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  The objectives of this thematic paper were: 1)  to study an application of 
Ditthadhammikattha in the management of technology information and communication, 2) to 
compare the application of Ditthadhammikattha in the management of technology information 
and communication according to variables as sex and position, and 3) to study ways for the 
application of Ditthadhammikattha in the management of technology information and 
communication of Kalasinpittayasan school teachers.  The 120 samples who were determined 
from Krecie and Morgan’s table of sample size and collected the data by means of stratified 
sampling and simple random sampling. The research instrument was questionnaire that was 
checked its content validity by specialists. The questionnaire contained the Index of Objective 
Congruence (IOC) at 1.00 value of each item of questions, contained Item total correlation 
arranging between 0.23 to 0.71 and contained Cronbach’s  Alpha Coefficient at 0.861. 
There were 120 complete questionnaires or 100.00 percent of returned questionnaires.  The 
statistics to be analyzed the data by the computer program were frequency, percentage, mean, 
standard deviation and t-test that was used to compare means of variables. 
  The findings of the research were revealed as follows: 
  Overall, the Kalasinpittayasan school teachers’ application of Ditthadhammikattha 
for the management of technology information and communication were at the high level. 
When analyzing partial aspects, the teachers applied it at the high level arranging in 
descending order of means: firstly, real friend, secondly, the achievement of persistent effort, 
balanced livelihood and the achievement of protection respectively. From the overall and 
partial comparisons of the teachers’ application of Ditthadhammikattha for the management of 
technology information and communication according to variables as sex and position, 
there were not significant differences that were not line with the hypotheses setting. 
Suggestion was to develop a guideline for the application of Ditthadhammikattha for the 
management of technology information and communication reaching to the highest level of 
four aspects:   the achievement of persistent effort,   the achievement of protection, true 
friend, and balanced livelihood.  
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 สารบัญตาราง  
   
  หน้า 

ตารางที่     
1.1 แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างคร ู 50 
3.2  แสดงประชากรและกลุ่มตัวอย่างบุคลากรทางการศึกษา  50 
4.1   แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามเพศ     
 

57 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามต าแหน่ง   
 

57 
4.3 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์โดยรวมและรายด้าน 58 
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4.4   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู โรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ด้านอุฏฐานสัมปทา 59 
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4.5

  
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา 60 
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4.6

  
แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา 
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4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสมชีวิตา 
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4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
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4.9 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม จ าแนกตามเพศ 
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 สารบัญตาราง(ต่อ)  
   
  หน้า 

ตารางที่   
4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา จ าแนกตามเพศ   

 
 

64 
4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ด้านอุฏฐานสัมปทา จ าแนกตามเพศ 

 
 

64 
4.12 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามเพศ 
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4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามเพศ 

 
 

65 
4.14 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามเพศ   

 
 

66 
4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมอืง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามเพศ 

 
 

66 
4.16 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามเพศ 

 
 

67 
4.17 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามเพศ 
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4.18 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง 
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 สารบัญตาราง(ต่อ)  
   
  หน้า 

ตารางที ่    
4.19 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม จ าแนกตามต าแหน่ง 
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4.20 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 

 
 
 

69 
4.21 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านอุฏฐานสัมปทา  จ าแนกตามต าแหน่ง 
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4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง  
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4.23 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามต าแหน่ง 
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4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนก       
ตามต าแหน่ง     
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4.25 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
 

71 
4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
 

72 
4.27 แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 
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 สารบัญตาราง(ต่อ)  
   
  หน้า 

ตารางที่     
4.28 แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านอุฏฐานสัมปทา 

 
 

73 
4.29 แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ด้านอารักขสัมปทา 
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4.30 แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุด้านกัลยาณมิตตตา 
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4.31 แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครู
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านสมชีวิตา 
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    1.1   กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 3 
 



 
บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 การใช้เทคโนโลยีเป็นทั้งโอกาสและภัยคุกคามของสังคมไทย  เนื่องจากการใช้เทคโนโลยีที่
เพิ่มขึ้นเป็นโอกาสอันดีที่จะท าให้ประชาชนได้รับความรู้และข่าวสารใหม่ๆ ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
และการน าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันส่งผลให้ได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น     
แต่อาจจะเป็นภัยคุกคามอันเกิดจากการใช้เทคโนโลยีที่ ไม่เหมาะสมเพิ่มมากขึ้นด้วย เช่น เกิดปัญหา
อาชญากรรมรูปแบบใหม่  การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญามากขึ้นและง่ายขึ้น  เทคโนโลยีมีผลให้คน  
มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางสังคม การละเมิดข้อมูลส่วนบุคคลโดยการน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปหา
ประโยชน์  การเข้าถึงการพนันออนไลน์ รวมทั้งสื่อลามกอนาจารของเด็กมีมากขึ้นและป้องกันยากขึ้น 
เป็นต้น  หากรู้จักใช้เทคโนโลยีในทางที่เป็นประโยชน์ก็จะเป็นคุณอนันต์  แต่หากใช้เทคโนโลยีในทาง
ที่ไม่ถูกต้องก็จะมีโทษมหันต์เช่นกัน  ดังนั้นพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 จึงได้
บัญญัติในเรื่องเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ไว้ในหมวด 9 มาตรา 65 ความว่า “ให้มีการพัฒนาบุคลากร
ทั้งด้านผู้ผลิต และผู้ใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะใน       
การผลิต รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ”(ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาต,ิ 2546) 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นกระบวนการน าระบบคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ตแวร์และซอฟต์แวร์
หรือเครื่องมือแบบอัตโนมัติมาประมวลผลข้อมูลต่าง ๆ การน าระบบมาติดต่อสื่อสารกับผู้รับบริการ
และผู้ให้บริการรวมทั้งการติดต่อสื่อสารท างานร่วมกันของระบบสารสนเทศของทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ส าหรับการจัดการและการให้บริการ การติดต่อระหว่าง
เครื่องมือหรืออุปกรณ์หรือผู้ท างานกับระบบทั้งหมดจะเป็นไปได้ต้องอาศัยโครงสร้างการสื่อสารข้อมูล
ไม่ว่าจะเป็นแบบมีสายน าสัญญาณหรือไม่ใช้สายน าสัญญาณก็ตาม  ดังนั้นค าว่าเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(IT :Information Technology) และการสื่อสาร (Communication) จึงเป็นสิ่งใช้คู่กันเสมอและ
เรียกรวมกันว่าไอซีที แต่บางครั้งจะเรียกสั้นๆ ว่า ไอที เพื่อความกะทัดรัด(วัชระ ฉัตรวิริยะ, ม.ป.ป.) 
 การน าหลักพุทธธรรมที่เป็นหลักค าสั่งสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในองค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน  จะท าให้เกิด
ความช านาญในการใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  รู้จักบ ารุงรักษาวัสดุ
อุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมากขึ้น  มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ      
การสื่อสารในทางที่ถูกต้องดีงาม  และไม่ฟุ่มเฟือยในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ไม่
จ าเป็น   ซึ่งหลักพุทธธรรมดังกล่าว คือ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง หลักธรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน หรือ หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น ได้แก่  (1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึง
พร้อมด้วยความหมั่น  มีความขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน  จนมีความช านาญ  ใน
หน้าที่การงานของตน  (2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักคุ้มครองเก็บรักษา  วัสดุ
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อุปกรณ์ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสียหายไป  (3) กัลยาณมิตตา คือ 
คบคนดีเป็นมิตร รู้จักเลือกพบปะพูดคุยกับบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตาม
จารีตประเพณีอันดีงาม  (4) สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม  รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย ไม่ใช้จ่าย
ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่มีความจ าเป็น (พระพรหมคุณาภรณ,์ 2528)   
 หลักธรรมน้ี เรียกกันสั้นๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หรือเรียกกันติดปากว่า  ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ซึ่งพระพรหมคุณาภรณ์ (ปอ. ปยุตฺโต) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า อัตถะ หมายถึง ประโยชน์ จึงมี
ประโยชน์ซ้ าซ้อนกันสองค า  ปัญหาการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เพราะขาดหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาดังกล่าว  คือ (1) การขาดความรู้ความช านาญ  ไม่สามารถ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน     
(2) การไม่รู้จักบ ารุงรักษาวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เพื่อไม่ให้ช ารุด
เสียหาย  (3) มีการคบคนไม่ดีเป็นเพื่อน  ท าให้เกิดการแนะน าชักชวนให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารไปในทางที่ไม่ดี  เช่น การน าข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นไปหาประโยชน์  การเข้าถึงสื่อลามก
อนาจาร การพนันออนไลน์ เป็นต้น  และ  (4) มีการใช้จ่ายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ฟุ่มเฟือยเกินความจ าเป็น เพื่อให้เป็นไปตามกระแสนิยมของความต้องการและไม่รู้จักเพียงพอ ไม่
พอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่  เกิดความอยากได้อยากมีเกินฐานะของตน (พระพรหมคุณาภรณ์, 2528)  ทั้งนี้ 
ปัญหาต่างๆสามารถใช้สติปัญญาในการคิดพิจารณาแก้ปัญหาได้  ดังกระแสพระราชด ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ความว่า   “…ปัญหาทุกอย่างไม่ว่าเล็กหรือ
ใหญ่ มีทางแก้ไขได้ ถ้ารู้จักคิดได้ดี ปฏิบัติได้ถูก  การคิดได้ดีนั้นมิใช่การคิดได้ด้วยคิดหรือด้วยสมองกล 
เพราะถึงโลกเราในปัจจุบันจะวิวัฒนาการไปมากเพียงใดก็ตาม   ก็ยังไม่มีเครื่องมืออันวิเศษชนิดใด
สามารถขบคิดแก้ไขปัญหาต่างๆ ได้อย่างสมบูรณ์  การขบคิดวินิจฉัยปัญหาจึงต้องใช้สติปัญญาคือ   
คิดด้วยสติรู้ตัวอยู่เสมอ  เพื่อหยุดยั้งและป้องกันความประมาทพลาดผิดและอคติต่างๆ มิให้เกิดขึ้น 
ช่วยให้การใช้ปัญญาพิจารณาปัญหาต่างๆ  เป็นไปอย่างเที่ยงตรง  ท าให้เห็นเหตุเห็นผลและ            
ที่ เกี่ยวเนื่องกันเป็นกระบวนการได้กระจ่างชัดทุกขั้นตอนและวินิจฉัยได้ถูกต้องว่าปัญหาที่แท้          
อยู่ตรงไหนจะปฏิบัติแก้ไขโดยวิธีใด ส่วนการปฏิบัติได้ถูกนั้น ก็คือปฏิบัติแก้ไขได้ถูกต้องตามหลักการ
หลักวิชาการ หลักเหตุผล และหลักธรรม  การคิดได้ดีปฏิบัติได้ถูกนี้เป็นเรื่องที่เป็นเหตุเป็นผล
ประกอบกันและส่งเสริมสนับสนุนกันเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการแก้ไขปัญหาทั้งในการด ารงชีวิตและใน
การปฏิบัติกิจการงาน..”(พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, 2543) 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เป็นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  มีครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นจ านวนมาก และมีการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบการเรียนการสอน เป็นจ านวนมาก  ถ้ามีการน า
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์มาใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสาร จะท าให้มีความรู้ความช านาญในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบการ
เรียนการสอนได้อย่างถูกต้องและไม่ฟุ่มเฟือย  ประหยัดงบประมาณในการซ่อมบ ารุงวัสดุอุปกรณ์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ซึ่งจะส่งผลให้ เกิดการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการศึกษา   
เมื่อการศึกษาได้รับการพัฒนาก็จะท าให้สังคมพัฒนาขึ้น  ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  จะเป็น
แรงผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศชาติต่อไป   จึงเห็นควรที่จะมีการศึกษาวิจัยเป็นอย่างยิ่ง  
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1.2 ปัญหำของกำรวิจัย 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างไรบ้าง 
 
1.3  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.3.1 เพื่อศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   
 1.3.2 เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จ าแนกตามเพศ  และต าแหน่ง  
 1.3.3 เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน      
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครโูรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   
 
1.4  สมมติฐำนกำรวิจัย 
 1.4.1 ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่มีเพศต่างกัน มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน 
 1.4.2 ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชนใ์นการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน 
 
