18 ยอมรับมตทิี่ประชุม      

19 ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของหนว่ยงาน      

20 ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ วชิาชีพครู      

ความยุติธรรม   

21 เอาใจใส่ดูแลนักเรียนทุกคนโดยไม่เลอืกปฏิบัติ      

22 ให้คะแนนนักเรียนตามเกณฑ์การประเมินอย่างชัดเจน      

23 คิดอย่างถี่ถ้วนทุกครั้งก่อนตัดสินใจ      

24 แจ้งแนวทางการวัดผลการเรียนให้นักเรียนทราบก่อน

เรียนทุกครั้ง 

     

25 ชมเชยนักเรียนทุกคนที่ท าความดี และท าโทษนักเรียน

ทุกคนที่ท าผดิอย่างเหมาะสม ไมม่ียกเว้น 

     

26 ก าหนดระเบียบของห้องเรียนจากการยอมรับของทุก

คนในช้ันเรยีน 

     

27 สอบสวนด้วยเหตุผลทุกครั้งเมื่อมีกรณีพพิาท      

28 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนชีแ้จงเหตุผลทุกฝ่าย เมื่อเกิด

การพิพาทในชั้นเรียน ก่อนครูจะตัดสินใจ 

     

29 เปิดโอกาสใหน้ักเรียนได้แสดงความคิดเห็นอย่างเท่าเทียม      

30 ปฏิบัติตอ่นักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน      
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ข้อที ่ รายการ 
ระดับพฤติกรรม 

5 4 3 2 1 

ความรับผิดชอบ 

31 เข้าสอนตรงเวลา      

32 ส่งงานทันตามก าหนด      

33 ท างานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วน      

34 เข้าสอนนักเรียนทุกครั้ง      

35 มอบหมายงานนักเรียนเมื่อมีเหตุให้ไม่สามารถเข้าสอน

ได้ 

     

36 แจ้งผูบ้ริหารกรณีที่ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้      

37 ก าหนดเป้าหมายการท างานอย่างชัดเจน      

38 ยอมรับผลการปฏิบัติหนา้ที่ไม่ว่าด้านบวกหรือด้านลบ      

39 ยินดีแก้ไขข้อบกพร่องของตนเอง      

40 มีความมุ่งมั่นในการท างาน      

71 
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แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมท่ีมีต่อหลักสูตรหลักสูตรภาวะผู้น า 

เชิงจริยธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถรสมาคม  

ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม 

............................................................................................................................................... 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามฉบับนีส้ร้างขึ้นเพื่อศกึษาความพึงพอใจของผูเ้ข้าอบรมที่มีต่อหลักสูตร

หลักสูตรภาวะผูน้ าเชิงจรยิธรรมของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม สังกัดมหาเถร

สมาคม ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จังหวัดนครพนม ในการตอบค าถาม

ของผู้เข้าอบรมครั้งนี้ไม่มีถูกหรอืผิด ดังนั้น จึงขอความร่วมมอืในการตอบตามความ

จรงิโดยการเขียนเครื่องหมาย  ลงในชอ่งว่างที่ตรงกับระดับความพึงพอใจของ

ตนเองเพียงชอ่งเดียวในแต่ละขอ้ ซึ่งมี 5 ระดับ ดังนี้ 

 5 หมายถึง พอใจมากที่สุด 

 4 หมายถึง พอใจมาก 

 3 หมายถึง พอใจปานกลาง 

 2 หมายถึง พอใจนอ้ย 

 1 หมายถึง พอใจนอ้ยที่สุด 

 

ข้อที ่ รายการ ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านเน้ือหา 

1 เนือ้หาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการอบรม      

2 ความเหมาะสมในการจัดเรียงล าดับเนื้อหา      

3 ความเหมาะสมของภาษาที่ใชใ้นเนื้อหา      

4 เนื้อหามีสาระและประโยชน์ สามารถน าไปประยกุต์ใช้ได ้      

ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม   

5 ระยะเวลาในการอบรมมีความเหมาะสม      

6 ขั้นตอนการฝกึอบรมมคีวามเหมาะสม      

7 ผูเ้ข้าอบรมมีสว่นร่วมในการด าเนนิกิจกรรม      

8 บรรยากาศการอบรมเอื้อต่อการเรียนรู้      

9 กิจกรรมการอบรมนา่สนใจ ไม่นา่เบื่อ      
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ข้อที่ รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

ด้านการจัดกิจกรรมการอบรม   

10 ผูเ้ข้าอบรมมีเสรภีาพในการแสดงความคิดเห็นอย่าง

เต็มที ่

     

11 กิจกรรมการอบรมส่งเสริมการท างานเป็นทีม      

12 รูปแบบการจัดกิจกรรมการอบรมหลากหลาย      

13 กิจกรรมการอบรมสามารถท าให้ผู้เข้าอบรมเกิดการ

เรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ 

     

ด้านวิทยากร 

14 การบริหารเวลาของวิทยากร      

15 วิทยากรน าเสนอเนือ้หาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ      

ด้านสื่อและอุปกรณ์ในการจัดการอบรม   

16 สื่อและอุปกรณ์มีความเหมาะสมกับกิจกรรมการ

อบรม 

     

17 สื่อและอุปกรณ์เพียงพอต่อการใชง้าน      

18 สื่อและอุปกรณ์มีความพร้อมตอ่การใช้งาน      

ด้านการวัดผลและประเมินผล   

19 วิธีการวัดประเมินผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ และ 

กิจกรรมการอบรม 

     

20 การวัดและประเมินผลเป็นไปตามระเบียบกฎเกณฑ์  

และข้อตกลงที่ก าหนดไว้ล่วงหน้า 

     

 

ความคิดเห็นหรอืข้อเสนอแนะอื่น ๆ ....................................................................................... 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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