1.5  กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 จากคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 13 ข้อ 238 (ม.ม. 13/238)  
ผู้วิจัยได้ก าหนดตัวแปรอิสระประกอบด้วยปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและต าแหน่ง  ส่วนตัวแปรตาม 
คือ การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ        
การสื่อสาร  ได้แก่  อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น), อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการ
รักษา), กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร), สมชีวิตา (มีความเป็นอยู่เหมาะสม)  แสดงสรุปเป็นกรอบ
แนวคิดได้ดังต่อไปนี ้
 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)         ตัวแปรตำม (Dependent Variable)
                 
 
 
 

 
 
 
 

 
ภาพที่ 1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย (พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 13  

    ข้อ 238 (ม.ม. 13/238) 

กำรใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในกำรบริหำร
จัดกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
- เพศ 
- ต ำแหน่ง 
 

- อุฏฐำนสัมปทำ (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น) 
- อำรักขสัมปทำ (ถึงพร้อมด้วยการรักษา) 
- กัลยำณมิตตตำ (คบคนดีเป็นมิตร) 
- สมชีวิตำ (มีความเป็นอยู่เหมาะสม) 
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1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.6.1 ท าให้ทราบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   
1.6.2 ท าให้ทราบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ที่มีเพศ และต าแหน่ง ที่ต่างกัน 
1.6.3 ทราบข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร

จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
 
1.7  ขอบเขตกำรวิจัย 

1.7.1 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  เป็นการศึกษาเฉพาะ  การใช้หลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ คือ (1) อุฏฐานสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยความหมั่น  (2) อารักขสัมปทา คือ การถึง
พร้อมด้วยการรักษา  (3) กัลยาณมิตตตา คือ การคบคนดีเป็นมิตร และ (4) สมชีวิตา คือ  มีความ
เป็นอยู่เหมาะสม 

1.7.2 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง  เป็นการศึกษาเฉพาะครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 คน  หัวหน้าฝ่าย 4 คน  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 คน  ครู 128 คน  
และครูผู้ช่วย 30 คน รวมจ านวน 174 คน   ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 )  จ านวน 120 คน  ประกอบด้วย ครู  จ านวน 
88 คน และบุคลากรทางการศึกษา คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  หัวหน้าฝ่าย  
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู ้และครูผู้ช่วย จ านวน 32 คน 

1.7.3 ขอบเขตด้ำนสถำนที่  คือ  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ 

1.7.4 ขอบเขตด้ำนระยะเวลำที่ศึกษำ  คือ  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2557 –  1 
มิถุนายน  2558  รวมระยะเวลา  7  เดือน 

 
1.8  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 หลักธรรมทิฎฐธัมมิกัตถประโยชน์ หมายถึง หลักธรรมะที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ ในปัจจุบัน 
อันประกอบไปด้วย 4 อย่าง คือ  
  อุฏฐำนสัมปทำ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยความหมั่น มีความขยันหมั่นเพียรจนเกิด
ความช านาญในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   
  อำรักขสัมปทำ หมายถึง การถึงพร้อมด้วยการรักษา รู้จักดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์ด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ให้เสียหาย   
  กัลยำณมิตตตำ หมายถึง การคบคนดีมีคุณธรรมเป็นมิตร รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในทางที่ถูกต้องดีงาม ไม่ชักชวนกันหลงมัวเมากับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในทางที่เสื่อมเสีย   
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  สมชีวิตำ หมายถึง มีความเป็นอยู่เหมาะสม ไม่ฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยไม่จ าเป็น 
 กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การน าทรัพยากรครู, บุคลากรทางการศึกษา และ  วัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ด้วยกระบวนการต่างๆ  คือ  การวางแผน  การจัด
องค์กร  ภาวะผู้น า  และการควบคุมการใช้ทรัพยากร   
 เทคโนโลยีสำรสนเทศและกำรสื่อสำร หมายถึง  การท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์และ
ซอฟต์แวร์ มีความสามารถพื้นฐานในด้านการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วน ามาประมวลผลจัดท าเป็น
รายงานต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึกข้อมูลมายังเครื่องคอมพิวเตอร์
ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการวางแผนจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  ได้แก่  โทรศัพท์
พื้นฐาน  โทรศัพท์เคลื่อนที่  ระบบอินเทอร์เน็ต  คอมพิวเตอร์  โปรเจคเตอร์  เครื่องฉายภาพข้าม
ศีรษะ  ที่ใช้อยู่ภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
 เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามสารนิพนธ์นี้ มี 2 เพศ ได้แก่ 1. เพศชาย และ 
2. เพศหญิง 
 ต ำแหน่ง  หมายถึง  กลุ่มหน้าที่ความรับผิดชอบอันสัมพันธ์และคล้ายคลึงกัน   ซึ่งจะ
มอบหมายให้บุคคลหนึ่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ แบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภท คือ 1. คร ู และ  2. บุคลากรทางการศึกษา 
 ครู  หมายถึง  บุคลากรครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและประจ าอยู่ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ ์ในปีการศึกษา 2557  
 บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน  
หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ และครูผู้ช่วยที่ประจ าอยู่ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
ในปีการศึกษา 2557 
 โรงเรียนกำฬสินธุ์พิทยำสรรพ์  หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษาระดับช่วงชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นและตอนปลาย(มัธยมศึกษาปีที่ 1-6)  ที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
24  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์

 
 
 



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่องการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เสนอ
ตามล าดับ ดังนี ้

 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2.2  แนวคิดหลักการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.3  หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์   
 2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.5  สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 1.  ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพหรือ
ความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของ
สังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นขั้นตอนส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า 
 การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ 
นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่า ใน
ครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ
และจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคมมีนักบริหาร  นักวิชาการ และนักการศึกษา
มากมายหลายท่านได้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 

 มัลลิกา  ต้นสอน (2544) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหาร (Administration) หมายถึง  
การก าหนดแนวทาง หรือนโยบาย การสั่งการ การอ านวยการ การสนับสนุน และการตรวจสอบ ให้  
ผู้ปฏิบัติสามารถด าเนินงานให้ได้ตามเป้าหมายที่ต้องการ    

 ธีระรัตน์  กิจจารักษ์ (2547) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหาร คือ การใช้ศาสตร์และศิลป์
น าเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร 
(Process of Administration) ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 วิโรจน์  สารรัตนะ (2548)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ  เช่น       
การวางแผน  การจัดองค์การ  การน า  และการควบคุม  ในกรณีหน้าที่ทางการบริหาร 
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 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) (2549) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารเป็น
วิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น (Getting things done through other people) และกล่าว
ว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี 5 ประการ ตามค าย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 

  1.  P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงานเพื่อ
ความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพื่อก าหนดทิศทางของ
องค์กร 

  2.  O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 

  3.  S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 

  4.  D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 

  5.  C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 

  พะยอม  วงศ์สารศรี (2551) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการที่
ผู้จัดการใช้ศิลปะและกลยุทธ์ต่าง ๆ ด าเนินกิจการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยอาศัยความร่วมแรงร่วมใจ
ของสมาชิกในองค์การ การตระหนักถึง ความสามารถ ความถนัด ความต้องการและความมุ่งหวังด้าน
ความเจริญก้าวหน้าในการปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การควบคู่ไปด้วยองค์การจึงจะสัมฤทธิผลตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว ้

 เฮอร์เบิร์ต เอ. ไซมอน (Herbert A. Simon, อ้างถึงใน เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 2547)  ได้ให้
ความเห็นไว้ว่า การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ 
โดยที่ผู้บริหารมักไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติ แต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จตาม
จุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือก 

 แฮร์โรลด์  คูนตซ์ (Harold Koontz, อ้างถึงใน รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม, 
2545) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดย
อาศัยปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของเป็นอุปกรณ์ในการบริหารเพื่อให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตาม
จุดมุ่งหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ลูเธอร์  กูลิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2547) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการ
บริหารเป็นศาสตร์สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้องกระท าอะไร
ภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะ และช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์ของการ
กระท าของพวกเขาได้   

 ไซมอน (Simon, อ้างถึงใน วิโรจน์  สาระรัตน์, 2548) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  การบริหาร  
หมายถึง  ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ  กล่าวคือ  ผู้บริหารไม่ใช่เป็น 
ผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติท างานจนส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว 
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 เซอร์จิโอวานนี (Sergiovani, อ้างถึงใน วิเชียร  วิทยาอุดม, 2548)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการท างานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์น าเอาทรัพยากร
บริหาร มาประกอบเป็นกระบวนการบริหารให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยอาศัยปัจจัยหลัก คือ เงิน บุคคล วัสดุสิ่งของ และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
เป้าหมาย การบริหารเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะ
เป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จหรือล้มเหลว  ความมีประสิทธิภาพหรือความไร้
ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหาร
เป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ  เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหารและการเจริญเติบโตของการบริหาร  ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่า      
ในครอบครัวองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ 
และจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของคนในสังคม 

 2.  ความส าคัญของการบริหาร 
 ปรียาพร  วงค์อนุตรโรจน์ (2547)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารเป็นภารกิจหลักของ

ผู้บริหารที่ต้องก าหนดแบบแผน  วิธีและขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบ เพราะถ้า
ระบบบริหารงานไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่นๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดีต้องรู้จักเลือก
วิธีการบริหารที่ เหมาะสมและมีประสิทธิภ าพ เพื่อที่จะให้งานได้บรรลุจุดมุ่ งหมายที่ วางไว้            
การบริหารงานนั้นจะต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะการด าเนินการต่างๆ มิใช่เพียงแต่
กิจกรรมที่ผู้บริหารจะกระท าเพียงล าพังคนเดียว  แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีก หลายคนที่มีส่วนท าให้งาน
นั้นประสบความส าเร็จผู้ช่วยงานแต่ละคนมีความแตกต่างกัน  ทั้งในด้านสติปัญญาความสามารถ  
ความถนัดและความต้องการที่ไม่เหมือนกัน  จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารที่จะน าเทคนิควิธีและ
กระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายขององค์การ 
 สมพงษ์  เกษมสิน (2550)  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ ความส าคัญของการบริหารที่ดีจะ
ก่อให้เกิดในสิ่งต่อไปน้ี  
  1.  คุณค่าในด้านการประหยัด  การบริหารจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ  เช่น  
คน  เงิน  เวลา  วัสดุอุปกรณ์  ได้อย่างประหยัด  การสิ้นเปลืองสูญเปล่ามีน้อย  แต่ได้ประโยชน์สูงสุด      
  2.  คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ  การบริหารจะช่วยท าให้การท างานเกิดผลงานที่คุ้มค่า
กับการลงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไป  ก่อให้เกิดความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนา    
ในงานน้ันด้วย 
  3.  คุณค่าในด้านประสิทธิผล  การบริหารงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงาน         
ซึ่งหมายถึงการท างานที่ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือคาดหมายไว้เป็นหลัก 
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  4.  คุณค่าในด้านความเป็นธรรม  การบริหารเป็นการด าเนินงานด้วยความเป็นธรรม
อย่างทั่วหน้าและทั่วถึง  ปราศจากจากเลือกที่รักมักที่ชัง โดยไม่ได้เลือกแบ่งแยก  วรรณะ  เชื้อชาติ  
และศาสนา 
  5.  คุณค่าในความซื่อสัตย์  ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียม  การกระท า
โดยชอบย่อมก่อให้เกิดความมีเกียรติ  เกิดความมั่นคง  ก้าวหน้า  เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ 
 3.  กระบวนการการบริหารงาน 
 การบริหารโดยทั่ว ๆ ไป จะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธี หรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารนั้น จะต้องมีล าดับรายการก่อนหลัง
ว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อๆ ไปจะท าอะไร ซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขต และหน้าที่ตามขั้นตอนต่าง ๆ ไว้
อย่างชัดเจนนักวิชาการ และนักบริหารต่างประเทศตลอดจนนักการศึกษาได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารไว้ดังนี ้
 สุพจน์  พันธ์ชูเพชร (2538) ได้สรุปความเห็นของกูลิค และเออร์วิค (Luther H.Gulick 
and Lyndall Urwick) เกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 7 ประการ ซึ่งเรียกย่อๆ ว่า “POSDCORB” 
ซึ่งมีสาระส าคัญ ดังนี ้

  1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนแนวทางในการปฏิบัติงานตลอดจน
วิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

  2.  การจัดหน่วยงาน (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสร้างอ านาจหน้าที่ การแบ่ง
ส่วนงาน การจัดสายงานการจัดตัวบุคคล (Staffing) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคลากร อันได้แก่
การจัดอัตราก าลัง การสรรหา การรักษาสภาพการท างาน การควบคุมการปฏิบัติงาน 

  3.  การอ านวยการ (Direction) หมายถึง การด าเนินการในการตัดสินใจ และการสั่ง
การในกิจการต่าง ๆ ให้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบแบบแผน  ทั้ งในลักษณะทั่ว ๆ ไป และใน
ลักษณะเฉพาะตลอดจนการให้ค าแนะน าและการควบคุมการปฏิบัติงาน 

  4.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือในการปฏิบัติงานในส่วน
ต่างๆ ให้ประสานสอดคล้องกันและกลมกลืนกัน 

  5.  การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน   
ให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหว  และความก้าวหน้าของกิจการ        
ในหน่วยงาน 

  6.  งบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การควบคุมการใช้จ่ายให้รอบคอบ และรัดกุม
รวมถึงการจัดสรรงบประมาณ การท าบัญชี 

 พงษ์ศักดิ์  ปัญจพรผล (2542) ไดใ้ห้ความเห็นไวว้่า กระบวนการการบริหารมีองค์ประกอบ 
10 ประการ ดังนี ้

  1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การก าหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไว้เป็นการ
ล่วงหน้า โดยเกี่ยวกับการคาดการณ์ (Forecasting) การก าหนดวัตถุประสงค์ (SetObjective)      
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การพัฒนากลวิธี (Develop strategies) ในการวางแผน ซึ่งต้องค านึงถึงนโยบาย (Policy) เพื่อให้
แผนงานที่ก าหนดขึ้นไว้มีความสอดคล้องต้องกันในการด าเนินงาน 

  2.  การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการท างานเพื่อให้งานต่างๆ
สามารถด าเนินไปโดยมีการประสานงานกันอย่างดี   

  3 .  การจัดคนเข้าท างาน  (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเข้าปฏิบัติงานให้
เหมาะสมตามต าแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบ 

  4.  การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผู้บริหารในการที่จะตัดสินใจ
แยกแยะและวิเคราะห์ออกมาให้ได้ว่าในการท างานจะต้องมีการตัดสินใจในเรื่องใดบ้าง 

  5.  การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุม
งานและนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะท าให้การท างานประจ าวันของเจ้าหน้าที่ทุก
คนเป็นไปด้วยด ี

  6.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อการด าเนินการ
เป็นไปด้วยดี และราบรื่น ศึกษาหลักเกณฑ์และวิธีการที่จะท าการประสานงานดีขึ้น และด าเนินการ
แก้ไขเมื่อเกิดปัญหาขึ้น 

  7.  การร่วมมือประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงานให้ผู้ปฏิบัติงาน
ทุกฝ่ายมีความเข้าใจในงาน เข้ามาร่วมท างานกันอย่างพร้อมเพรียงกัน ข้อตกลงที่ส าคัญยิ่งของการ
ประสานงาน คือ ความร่วมมือ ซึ่งเป็นเรื่องของ “จิตใจ” 

  8.  การสื่อข้อความ (Communicating) หมายถึง การผ่านข่าวสารข้อมูลและความ
เข้าใจ เพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตามที่ต้องการ 

  9.  การรายงานผล (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติของหน่วยงาน
ให้แก่ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงาน  ตลอดจน           
การประชาสัมพันธ์(Public Relation) แจ้งให้ประชาชนทราบ ซึ่งโดยทั่วไปการายงานจะหมายถึง 
วิธีการของสถาบันหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูลแก่ผู้สนใจมาติดต่อสอบถามผู้บังคับบัญชา/
ผู้ร่วมงานความส าคัญของการรายงานนั้นจะต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความเป็นจริง 

  10.  การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การงบประมาณ โดยศึกษาให้ทราบถึง
ระบบและกรรมวิธีในการบริหารเกี่ยวกับงบประมาณ และการเงินตลอดจนการใช้งบประมาณในการ
ควบคุมงาน 
 ธีรรัตน ์กิจจารักษ ์(2542) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ 5 ประการ ดังนี ้

  1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงาน
ในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท า วิธีการ และวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ 
ไว้ล่วงหน้า 

  2.  การแสวงหา และก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์(Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพื่อให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยด ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.  การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้น และส่งเสริม 
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 



11 

 

  4.  การประสานงาน (Co – ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อย
ทุกหน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพื่อให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อ่ืน และเพื่อให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

  5.  การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ 
ให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล       
ขั้นสุดท้ายเพื่อทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพื่อหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและ
ประเมินผลขั้นสุดท้าย เพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ต้ังแต่ต้นเพื่อ
วางแผนใหม่ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 

 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2546) ได้ให้ความเห็นว่า คุณธรรมที่นักบริหารพึงมี 
คือ อปริหานิยธรรม 7 ของกษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความ
เสื่อมเป็นไปเพ่ือความเจริญฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมือง 

  1.  หมั่นประชุมกันเนืองนิตย ์
  2.  พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า 

ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า:พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย 
  3.  ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้(อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้  (ตาม

หลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม 
  4.  ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้น เห็นถ้อยค าของท่าน

ว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 
  5.  บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิได้ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
  6.  เคารพสักการะบาชาเจดีย์(ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ)ของ

วัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์
เหล่านั้นเสื่อมทรามไป 

  7.  จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย(ในที่นี้
กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า ขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก อปริหานิยธรรม 7 
ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัรฐโดยระบอบสามัคคี ซึ่งรัฐคู่อริ
ยอมรับว่า เมื่อชาววัชชีปฺบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การเกลี้ยกล่อม
หรือยุแยกให้แตกสามัคคี   
 มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2549) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าแนวคิดของเฮ็นรี่ ฟาโย (Henry 
Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นก าเนิดในการเสนอองค์ประกอบมูลฐานของ      
การบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี ้

  1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้า เพื่อใช้ในการตัดสินใจในอนาคต 

  2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงานและระบุ
หน้าที่โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน 
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  3.  การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามที่ได้   
มีการก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้ 

  4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การรวมความพยายามของผู้ปฏิบัติงาน
และช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพื่อให้การท างานส าเร็จ 

  5. การควบคุม (Controlling) การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค ์
 พระธรรมโกศาจารย์ ( ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า นักบริหารแบบ
ธรรมาธิปไตย ควรยึดหลักธรรมในการบริหารที่เรียกว่า พละ 4 ประการ คือ 

  1. ปัญญาพละ ก าลังความรู้หรือความฉลาด 
  2. วิริยพละ ก าลังแห่งความเพียร 
  3. อนวัชชพละ ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต 
  4. สังคหพละ ก าลังการสงเคราะห์ หรือมนุษย์สัมพันธ ์

 พละหรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง 4 ประการนี้ ช่วยท าให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน จัดองค์การ แต่งตั้งบุคลากร อ านวยการ และ
ควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษย์สัมพันธ์ ยิ่งเขามีคุณธรรมทั้ง 4 ข้อนี้เพิ่มมากขึ้น
เท่าใดก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น ตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการ 
แม้เพียงบางข้อ เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได ้
 เสนาะ  ติเยาว์ (2551) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  หลักส าคัญของการบริหารมี 5 ลักษณะ ได้แก ่

  1.  การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความว่า การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคม คือ อาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่น  มิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จ 
สาระส าคัญของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารที่ประสบความส าเร็จจะต้องมีสิ่งต่างๆ
เหล่านี้ คือ มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดี มีความเป็นผู้น าและสามารท างานเป็นทีมได้  มี
ความสามารถในการปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์  
และมีความสามารถท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้ 

  2.  การบริหารท าให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์การ เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้  เป้าหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ 3 ประการ คือ เป้าหมายต้องสูงแล้วสามารถ
ท าให้ส าเร็จ เป้าหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส าเร็จไม่ได้ เป้าหมายต่ าไปก็ไม่ท้าทายไม่มีคุณค่า ประการ    
ที่สอง การจะไปถึงเป้าหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ  ประการสุดท้าย 
จะต้องระบุเวลาที่จะท าให้บรรลุเป้าหมายนั้น 

  3.  การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ค าว่าประสิทธิผล
หมายความว่า ท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด ส่วนค าว่า ประสิทธิภาพหมายความว่า ท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุด การท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคือ งานบรรลุผลตามที่ต้องการและ  
การใชท้รัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
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  4.  การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ จึงต้องตระหนัก 2 ข้อใหญ่ ๆ
คือ เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้  และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์  ดังนั้น การบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด เศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  5.  การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป  ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้อง และสามารถปรับตัวเองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 พัชรี  โภคสวัสดิ์ (2551) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารประกอบขึ้นเป็นกระบวนการที่
ส าคัญ 5 อย่าง  ดังนี ้
  1.  การวางแผน  คือ  การศึกษาอนาคตและความต้องการแล้ววางแนวทางการปฏิบัติ
ไว้ล่วงหน้า 

  2.  การจัดการองค์การ  คือ  การจัดแบ่งหน่วยงานออกเป็นแผนก  เป็นฝ่าย หรือเป็น
กลุ่มลักษณะของงาน และการแบ่งงานกันท า 

  3.  การจัดคนเข้าท างาน  คือ  การจัดตัวบุคคลเป็นการบริหารงานด้านบุคลากร ได้แก่  
การจัดอัตราก าลัง  การสรรหา  การพัฒนาบุคคล  การสร้างบรรยากาศที่ดี  กา รประเมินผล        
การท างาน  และการให้พ้นจากงาน 

  4.  การอ านวยการสั่งการ  คือ  การบังคับบัญชาสั่งการให้คนงานท างานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายตามล าดับชั้น 

  5.  การควบคุม  คือ  การควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับที่วางไว้ หรือ
ตามแผนที่วางไว้  เพื่อให้งานด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยรวดเร็ว  หน้าที่ในการบริหารเป็นของ
ผู้บริหารทุกระดับชั้น 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2555) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับกระบวนการบริหารว่า การบริหาร
จั ดการการบ ริห ารยุ ท ธศาสตร์  หรือแม้ ก ระทั่ งก ารบ ริห ารการพั ฒ นา  (development 
administration) และการบริหารการบริการ (service administration) แต่ละค า มีความหมายของ
บางส่วนที่คล้ายคลึง  หรือใกล้เคียงกัน  หรือมีลักษณะร่วมที่เห็นได้อย่างชัดเจน อย่างน้อย 3 ส่วน 
คือ 1) เป็นแนวทาง หรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐ  และ/ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ น ามาใช้ในการบริหารเพื่อจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ  2) มีกระบวนการ
บริหารงานที่ อย่ างน้ อยประกอบด้วย  3 ขั้นตอนส าคัญ  คือ  การวางแผน  (planning) การ
ด าเนินงาน (acting) และการประเมินผล (evaluating) และ 3)มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนา
ประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า
และมั่นคงเพิ่มขึ้น  ส าหรับส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้นต่างกันซึ่งหมายความว่า การ
บริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน  เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การ
แข่งขัน ความรวดเร็ว การตลาด การลดขั้นตอนและลด  พิธีการ เข้ามาใช้การบริหารราชการ ในขณะ
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ที่การบริหารยุทธศาสตร์ซึ่งนับได้ว่า เป็นการบริหารจัดการใหม่ หรือการบริหารใหม่แนวทางหนึ่ง และ
เมื่อน าค านี้มาใช้กับหน่วยงานภาครัฐ และ/หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงเรียกว่า เป็นการบริหารภาครัฐ
แนวใหม่ (New Public Administration) หรือการจัดการภาครัฐ (New Public Management) ที่
ให้ความส าคัญกับการวางแผนยุทธศาสตร์ที่ประกอบด้วย 5 ส่วน (ขั้นตอน) ได้แก่ (1) วิสัยทัศน์ (2) 
พันธกิจ (3) เป้าหมาย (หรืออาจเรียกว่า เป้าประสงค์ วัตถุประสงค์ หรือจุดหมายปลายทาง) (4) 
ยุทธศาสตร์ (หรืออาจเรียกว่า ยุทธศาสตร์  การด าเนินงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนา หรือประเด็น
ยุทธศาสตร์) และ (5) แผนที่ทางยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดการบริหารยุทธศาสตร์ของแผนงานหรือ
โครงการของหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการพัฒนาให้ความส าคัญเรื่องการบริหารและการ
พัฒนานโยบาย แผน แผนงาน โครงการ (policy, plan, program, project) หรือกิจกรรมของ
หน่วยงานของรัฐ  ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่องการอ านวยความสะดวกและการให้บริการแก่
ประชาชนที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 

 เทเลอร์ (Frederick W Taylor, อ้างใน ธงชัย สันติวงษ์, 2546) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าการ
พัฒนาการบริหารที่มีหลักเกณฑ์ซึ่งมีพื้นฐานอยู่ในหลักการ (Principles) ที่ส าคัญ 4 ประการ ได้แก ่

  1.  ต้องมีการคิดค้นและก าหนดวิธีที่ดีที่สุด (One Best Way) ส าหรับงานแต่ละอย่าง
คือต้องมีการก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุดซึ่งช่วยจะให้ท างานเสร็จลุล่วงไปด้วยดีตามวัตถุประสงค์
มาตรฐานของงานจะต้องมีการจัดวางเอาไว้ โดยมีหลักเกณฑ์ที่ได้พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นวิธีที่ดีที่สุดจริง
และในเวลาเดียวกันการจ่ายผลตอบแทนแบบจูงใจต่างๆ ก็จ่ายให้ตามผลผลิตทั้งหมด 

  2.  ต้องมีการคัดเลือกและพัฒนาคนงาน โดยตระหนักถึงความส าคัญและคุณค่าของ 
การรู้จักงานให้เหมาะสมสอดคล้องกับคนงาน นอกจากนี้ต้องมีการอบรมคนงานให้รู้จักวิธีการท างาน
ที่ถูกวิธีด้วย และในการคัดเลือกคนงานจะต้องมีการพิจารณาเป็นพิเศษที่จะให้ได้คนที่มีคุณสมบัติ     
ที่ดีที่สุดตรงตามงานที่จะให้ท า 

  3.  ด้วยวิธีการพิจารณาอย่างรอบคอบเกี่ยวกับวิธีการท างาน ควบคู่กับการพิจารณา
คนงานนี้ คนงานจะไม่คัดค้านต่อวิธีทางานใหม่ที่ได้ก าหนดขึ้น เพราะโดยหลักเหตุผลคนงานทุกคนจะ
เห็นจริงถึงโอกาสที่เขาจะได้รับรายได้สูงขึ้นจากการทางานถูกวิธีที่จะช่วยให้ได้ผลิตผลสูงขึ้น 
  4.  การประสานร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้บริหารและคนงาน ฝ่ายบริหารควรจะ
ได้ประสานอย่างใกล้ชิดเป็นประจ ากับคนงานที่เป็นผู้ปฏิบัติงาน แต่ต้องไม่ใช่โดยการลงมือปฏิบัติงาน
ที่ควรจะเป็นงานของคนงานเท่านั้นจากหลักการดังกล่าว พบว่าวิธีการต่างๆ ล้วนแต่เป็นวิธีการที่มี
หลักเกณฑ์ตามหลักวิทยาศาสตร์ท าให้เกิดทฤษฎีการบริหารขึ้นมาและได้เสนอแนะว่า ผู้บริหารต้องมี
บทบาทเป็นจุดกลางของปัญหาและความส าเร็จของกลุ่มที่จะต้องรับผิดชอบน าเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
ประสิทธิภาพของกลุ่มมาคิดวิเคราะห์และปรับปรุงหาทางออกให้ได้เป็นผลดีที่สุดส าหรับกลุ่ม ให้ดีขึ้น
และมากขึ้นเรื่อยๆ  
 ลูเธอร์  กูลิค (Luther Gulick, อ้างถึงใน ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ , 2550) ได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับหลักการบริหารระบบราชการที่เรียกว่า POSDCoRB Model มีรายละเอียดดังนี ้

  1. P - Planning (การวางแผน) เป็นการคาดคะเนเหตุการณ์การต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น    
ในอนาคต ซึ่งต้องค านึงถึงทรัพยากรภายในองค์การ และสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อให้แผน         
ที่ก าหนดขึ้น มีความรอบคอบและสามารถน าไปปฏิบัติได ้
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  2.  O - Organizing (การจัดองค์การ) เป็นการจัดองค์การที่เป็นส่วนราชการโดยจัดแบ่ง
ตามความช านาญเฉพาะอย่าง ออกเป็นกรม ฝ่าย แผนก จะพิจารณาปริมาณงานคุณภาพงานขนาด
ของการควบคุม และพิจารณาแบ่งสายงานหลัก และสายงานที่ปรึกษา โดยค านึงถึงอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบควบคู่กันไป 

  3.  S - Staffing (การจัดบุคคลเข้าท างาน) เป็นการคัดเลือกบุคคลให้เข้ามาด ารง
ต าแหน่งภายในองค์การ โดยพิจารณาจากบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมให้ได้ในปริมาณ 
ที่เพียงพอจะทาให้งานส าเร็จได้ 

  4 .  D - Directing (การสั่ งการหรือการอ านวยการ ) เป็นการก ากับดูแล  สั่ งงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา โดยอาศัยลักษณะความเป็นผู้นา การจูงใจ ศิลปะการปกครองคน และการสร้าง
มนุษย์สัมพันธ์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 

  5.  Co - Coordinating (การประสานงาน) เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีกับบุคคลที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานทุกฝ่าย ทั้งในระดับสูงกว่า ต่ ากว่า และการสร้างมนุษย์สัมพันธ์กับ
ผู้บังคับบัญชา 

  6.  R - Reporting (การรายงานผลการปฏิบัติงาน) เป็นการน าเสนอผลสัมฤทธิ์ของการ
ปฏิบัติงานจากผู้ใต้บังคับบัญชา หรือผู้บริหารระดับต่างๆ โดยมีการติดต่อสื่อสารแบบเป็นลายลักษณ์
อักษร 

  7 .  B - Budgeting (การงบประมาณ ) เป็นเครื่องมือที่ ได้น ามาใช้ในการควบคุม       
การปฏิบัติงานโดยใช้วงจรงบประมาณ ซึ่งมีขั้นตอนดังนี้ การเตรียมขออนุมัติงบประมาณ การเสนอให้
ผู้บังคับบัญชาให้ความเห็นชอบ  การด าเนินงานตามงบประมาณ  การตรวจสอบ  การใช้จ่าย
งบประมาณตามแผนที่เสนอขอไว ้
 ฟาโย (Fayol, อ้างถึงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการก าหนด
หลักการในการบริหารจัดการว่า มี 14 ประการ เป็นส่วนประกอบส าคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของ
กระบวนการบริหารจัดการ ดังนี้ 
  1.  การแบ่งงานกันท า (Division of Labor) ฟาโย ได้เสนอว่า คนงานควรจะได้รับ   
การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติมากขึ้น หรือได้รับการกระตุ้นให้มีความรับผิดชอบ ในผลลัพธ์ของงาน
มากขึ้น ซึ่งหลักการนี้จะสามารถน าไปประยุกต์ใช้ในองค์การยุคปัจจุบันได้ 

  2.  อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เวปเบอร์ 
และฟาโย ได้ให้ความส าคัญของอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการของ
เวปเบอร์จะได้มาจากต าแหน่งหน้าที่ของผู้บริหารในสายการบังคับบัญชา  ส่วนอ านาจหน้าที่แบบ    
ไม่ เป็นทางการจะได้รับจากความช านาญงานของบุคคล  (Expertise) ความรู้ทางด้านเทคนิค 
(Technical Knowledge) ความมีคุณค่าทางศีลธรรม (Moral Worth) และความสามารถในการน า
(Leading) และสร้างความผูกพันกับผู้ใต้บังคับบัญชา โดยเน้นว่าอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
ควรจะต้องอยู่ควบคู่กัน 

  3.  การมีผู้บังคับบัญชาคนเดียว (Unity of Command) ฟาโย กล่าวว่าค าสั่งสองค าสั่ง 
(Dual Command) อาจก่อให้เกิดปัญหาในการทางาน เช่น การรายงานจะมีความเกี่ยวข้อง ในเมื่อ  
ผู้ควบคุมสองคนได้ให้ค าสั่งกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว ท าให้เกิดการสับสนในบางสถานการณ์ 
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ค าสั่งสองค าสั่งนี้ท าให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้บังคับบัญชา และท าให้เกิดการสับสนในล าดับขั้นของ
อ านาจหน้าที่แบบเป็นทางการ (Formal Hierarchy of Authority) การประเมินอ านาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้บริหารในระบบผู้บังคับบัญชาสองคนจะเป็นการยาก และผู้บริหารจะไม่สนใจ
ความรู้สึกของผู้ใต้บังคับบัญชา มักจะโกรธและอาจไม่ให้ความร่วมมือ  ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาไม่เชื่อฟัง 
  4.  สายการบังคับบัญชาตามอ านาจหน้าที่ (Line of Authority) เป็นสายการบังคับ
บัญชาจากผู้บริหารในระดับบนสู่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่างขององค์การ ความสัมพันธ์ของการจ ากัด
ความยาวของสายการบังคับบัญชา โดยการควบคุมจ านวนของระดับในล าดับขั้นของการบริหาร
จัดการ จ านวนที่ดีที่สุดในล าดับขั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) คือความยาวของการติดต่อสื่อสาร
ระหว่างผู้บริหารระดับสูงและพนักงานระดับล่าง รวมถึงความล่าช้าใน การวางแผน (Planning) และ
การจัดการ (Organizing) ซึ่งการจ ากัดจ านวนของระดับขั้น การบังคับบัญชาให้น้อยลงจะท าให้ปัญหา
ในการติดต่อสื่อสารลดลง และองค์การจะมีการปฏิบัติงานที่รวดเร็วและมีความยืดหยุ่นมากขึ้น ภายใน
องค์การมีการแบ่งแยกแผนกต่างๆ  ซึ่งแต่ละแผนกจะมีระดับขั้นการบังคับบัญชาโดยผู้บริหาร         
ในระดับกลางและระดับต้นของสายการบังคับบัญชาแต่ละแผนก ต้องมีปฏิสัมพันธ์กับผู้จัดการใน
ระดับเดียวกันในแผนกอื่นๆ ซึ่งปฏิสัมพันธ์นี้ช่วยในการตัดสินใจให้เร็วขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะรู้จัก
บุคคลอื่น และรู้วิธีการในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น ส าหรับการท างานข้ามแผนกหรือการท างาน   
ข้ามสายนั้น เป็นการสร้างทีมงานข้ามสาย ซึ่งสามารถควบคุมโดยผู้น าของแต่ละทีม 

  5.  การรวมอ านาจ (Centralization) เป็นการรวมอ านาจของการบังคับบัญชาไว้ที่
ผู้บริหารระดับสูงขององค์การ ซึ่งอ านาจหน้าที่จะไม่ได้รวมไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงของสายการบังคับ
บัญชา แต่เป็นการก าหนดว่า ควรมีการรวมอ านาจไว้ที่ผู้บริหารระดับสูงเท่าไร อย่างไร และมีการ
กระจายอ านาจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาและคนงานในระดับล่างอย่างไร  สิ่งนี้ถือว่ามีความส าคัญ
เนื่องจากว่าจะมีผลกระทบต่อพฤติกรรมของพนักงานในทุกระดับขององค์การ 

  6.  การมีเป้าหมายเดียวกัน (Unity of Direction) เป็นการออกแบบหรือก าหนดแผน 
ในการปฏิบัติงานของผู้บริหารและคนงานที่ใช้ทรัพยากรขององค์การ องค์การใดที่ไม่มีการวางแผนจะ
ท าให้ขาดประสิทธิภาพและขาดประสิทธิผล ซึ่งจะไม่มีการมุ่งไปสู่กิจกรรมของกลุ่มหรือกิจกรรม   
ของบุคคล แต่การวางแผนจะเริ่มที่ผู้บริหารระดับสูงท างานเป็นทีมร่วมกับกลยุทธ์ขององค์การ ซึ่ง
จะต้องมีการติดต่อกับผู้บริหารในระดับกลางที่มีส่วนในการตัดสินใจว่า จะใช้ทรัพยากรขององค์การ
อย่างไรเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์ หลักการในข้อนี้ยึดหลักว่า กิจกรรมของแต่ละกลุ่มต้องมี
จุดหมายและแผนเดียวกัน 

  7.  หลักความเสมอภาค (Equity) ความเสมอภาค คือ ความเป็นธรรม (Justice)     
ความยุติธรรม (Impartiality) และความเหมาะสม (Fairness) ส าหรับสมาชิกทุกคนภายในองค์การซึ่ง
ในปัจจุบันพนักงานมีความต้องการความเสมอภาคมากขึ้นเป็นการจัดการที่ใช้หลักความเท่าเทียมกัน 

  8.  การออกค าสั่ง (Order) วิธีการจัดการซึ่งอยู่ในต าแหน่งนั้นในการจัดหาเพื่อให้
องค์การได้รับประโยชน์สูงสุด  และเป็นการจัดหางานให้แก่พนักงานโดยจะใช้ผังองค์การ 
(OrganizationChart) เพื่อแสดงให้เห็นถึงต าแหน่งและหน้าที่ของพนักงานแต่ละคน และเป็นการชี้วัด
ว่าต าแหน่งของพนักงานแต่ละคนอาจจะมีการเลื่อนขั้นได้ในอนาคต การวางแผนเกี่ยวกับอาชีพได้รับ
ความสนใจมากขึ้นในองค์การยุคปัจจุบัน เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ถือว่า มีความจ าเป็นที่จะต้องให้
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การฝึกอบรม (Training) และการพัฒนาก าลังแรงงาน (Developing) โดยองค์การจะก าหนดต าแหน่ง
หน้าที่ส าหรับคนทุกคน และทุกคนจะเข้าใจต าแหน่งหน้าที่ของตน 

  9.  ความคิดริเริ่ม (Initiative) เป็นความสามารถของบุคคลในการกระท าสิ่งต่างๆ โดย
ปราศจากการสั่งการจากผู้บังคับบัญชา ผู้บริหารจะต้องกระตุ้นให้พนักงานมีความคิดริเริ่มซึ่งความคิด
ริเริ่มนี้นับถือว่าเป็นจุดแข็งขององค์การ เนื่องจากจะสามารถสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ได้  ผู้บริหารมี
ความต้องการทักษะ (Skill) และไหวพริบ (Tact) เพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างองค์การและความ
ต้องการของพนักงาน และความสามารถ (Ability) จะท าให้เกิดความสมดุล ซึ่งเป็นสิ่งที่ชี้วัดผู้บริหาร
ระดับสูงในการพัฒนาและการบริหารงาน 

  10 .  ความมีระเบียบวินัย  (Discipline) เป็นการมุ่ งให้ความส าคัญเกี่ยวกับเรื่อง         
การเชื่อฟัง (Obedience) อ านาจ (Energy) ค าขอร้อง (Application) และลักษณะของการแสดง
ความนับถือออกมา ส าหรับอ านาจของผู้บังคับบัญชา ความมีระเบียบวินัยเป็นบุคลิกลักษณะ          
ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารหลายๆ คนที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือให้กับผู้ปฏิบัติงานทั้งหมด  และ
ท างานอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายขององค์การ ความมีระเบียบวินัยจะเป็นความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกภายในองค์การกับคุณสมบัติของผู้น าภายในองค์การ และเป็นความสามารถของ
ผู้บริหารในการที่จะปฏิบัติตามอย่างยุติธรรมอีกด้วย 

  11.  ค่าตอบแทน (Remuneration of Personnel) การให้รางวัลประกอบด้วยโบนัส 
และแผนการแบ่งก าไร เป็นการช่วยกระตุ้นการท างานของพนักงานได้  การให้หรือการจ่าย
ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานมีความส าคัญอย่างมากต่อความส าเร็จขององค์การ  ระบบรางวัลที่มี
ประสิทธิภาพสามารถให้ความยุติธรรมทั้งพนักงานและองค์การ รวมทั้งสามารถกระตุ้นผลผลิตเพิ่ม
โดยการให้รางวัล เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยยึดหลักว่าการจ่ายค่าตอบแทนควร
ยุติธรรมและตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดทั้งนายจ้างและลูกจ้างเท่าที่จะท าได้ 

  12.  ความมั่นคงในงาน (Stability of Tenure of Personnel) ความมั่นคงในงาน      
มีความส าคัญต่อการจ้างงานระยะยาว เมื่อพนักงานอยู่ในองค์การซึ่งมีแนวโน้มจะท างานเป็นทีม    
เป็นระยะเวลานาน โดยพยายามพัฒนาทักษะ และปรับปรุงความสามารถในการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรขององค์การ การจ้างงานระยะยาวเป็นปัจจัยส าคัญที่ใช้อธิบายการประสบความส าเร็จของ
บริษัทขนาดใหญ่ในญี่ปุ่น 

  13 .  ผลประโยชน์ส่ วนตั วมีความส าคัญน้ อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ
(Subordination of individual interests to the common interest) ผลประโยชน์ขององค์การ
ถือว่าเป็นประโยชน์ของทุกๆ คน หรือของทุกกลุ่มในองค์การ ในขณะที่องค์การยังด าเนินกิจการอยู่
จะต้องมีการก าหนดผลประโยชน์เพื่อให้เกิดความยุติธรรมระหว่างองค์การและสมาชิกภายในองค์การ 

  14.  ความสามัคคี (Sprit de corps) เป็นความรู้สึกร่วมกันของสมาชิกภายในองค์การ
ที่ช่วยสนับสนุนการท างานของสมาชิกในกลุ่ม ในการออกแบบประยุกต์ของอ านาจหน้าที่ตามล าดับขั้น
ภาย ในองค์การ และสิทธิในการสั่งการ หรือการบริโภค และความร่วมมือกัน ถือว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญในการท าให้องค์การบรรลุผลส าเร็จและมีการพัฒนา ความสามัคคีจะสามารถบรรลุผลส าเร็จได้
หากมีการติดต่อกันระหว่างผู้บริหารและคนงานเพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ที่ส าคัญ  เพราะความ
สามัคคีคือพลัง เมื่อสมาชิกมีความสามัคคีกันสูงก็จะท าให้องค์การมีความแข็งแกร่ง 



18 

 

4. ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 4.1  วิวัฒนาการของทฤษฎี 
 การศึกษาวิวัฒนาการของทฤษฎีทางการบริหาร  จะช่วยให้ทราบถึงสิ่งที่มีมาก่อนหน้าอัน

จะช่วยให้เข้าใจ สิ่งที่มีอยู่ในปัจจุบันได้กระจ่างขึ้น  สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นได้ใน
อนาคตได้อย่างเหมาะสม  หากศึกษาย้อนหลังไปหลายพันปีก่อนอาจจะพบร่องรอยการบริหารจาก
ผลงานที่ปรากฏให้เห็นได้จากสิ่งต่าง  เช่น  การสร้างพีรามิดหรือระบบชลประทานของชาวอียิปต์
โบราณ  เป็นต้น  อย่างไรก็ตาม  การบริหารในนิยามที่เป็นทฤษฎีหรือหลักการเช่นในปัจจุบัน พึ่งเกิด
ขึ้นมาเมื่อไม่นานนี่เอง  นับตั้งแต่การปฏิวัติอุตสาหกรรม ในต้นศตวรรษที่  18  ซึ่งมีโรงงานเกิดขึ้น
มากมาย  มีความจ าเป็นต้องอาศัยการบริหารจัดการ  เพื่อประสานความพยายามของคนงานที่มี    
เป็นจ านวนมากให้สามารถผลิตสินค้า  หรือให้บริการได้  แต่ในช่วงเวลาดังกล่าวอาจยังเป็นยุคของ 
“นักบุกเบิกรุ่นแรก” (Preclassical  contributors)  ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการสู่ยุคทัศนะดั้งเดิม 
(Casaaical viewpoint)  ยุคทรรศนะเชิงพฤติการณ์ (Behavioral viewpoint)  ยุคทรรศนะเชิง
ปริมาณ  (Quantitative  viewpoint)  และยุคทั ศนะร่วมสมั ย  (Contemporary viewpoint)  
ตามล าดับ 

 4.2  ทฤษฎีการบริหารทัศนะดั้งเดิม (Classical Viewpoint) 
 การพัฒนาศาสตร์ทางการบริหารของ  Herry  Towne  ท าให้มีผู้ให้ความสนใจเริ่มมี
การศึกษาและให้ข้อเสนอแนะทฤษฎีทางการบริหารกันอย่างจริงจังมากขึ้น  เช่น  ทฤษฎีการบริหาร
เชิงวิทยาศาสตร์ , ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ และทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร เป็นต้น            
แต่เนื่องจากทฤษฎีเหล่านี้ เกิดขึ้นในระยะเริ่มแรก จึงนิยมเรียกกันว่า “ทัศนะดั้งเดิม”(Classical 
viewpoint) (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) 

  4.2.1  ทฤษฎีการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
  เกิดขึ้นในช่วงที่โรงงานอุตสาหกรรม เริ่มมีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว และมีความ

สลับซับซ้อนมากขึ้น วิธีการจัดการแบบเดิมๆ ไม่สามารถจัดการกับปัญหาต่างๆ ได้ โดยเฉพาะปัญหา
การท างานไม่เต็มศักยภาพของคนงาน มีนักทฤษฎีที่ส าคัญคือ Fredrick W.Taylor , Frank and; 
Lillian; และ Henry Gant Frederick W. Taylor  ถือกันว่าเป็นบิดาแห่งการบริหารเชิงวิทยาศาสตร์
(บางต าราเรียกการบริหารแบบมีหลักเกณฑ์) เขาเชื่อว่า ปัญหาคนงานท างานไม่เต็มศักยภาพนั้น
สามารถแก้ไขได้ด้วยการออกแบบงานและการจัดสิ่งจูงใจเสียใหม่  กรณีการออกแบบงานนั้น  Taylor 
เสนอหลักการ  4  ประการ  คือ (Massies & Douglas, 1981) 

   1.  ให้ใช้วิธีการเชิงคณิตศาสตร์ ก าหนดวิธีการท างานที่ดีที่สุด  เพื่อทดแทนวิธีการที่
คนงานท ากันมาแบบลองผิดลองถูก 

   2.  ให้มีการวางแผนเพื่อทดแทนการปล่อยให้คนงานเลือกวิธีการของเขาเอง 
   3.  ให้คัดเลือกคนงานที่มีความสามารถ แล้วให้การฝึกอบรมและพัฒนาให้มีการ

ท างานร่วมกัน 
   4.  ใช้หลักการแบ่งงานกันท า ระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาและคนงาน เพื่อให้แต่ละ

ฝ่ายท าหน้าที่ได้อย่างเหมาะสมที่สุด  
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 หัวใจส าคัญของหลักการดังกล่าวคือ ก าหนดวิธีท างานที่ดีที่สุด (One Best way) จากวิธีการ
ทางวิทยาศาสตร์  ซึ่งเรียกกันในปัจจุบันว่า Time and motion study  ด้วยการวิเคราะห์สายพาน
การท างาน แยกแยะงานออกเป็นส่วนๆ ตัดส่วนที่ไม่จ าเป็นออก แล้วก าหนดวิธีการท างาน  ที่จะช่วย
ลดเวลา ค่าใช้จ่าย และแรงงานในการผลิตลง แต่ให้ได้ผลผลิตตามที่มาตรฐานก าหนด  กรณีการ
จัดระบบสิ่งจูงใจ Taylor เชื่อว่า เงินเป็นปัจจัยจูงใจที่ส าคัญ  คนงานที่ท างานเกินมาตรฐานที่ก าหนด
จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มจากค่าจ้างปกติ ตามจ านวนผลงานที่ท าให้เพิ่มขึ้นนั้น  ส าหรับหลักการ
ของ Taylor มีผู้น าไปใช้กันมาก แต่มีข้อวิจารณ์กันว่า Taylor ให้ความส าคัญกับสิ่งจูงใจ   ที่เป็นตัว
เงิน เพื่อตอบสนองความต้องการด้านเศรษฐกิจและด้านศักยภาพมากกว่าทางด้านสังคม และไม่
ค านึงถึงความเครียด อันเกิดจากความต้องการด้านสังคมที่ไม่ได้รับการตอบสนอง  นอกจากนั้น การ
แบ่งงานกันท า  ก็ไม่ได้หมายความว่าผลผลิตจะมีคุณภาพกว่าคนงานมีขวัญก าลังใจดีและองค์การมี
สิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจหรือทางกายภาพ (Barnard 1986; อ้างถึงใน Bartol & others, 1998)  

  4.2.2  ทฤษฎีการบริหารแบบราชการ (Bureaucratic management) 
  การบริหารแบบราชการเป็นอีกทฤษฎีหนึ่งที่เน้นถึงความจ าเป็นของการจัดองค์การ

อย่างเป็นเหตุเป็นผล ไม่ปล่อยให้เป็นไปตามอ าเภอใจของผู้บริหารสถานศึกษาหรือเจ้าของกิจการ 
ทฤษฎีนี้มีพื้นฐานจากผลงานของ Max Weber นักสังคมวิทยาชาวเยอรมัน ซึ่งมีชีวิตอยู่ช่วงปี 1864-
1920  เขาได้เสนอแนวคิด “ระบบราชการเชิงอุดมคติ” (Ideal bureaucracy) ขึ้น  โดยเขาเองก็
ตระหนักและเข้าใจดีว่า หลักการบริหารดังกล่าว เป็นไปได้ยากในโลกแห่งความเป็นจริง และ  แท้จริง
แล้วการเสนอแนวคิดของเขาไม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อการบริหาร แต่ใช้เพื่อการศึกษาองค์ การมากกว่า 
อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการแปลผลงานของเขา เป็นภาษาอังกฤษในปลายทศวรรษ  1940  นักวิชาการ
หลายคนก็เห็นว่า  แนวคิดของเขาสามารถจะน าไปใช้กับการบริหารองค์การได้ดี จากหลักการส าคัญ  
7  ประการ ดังนี้ (Hellriegel & others, 1989) 

   1)  หลักการมีกฎและระเบียบข้อบังคับ เพ่ือควบคุมการตัดสินใจ 
   2)  หลักความไม่เป็นส่วนตัว ผู้บริหารสถานศึกษาต้องอยู่ภายใต้กฎและระเบียบ 

ข้อบังคับ เพือ่ให้ปลอดจากการกระท าตามอ าเภอใจ 
   3)  หลักการแบ่งงานกันท า ตามถนัดหรือความช านาญเฉพาะทาง 
   4)  หลักการมีโครงสร้างสายบังคับบัญชา 
   5)  หลักการความเป็นอาชีพที่มั่นคง 
   6)  หลักการมีอ านาจหน้าที่ในการตัดสินใจ โดยมีกฎระเบียบข้อบังคับรองรับ 
   7)  หลักความเป็นเหตุผล ในกระบวนการตัดสินใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย 
   หลักการของ  Weber  มีข้อวิจารณ์กันว่า แม้จะท าให้องค์การมีประสิทธิภาพสูง แต่

ในทางปฏิบัติ อาจเกิดผลในทางลบด้วย เช่น การยึดกฎระเบียบข้อบังคับอย่างเคร่งครัด ไม่ยืดหยุ่น 
อาจท าให้งานล่าช้า การหวงอ านาจ ไม่กระจายอ านาจ การตัดสินใจล่าช้า ก้าวไม่ทันกับเทคโนโลยี
และค่านิยมที่เปลี่ยนไป นอกจากนั้น การมีสายบังคับบัญชา อาจท าให้เกิดมีการแข่งขันชิงดีชิงเด่น 
เพื่อก้าวเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น ซึ่งน าไปสู่การปฏิบัติ เพื่อเอาใจผู้บริหารสถานศึกษามากกว่า
กลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการการแบ่งงานกันท าตามความถนัดก็อาจก่อให้เกิดการสร้างอาณาจักร 
(Empire building)ต่างฝ่ายต่างใหญ่ท าให้ขัดการประสานงานที่ดีต่อกัน นอกจากนั้นการมุ่งเน้ น
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กฎระเบียบที่เคร่งครัดท าให้ผู้ปฏิบัติไม่กล้าริเริ่มสร้างสรรค์ใดๆ แต่จะมีพฤติกรรมการท างาน       
ขาดประสิทธิภาพ (Hellriegel & others, 1989)  ท าให้งานมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเกินไป คนงาน
ขาดความพอใจ คุณภาพการท างานต่ า ขาดงาน และลาออกจากงาน (Bartol & others, 1998) 

  4.2.3  ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร  (Administrative Management) 
  ทฤษฎีการจัดการเชิงบริหาร มีหลักการให้นักบริหาร เป็นผู้ประสานกิจกรรมต่างๆ 

ภายในองค์การเข้าด้วยกัน (Bartol& others, 1998) ปฏิบัติหน้าที่พื้นฐานด้านการวางแผน การ
จัดการและการควบคุม มีนักทฤษฎีที่ส าคัญ  คือ  Henry Fayol  และ  Chester I.  Barnard 
  Henry Fayol (1841 – 1925) เป็นนักอุตสาหกรรมชาวผรั่งเศส  เขาเชื่อว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสามารถได้รับการฝึกอบรมเพื่อเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ประสบผลส าเร็จได้  หากเข้าใจ
หน้าที่พื้นฐานและหลักการบริหารดีพอ  ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารของเขา คือ  ก าหนดหน้าที่
ที่จ าเป็นส าหรับองค์การที่จะท าให้บรรลุจุดหมาย จัดกลุ่มงานเพื่อช่วยผลผลิตและประสิทธิภาพการ
ท างาน แต่ช่วยลดค่าใช้จ่ายลงกรณีเกี่ยวกับหน้าที่ (Functions) Fayol เห็นว่า  องค์การควรมีการ
วางแผน  การจัดองค์การ การสั่งการ การประสานงาน และการควบคุม กรณีเกี่ยวกับหลักการ 
(Principles) Fayol ได้พัฒนาหลักการบริหารขึ้น 14 ประการ  ที่เขาเชื่อว่า หากมีการอบรมดีพอก็จะ
ท าให้ได้ผู้บริหารสถานศึกษาที่ด ี หลักการต่างๆ มีดังนี ้

   1)  หลักการแบ่งงานกันท า ตามความถนัดหรือการท างาน 
   2)  หลักการเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ ในการบังคับบัญชา ควบคู่กับการรับผิดชอบ 
   3)  หลักการเกี่ยวกับมีระเบียบวินัย 
   4)  หลักความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา ผู้ปฏิบัติ จะรับค าสั่ งมาจาก

ผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 
   5)  หลักความเป็นเอกภาพในทางกิจกรรมต้องมุ่งบรรลุจุดหมายขององค์การ 
   6)  หลักผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นรองผลประโยชน์ขององค์การ 
   7)  หลักความยุติธรรมต่อทั้งนายและลูกจ้าง 
   8)  หลักการรวมศูนย์อ านาจ ผู้บริหารสถานศึกษามีอ านาจในการตัดสินใจ  แต่ผู้

ปฏิบัติควรมีอ านาจอย่างเพียงพอด้วย 
   9)  หลักการมีสายบังคับบัญชา  จากบนลงล่าง  มีเส้นทางการติดต่อสื่อสารด้วย โดย

ปกติแสดงเป็นแผนภาพ 
   10)  หลักความเป็นระเบียบแบบแผน วัสดุอุปกรณ์และผู้ปฏิบัติควรอยู่ในที่

เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติ ควรรับผิดชอบงานหรืออยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม 
   11)  หลักความเสมอภาค เป็นมิตรและมีความยุติธรรมต่อผู้ปฏิบัต ิ
   12)  หลักความมั่นคงในการท างาน 
   13)  หลักผลประโยชน์ส่วนตัวมีความส าคัญน้อยกว่าผลประโยชน์ขององค์การ 
   14)  หลักความสามัคคีหรือความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกนั 
  หลักการของ  Fayol  หลายประการถูกน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย แต่ก็มีข้อวิจารณ์

บางประการ  เช่น  หลักการแบ่งงานกันท าตามความถนัดหรือตามความช านาญเฉพาะทาง  ในกรณีที่
เป็นองค์การขนาดใหญ่  อาจท าให้สายการบังคับบัญชาไม่ชัดเจน  เป็นต้น 
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  ลักษณะที่เหมือนกันของหลักการบริหารของ Taylor, Fayol และ Weber  ดังกล่าว
ข้างต้น  มีดังน้ี คือ 

   1.  ด้านโครงสร้าง ต่างเน้นเรื่องการแบ่งงานกันท า การมีสายบังคับบัญชาการ
ก าหนดหน้าที่ทางการบริหารและเน้นหลักการ 

   2.  ด้านผู้ปฏิบัติ ต่างมองผู้ปฏิบัติเป็นเสมือนเครื่องจักรกล  เป็นเพียงเครื่องมือหนึ่ง
ในการผลิต เน้นสิ่งจูงใจด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงในงาน คนต้องปรับตัวให้เข้ากับงาน และ
สามารถจ้างหรือเลิกจ้างได้ตามต้องการ 

   3.  ด้านความเป็นผู้น า  ต่างให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การ
มีผู้น าเดี่ยว การคัดเลือกโดยระบบคุณธรรม  การคั ดเลือกโดยหัวหน้างาน การเชื่อฟังของ
ผู้บังคับบัญชา ทั้งโดยต าแหน่งและโดยการเป็นผู้เชี่ยวชาญว่า ผู้บริหารสถานศึกษามุ่งบรรลุจุดหมาย
ขององค์การมากกว่าจุดหมายของผู้ปฏิบัติและความเป็นเอกภาพของจุดหมาย 

   4.  ด้านการตัดสินใจ ต่างเน้นความเป็นเหตุผล ค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ (อัตรา
การลงทุน  และผลก าไร)  ค านึงถึงผลก าไรเชิงเศรษฐกิจสูงสุด 

  ลักษณะที่แตกต่างกันของหลักการบริหารของ Taylor , Fayol และ Weber  ดังกล่าว
ข้างต้น  มีดังนี้ คือ  ผลงานของ  Taylor  มุ่งการศึกษาการท างานของคนงานและหาวิธีการ  ที่ดีที่สุด 
เพื่อการปรับปรุงการผลิตด้วยวิธีการที่เรียกว่า  Time and motion studies  ขณะที่ Fayol  มุ่งการ
ก าหนดหลักการบริหารไว้ก่อน แล้วน าไปปฏิบัติตาม โดยเชื่อว่า การมีโครงการสร้างที่ชัดเจน จะท าให้ 
การปฏิบัติงานครอบคลุมหน้าที่ที่ส าคัญทั้งหมดได้ ส าหรับ  Weber  ได้จัดท าเป็นพิมพ์เขียว 
(Blueprint)  ของหลักการหรือสิ่งที่องค์การควรจะท าไว้ โดยเน้นกฎระเบียบข้อบังคับ และ         
การก าหนดอ านาจหน้าที่ที่ชัดเจน เพื่อช่วยให้การประเมินผลการปฏิบัติงานง่ายขึ้นและการให้รางวัล
ตอบแทนมีความยุติธรรมขึ้น (วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) 

  4.3  การบริหารเชิงสถานการณ์  (Situational management theory) 
  นักบริหารที่เป็นผู้เสนอแนวความคิดทางการบริหารนี้ คือ Fred E.Fiedler (1967) การ

เลือกทางออกที่จะไปสู่การแก้ปัญหาทางการบริหารถือว่าไม่มีวิธีใดที่ดีที่สุด There is one best way 
สถานการณ์ต่างหากที่จะเป็นตัวก าหนดว่าควรจะใช้การบริหารแบบใด  หลักการของการบริหารโดย
สถานการณ์  มีดังนี ้(วิโรจน์ สารรัตนะ, 2555) 

   1.  ถือว่าการบริหารจะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ ์
   2.  ผู้บริหารจะต้องพยายามวิเคราะห์สถานการณ์ให้ดีที่สุด 
   3.  เป็นการผสมผสานแนวคิดระหว่างระบบปิดและระบบเปิด และยอมรับหลักการ

ของทฤษฎีระหว่างทุกส่วนของระบบจะต้องสัมพันธ์และมีผลกระทบซึ่งกันและกัน 
   4.  เป็นตัวก าหนดการตัดสินใจ และรูปแบบการบริหารที่เหมาะสม 
   5.  ค านึงถึงสิ่งแวดล้อมและความต้องการของบุคคลในหน่วยงานเป็นหลักมากกว่า  

ที่จะแสวงหาวิธีการอันดีเลิศมาใช้ในการท างานโดยใช้ปัจจัยทางด้านจิตวิทยาในการพิจารณา 
   6.  เน้นให้ผู้บริหารรู้จักใช้การพิจารณาความแตกต่างที่มีอยู่ในหน่วยงาน เช่น ความ

แตกต่างระหว่างบุคคล ความแตกต่างระหว่างระเบียบกฎเกณฑ์ วิธีการ กระบวนการ และการควบคุม
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งาน  ความแตกต่างระหว่างความสัมพันธ์ของบุคคลในองค์กร ความแตกต่างระหว่างเป้าหมาย     
การด าเนินงานขององค์การ เป็นต้น 

  4.4  ทฤษฎีระบบ (System  theory) 
  ระบบในเชิงบริหาร  หมายถึง  กลุ่มของส่วนที่เกี่ยวข้องกันและมีความสัมพันธ์กัน  ในเชิง

ที่จะต้องบรรลุจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ดังนี ้คือ  (สมยศ  นาวีการ, 2547)   
   1.  ส่วนต่าง ๆ ของระบบ อยู่ในสถานะที่ เคลื่อนไหวได้ การเคลื่อนไหวหรือ
แสดงออกของส่วนต่าง ๆ  จะมีปฏิกิริยากระทบต่อกันเสมอ โดยที่ในระบบหนึ่ง ๆ   จะประกอบด้วย
ระบบย่อยต่าง ๆ (Subsystems) และภายในระบบย่อยก็จะประกอบไปด้วย ระบบย่อยเล็กลงไปอีก 
หากมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ณ ส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อเนื่องกันเป็น
ลูกโซ่ (Chain of Effects) 
   2.  ระบบประกอบไปด้วยองค์ประกอบ ดังต่อไปนี้ 

    1)  ปัจจัยน าเข้า (Inputs) ได้แก่ ทรัพยากรต่างๆ ที่ต้องใช้ในกระบวนการบริหาร 
นั่นคือทรัพยากรมนุษย์ ทรัพยากรทางกายภาพ ทรัพยากรทางการเงิน และข้อมูลที่ต้องใช้ในการผลิต
สินค้าและบริการ 

    2)  กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) ประกอบด้วย เทคนิค
ในการจัดการต่างๆ รูปแบบกิจกรรมการผลิต เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 

    3)  ปัจจัยน าออก (Outputs) ได้แก่ สินค้า บริการ ก าไร  ขาดทุน และผลที่
คาดหวังอ่ืน ๆ  เช่น  ศักยภาพของพนักงานที่พัฒนาขึ้น เป็นต้น 

    4)  ข้อมูลย้อนกลับ (Feed Back) คือ ข้อมูลเกี่ยวกับผลที่เกิดจากกิจกรรมของ
องค์การ ซึ่งสามารถน าไปพิจารณาเพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพในขั้นตอนต่างๆ ได ้
   วิธีการระบบเป็นวิธีการที่ใช้หลักตรรกศาสตร์วิทยาศาสตร์อย่างมีเหตุผลและ                          
มีความสัมพันธ์กันไปตามขั้นตอน  ช่วยให้กระบวนการทั้งหลายด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและสามารถ
ช่วยให้การบริหารบรรลุวัตถุประสงค์ไปด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องและไม่ล าเอียง 

  4.5  ทฤษฎีบริหาร X Y Z 
  ทฤษฎี X และทฤษฎี Y เป็นเรื่องที่ เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคคลในองค์การ ซึ่ง 

McGregor ได้ศึกษาเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีการจูงใจที่รวมการจูงใจภายนอกและภายในไว้ด้วยกัน 
และได้จ าแนกทฤษฎีในการควบคุม การปฏิบัติงาน และเป็นการจูงใจของผู้ปฏิบัติงานไว้ 2 ทฤษฎี คือ 
(สมยศ นาวีการ, 2539)  
   4.5.1  ทฤษฎี X กล่าวว่า 

   1.  ผู้ปฏิบัติงานส่วนมากเกียจคร้าน ไม่ชอบท างาน และพยายามหลีกเลี่ยงการ
ท างานทุกอย่างเท่าที่จะท าได้ 

   2.  วิธีการควบคุมผู้ปฏิบัติงานต้องใช้วิธีรุนแรง การใช้อ านาจบังคับหรือการขู่บังคับ 
การควบคุมการเข้มงวดเพ่ือให้งานส าเร็จตามวัตถุประสงค ์

   3.  ไม่มีความรับผิดชอบในการท างาน มีความกระตือรือร้นน้อย แต่ต้องการความ
ปลอดภัยมากกว่า       
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   ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี X ชี้ให้เห็นว่า โดยธรรมชาติแล้ว มนุษย์ไม่ชอบท างาน 
พยายามหลีกเลี่ยงงานเมื่อมีโอกาส แต่ในขณะเดียวกันมนุษย์สนใจประโยชน์ส่วนตัวไปด้วย ดังนั้น
ผู้บริหารจะต้องพยายามก าหนดมาตรฐานในการควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างใกล้ชิดมีการ   สั่งการ
โดยตรง  การจูงใจจะเน้นค่าตอบแทนด้านรางวัลและผลประโยชน์อื่นๆ  การใช้ระเบียบ หน้าที่ และ
คุกคามด้านการลงโทษที่ผู้บริหารจะเห็นว่าจุดส าคัญของการจูงใจ คือ การตอบสนองความต้องการ
ของคนด้วยความต้องการขั้นพ้ืนฐาน เท่านั้น 

   4.5.2  ทฤษฎี Y กล่าวว่า 
   1.  ผู้ปฏิบัติงานชอบที่จะทุ่มเทก าลังกายใจให้กับงาน และถือว่าการท างานเป็นการ

เล่นสนุกหรือการพักผ่อน ทังนี้ย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะงานและลักษณะของการควบคุมงาน 
   2.  ผู้ปฏิบัติงานกลุ่มนี้ไม่ชอบการขู่บังคับ ทุกคนปรารถนาที่จะเป็นตัวของตัวเอง 

ชอบค าพูดที่เป็นมิตร และท างานตามวัตถุประสงค์ที่เขามีส่วนผูกพัน 
   3.  มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน มีความกระตือรือร้น และมีความคิด ริเริ่ม

สร้างสรรค์ในสิ่งต่าง ๆ รวมทั้งยังแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นด้วย 
   ลักษณะของบุคคลตามทฤษฎี Y เป็นแนวความคิดที่ค านึงถึงจิตวิทยาของบุคคล อย่าง
ลึกซึ้ง และเป็นการมองพฤติกรรมของบุคคลในองค์การจากสภาพความเป็นจริง โดยเชื่อว่า   การมี
สภาพแวดล้อม และการใช้แนวทางที่ เหมาะสม จะท าให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมายของตนเอง และเป้าหมายขององค์การ                
   4.5.3  ทฤษฎี Z (Z Theory)  

   William G. Ouchl (1981) ศาสตราจารย์แห่งมหาวิทยาลัย UXLA (Iof California 
of Los Angeles) ทฤษฎีนี้รวมเอาหลักการของทฤษฎี X, Y เข้าด้วยกัน แนวความคิดก็คือ องค์การ
ต้องมีหลักเกณฑ์ที่ควบคุมมนุษย์ แต่มนุษย์ก็รักความเป็นอิสระและมีความต้องการ   หน้าที่ของ
ผู้บริหารจึงต้องปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบุคคลในองค์การทฤษฎีมี
องค์ประกอบที่ส าคัญ 4 ประการ คือ (X Y Z 3 ทฤษฎีของการบริหารคน, 2550) 

    1.  การท าให้ปรัชญาที่ก าหนดไว้บรรล ุ
    2.  การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
    3.  การให้ความไว้วางใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
    4.  การให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 

   ทฤษฎีนี้ใช้หลักการ 3 ประการ คือ 
    1.  คนในองค์การต้องซื่อสัตย์ต่อกัน 
    2.  คนในองค์การต้องมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
    3.  คนในองค์การต้องมีความใกล้ชิดเป็นกันเอง 

   หลักการบริหารที่มีประสิทธิภาพ (Edgar L Morphet)  
    1.  การบริหารที่มีผู้บริหารเพียงคนเดียวในองค์การ(Division of labor)  
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    2.  มีการก าหนดมาตรฐานท างานที่ชัดเจน (Srandardization)  
    3.  มีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Untity of command)  
    4.  มีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงาน (Delegation of 

authority and responsibility)  
    5.  มีการแบ่งฝ่ายงานและบุคลากรผู้รับผิดชอบให้แก่ผู้ร่วมงานเฉพาะเจาะจงขึ้น 

(Division of labor)  
    6.  มีการก าหนดมาตรฐานการท างานที่ชัดเจน (Span of control)  
    7.  มีการมอบหมายการควบคุมดูแลที่เหมาะสม (Stability)  
    8.  เปิดโอกาสให้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ ๆ ในองค์การได้ (Flexibility)  
    9.  สามารถท าให้คนในองค์การเกิดความรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัย (Security)  
    10.  มีการยอมรับนโยบายส่วนบุคคลที่มีความสามารถ (Personnel Policy)  
    11.  มีการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งส่วนบุคคลและองค์การ (Evaluation) 
   จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การบริหารหมายถึง ระบบที่ใช้ในการด าเนินการน าเอา

ทรัพยากรทั้งคนและวัตถุสิ่งของ มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและบรรลุตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 
การบริหารมีลักษณะเป็นกระบวนการ  ได้แก่  กระบวนการคิด  การวางแผน  การจัดองค์กร           
การบริหารงานบุคคล การอ านวยการ การบังคับ การรายงาน การงบประมาณ การประสานงาน   
การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบายซึ่งเป็นกระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ 
เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆ ทั้งที่เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและ
เอกชน ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการ
ดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์เพื่อให้บุคคลต่าง ๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน      
ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน  เป็นระบบให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 

 
2.2  แนวคิดหลักการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.2.1  ความหมายการบริหารสถานศึกษา 
 บันลือ  พฤกษะวัน (2545)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง การ

ด าเนินงานทุกอย่างในโรงเรียนให้เป็นไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร คือ ให้นักเรียนมีสุขภาพดี             
มีคุณธรรมและเป็นพลเมืองที่ดี  สามารใช้ประโยชน์ของวิชาการที่เรียน   มีความส าคัญเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจและมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม 

 สุริยา  ปราสัยงาม (2545)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  ความ
พยายามในการใช้ศาสตร์และศิลป์ ในการด าเนินการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากร  
นวัตกรรม  เทคโนโลยีตลอดจนวิธีการและเทคนิคต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้ังไว้ คือ พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 
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 นพพงษ์  บุญจิตราดุลย์ (2548)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง  
กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการพัฒนาสมาชิกในสังคมทุกๆ ด้านนับตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและวัฒนธรรม เพื่อให้มีค่านิยมที่ตรงกับความต้องการ
ของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคลและอาศัยทรัพยากร  
ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้การพัฒนาตรงตามเป้าหมายของสังคมทีด่ าเนินชีวิตอยู่ 

 ชาญชัย  อาจินสมาจาร (2548)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง  
ความที่พยายามจะสั่ง แนะ และผสมผสานความพยายามของมนุษย์ ซึ่งมีจุดรวมอยู่ที่จุดหมาย
ปลายทาง หรือเป้าหมายบางอย่าง  การบริหารเป็นกิจรรมที่จ าเป็นส าหรับผู้บริหารในองค์การ       
ซึ่งมีหน้าที่สั่งให้ความสะดวกในการท างานของกลุ่มที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน   

 วิชัย  ตันศิริ (2549)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  ในการบริหารสถานศึกษาผู้บริหารควรมีหลัก
และกระบวนการบริหาร  การบริหารสถานศึกษา  หลักการแนวคิดในการบริหาร  ภาพรวมของการ
บริหาร  ทั้ งนี้ เพื่อให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสม  ค าว่า “การบริหาร” 
(Administration) ใช้ในความหมายกว้างๆ เช่น การบริหารราชการ  อีกค าหนึ่ง คือ “การจัดการ”
(Management) ใช้แทนกันได้กับค าว่า  การบริหาร 

 ไมตรี  บุญทด (2549)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารการศึกษา  หมายถึง  การ
ด าเนินงานด้วยกระบวนการหลายคน  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาทุกด้านจนบรรลุตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรและสามารถพัฒนาตนเอง  พัฒนาอาชีพ  พัฒนาสังคม  ให้ด ารงชีวิตในสังคมเป็นไปด้วย
ความสงบสุข 

 ภาวิดา  ธราศรีสุทธิ (2550)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  
กิจกรรมต่างๆ  ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ  เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่
บุคลิกภาพ ความรู้  ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม  เพื่อให้มีค่านิยมที่ตรงกับ         
ความต้องการสังคม  โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และ
อาศัยทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม  เพื่อให้บุคคลพัฒนาตรงตามเป้าหมายของ
สังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  การบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การบริหารงานโดยมีวิธีการ
และกระบวนการบริหารต่างๆ ในการจัดกิจกรรมอย่างมีระบบและระเบียบตามกระบวนการท างาน  
เพื่อน าไปพัฒนาสถานศึกษาในด้านบุคลากรทั้งผู้สอน  ผู้เรียน  บุคลากรในโรงเรียนทุกฝ่ายอย่างมี
ประสิทธิภาพ  จนบรรลุวัตถุประสงคแ์ละเป้าหมายที่ตั้งไว ้คือ พัฒนาคุณภาพของนักเรียน 

2.2.2  ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
 การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดปัจจัยหนึ่งในการพัฒนาประเทศเพราะการศึกษาเป็นการ

พัฒนาคนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ  ดังนั้นการจัดการศึกษาที่ดีจะท าให้การพัฒนาบุคคลให้มี
ศักยภาพตามต้องการได้  การบริหารการศึกษาไทย  เดิมใช้รูปแบบการรวมอ านาจ  การบริหารและ
การตัดสินใจอยู่ที่ส่วนกลาง  มีอ านาจในการบริหารและการตัดสินใจเพียงบางส่วนไปให้หน่วยราชการ
ที่รับผิดชอบในการบริหารการศึกษาส่วนภูมิภาคและสถานศึกษา  แต่แนวปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ได้ให้ข้อก าหนด
ให้กระจายอ านาจการบริหารและการตัดสินใจไปให้หน่วยงานระดับปฏิบัติงาน ได้แก่ โรงเรียนและ
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เขตพื้นที่การศึกษาให้มากที่สุด  โดยส่วนกลางจะท าหน้าที่เพียงก าหนดนโยบาย วางแผน  จัดสรร
งบประมาณ  ก าหนดและประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  เป็นประการส าคัญ ได้แก่ 
(ปัญญา แก้วกียูรและสุภัทร พันธ์พัฒนากุล, 2545) 
  1.  การบริหารงานวิชาการ 
  2.  การบริหารงานงบประมาณและการเงิน 
  3.  การบริหารบุคคล 
  4.  การบริหารงานทั่วไป 

 งานทั้ง 4 งานดังกล่าวจะมีการกระจายอ านาจไปให้โรงเรียนและส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษารับผิดชอบและด าเนินการเอง  
  1) การบริหารงานวิชาการ 
  งานวิชาการเป็นงานหลักหรือภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  มุ่งให้การกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการศึกษาให้สถานศึกษามากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาด าเนินงานได้โดย
อิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่น และการมี
ส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย  ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และจัดการศึกษา สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้   ตลอดจนการวัดประเมินผล  
รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่นได้อย่างมีคุณภาพและมี
ประสิทธิภาพ  งานวิชาการมีขอบข่าย ดังนี้ (ภาคภูมิ  ภูมาก, 2553) 

   1.  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
   3.  การวัดประเมินผล  และเทียบโอนผลการเรียน 
   4.  การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   5.  การพัฒนาสื่อ  นวัตกรรม  และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
   6.  การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
   7.  การนเิทศการศึกษา 
   8.  การแนะแนวการศึกษา 
   9.  การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
   10.  การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
   11.  การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
   12.  การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล  ครอบครัว  องค์กร  

หน่วยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
   2) การบริหารงบประมาณ 
  การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการมี

ความคล่องตัว  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงาน  ให้มีการจัดหาผลประโยชน์ทางการศึกษา  ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน
การบริหารงานงบประมาณมีขอบข่าย  ดังนี ้(ภาคภูมิ   ภูมาก, 2553) 
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   1.  การจัดท าและเสนอของบประมาณ 
   2.  การจัดสรรงบประมาณ 
   3.  การตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  และรายงานผลการใช้เงินและผลการ

ด าเนินงาน 
   4.  การระดมทรัพยากร  และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   5.  การบริหารงานการเงิน 
   6.  การบริหารบัญชี 
   7.  การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  3) การบริหารงานบุคคล 
  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพื่อสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตัว  อิสระภายใต้กฎหมาย  ระเบียบ  บุคลากรต้องได้รับการพัฒนา  มีความรู้  
ความสามารถ  มีขวัญก าลังใจ  ได้รับการยกย่องเชิดชู  มีความมั่นคง  ก้าวหน้าในวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผล
ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ การบริหารงานบุคคลมีขอบข่าย ดังนี้ (ภาคภูมิ  
ภูมาก, 2553) 

   1.  การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง 
   2.  การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   3.  การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
   4.  วินัยและการรักษาวินัย 
   5.  การออกจากราชการ 
  4)  การบริหารงานทั่วไป 
  การบริหารงานทั่วไปเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์กรให้บรรลุตาม

มาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้  โดยมีบทบาทหลักในการประสานส่งเสริม  สนับสนุน  
และการอ านวยความสะดวกด้านต่างๆ ในการบริการ การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้
ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม  ส่งเสริมให้การบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา  ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส  
ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้  ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล  ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง  
เพื่อให้การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล งานการบริหารทั่วไปมีขอบข่าย ดังนี้ (ภาคภูมิ  
ภูมาก, 2553) 

   1.  การด าเนินงานธุรการ 
   2.  งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   3.  การพัฒนาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
   4.  การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   5.  การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   6.  งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   7.  การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร และบริหารทั่วไป 
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   8.  การดูแลสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   9.  การจัดท าส ามะโนนักเรียน 
   10.  การรับนักเรียน 
   11.  การส่งเสริมประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และ           

ตามอัธยาศัย 
   12.  การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   13.  การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
   14.  การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
   15.  การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน  

องค์กร หน่วยงาน และสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   16.  งานประสานราชการกับเขตพื้นที่การศึกษา  และหน่วยงานอื่น 
   17.  การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   18.  งานบริหารสาธารณะ 
   19.  งานที่ไม่ได้ระบุไว้ในงานอ่ืน 

 
2.3  หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์  
 1.  ความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   
 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์ เล่ม 13 ข้อ 238 (ม.ม. 13/238) 
กล่าวไว้ว่า หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา  หมายถึง  ประโยชน์ในปัจจุบัน 
4 อย่าง อาจเรียกสั้นๆว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ เนื่องจากอัตถะ แปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องมี
ค าซ้ าซ้อนกันสองค า  หรืออาจเรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน  หลักธรรมอันจะอ านวยให้เกิดประโยชน์สุขในขั้นต้นที่คนทั่วไปปรารถนามีทรัพย์ 
ยศ เกียรต ิไมตร ีเป็นต้น ประกอบด้วยธรรม 4 ประการคือ(พระครูโพธิธรรมานุกูล, 2553)   
 1. อุฏฐานสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยความหมั่น  มีความขยันหมั่นเพียรประกอบการ
งานจนท าให้เกิดความช านาญในการงานนั้น  สามารถท าการงานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้เป็น
อย่างดี จะน ามาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในการงานนั้น 
 2. อารักขสัมปทา คือ การถึงพร้อมด้วยการรักษา  รู้จักเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสียหาย  จะเกิดความเจริญก้าวหน้าในการงานนั้น 
 3. กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร  รู้จักที่จะเลือกพูดคุยกับบุคคลที่ดีมีคุณธรรม
จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม  ก็จะท าให้ไม่พากันหลงมัวเมาใน
อบายมุขต่างๆ อันเป็นหนทางเสื่อมเสีย 
 4. สมชีวิตา  คือ  มีความเป็นอยู่เหมาะสม  รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่
ฟุ่มเฟือยโดยไม่มีความจ าเป็น  จะท าให้ไม่มีหนี้สินและมีทรัพย์สินเหลือเก็บออม 
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 พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์  ปยุตฺโต) (2528)  ไดใ้ห้ความเห็นไว้ว่า  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม 4  เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุข
ขั้ น ต้ น  (virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal 
welfare) มี 4 ประการ 
  1. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น) คือ ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การ
งาน จนท าให้เกิดความช านาญในการงานนั้น  สามารถท าการงานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้เป็น
อย่างดี (to be endowed with energy and industry; achievement of diligence) 
  2. อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา) คือ รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์
ต่างๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสียหายไป (to be endowed with 
watchfulness; achievement of protection) 
  3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร) คือ รู้จักการเลือกพบปะพูดคุยกับบุคคล ที่มี
คุณธรรม  จริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม  (good company; 
association with good people) 
  4. สมชีวิตา (มีความเป็นอยู่เหมาะสม) คือ รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่
ฟุ่ ม เฟื อยสุ รุ่ ยสุ ร่ ายโดยไม่มี ความจ าเป็ น  มีประหยัด เก็บ ไว้  (balanced livelihood; living 
economically) 
 ในทัศนะของนักวิชาการ ได้ให้ความเห็นไว้ว่า “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” หมายถึง  ประโยชน์ใน
ปัจจุบัน ได้แก่ การตั้งตัวได้อย่างมั่นคงมีทรัพย์ใช้จ่ายไม่ขัดสน หลักปฏิบัติเพื่อให้ได้รับประโยชน์ใน
ปัจจุบันมี 4 ประการ คือ (พระครูโพธิธรรมานุกูล, 2553) 
  1. อุฏฐานสัมปทา  แปลว่า  ความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหรือความหมั่น หมายถึง เป็น
ผู้ขยันหมั่นในการงานที่ท า  จะต้องลุกขึ้นท างาน  ไม่ใช่เอาแต่นอน  ผู้ประกอบอาชีพต้องท างานใน
หน้าที่ของตนให้ส าเร็จและมีความช านาญ  จะท าให้มีความก้าวหน้า  การจะท างานให้ประสบ
ความส าเร็จได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียร 
  2. อารักขสัมปทา  แปลว่า  ความถึงพร้อมด้วยการรักษา  หมายถึง  การรู้จักคุ้มครอง
เก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสียหายไป การรักษา
ทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าเก็บไว้โดยไม่น ามาใชง้านเลย  แต่เก็บรักษาไว้ให้มีใช้งานไดต้ลอดไป 
  3. กัลยาณมิตตตา แปลว่า ความเป็นผู้มีเพื่อนดี หรือความมีเพื่อนเป็นคนดี หมายถึง  
รู้จักการเลือกพบปะพูดคุยกับบุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณี
อันดีงาม  เป็นมิตรแท้ 4 จ าพวก  คือ  (1) มิตรมีอุปการะ  (2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์   (3) มิตรแนะ
ประโยชน ์และ (4) มิตรมีความรักใคร่ 
  4. สมชีวิตา  แปลว่า  การเลี้ยงชีวิตสม่ าเสมอหรือพอเหมาะพอดี  หมายถึง  มีความ
เป็นอยู่ที่เหมาะสม  รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่มีความจ าเป็น
 ธรรม 4 ประการนี้เรียกว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ เป็นธรรมที่อ านวยประโยชน์ให้ในปัจจุบันทันตา
เห็น  ได้แก่  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  สุข  คือ เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีฐานะมั่นคง  
มีชื่อเสียงเกียรติคุณ   ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  ไม่มีหนี้สิน  ท าให้มีความสุขในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน 
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 ธีรวัส  บ าเพ็ญบุญบารมี (2550)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ หมายถึง ประโยชน์
หรือจุดหมายในปัจจุบันเป็นจุดหมายขั้นต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้าหมายถึงประโยชน์อย่างที่
มองเห็นๆกันอยู่ที่เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องชั้นนอกหรือเรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่ง
หมายกันโนโลกนี้ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ ไมตรี ชีวิตคู่ครองที่เป็น
สุข เป็นต้น รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรม  การปฏิบัติต่อสิ่งเหล่านี้โดยทางที่ถูกต้อง 
การใชส้ิ่งเหล่านี้ท าตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุข  การอยู่ร่วมกันดว้ยดีปฏิบัติหน้าที่  ต่อกันอย่าง
ถูกตอ้งในระหวา่งมนุษย์เพ่ือความสุขร่วมกัน 
 พระสมุห์แวงชัย  ธัมมกาโม (2557) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ 
เป็นยุทธศาสตร์ในการพัฒนาชีวิตให้เกิดความสถาพรและมั่งคง โดยจะต้องประพฤติ ปฏิบัติตาม
หลักธรรมดังกล่าวให้ครบ ทั้ง 4 ประการ กล่าวคือ  1. อุฏฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร  
2. อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา  3. กัลยาณมิตตา เป็นการคบเพื่อนที่ดีมีคุณธรรม และ    
4. สมชีวิตา เป็นการด ารงชีพของตนพอเหมาะตามสมควรแก่ชีวิต หลักทั้ง 4 ประการนี้ เรียกสั้นๆ ได้
ว่า  “ขยันหา รักษาดี มีกัลยาณมิตร ใช้ชีวิตแบบพอเพียง” 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ เป็นหลักธรรมที่อ านวยประโยชน์สุขใน
ขั้นต้นที่คนทั่วไปปรารถนา ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการ
งาน มีฐานะมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ไม่มีหนี้สิน ท าให้มีความสุขในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน 
 2. ความส าคัญของหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ 

  พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) (2544) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ความส าคัญของ
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ คือ คนที่จะเรียกได้ว่ารู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น  ใช้เงินเป็น เป็นคน 
ที่ท ามาหากินที่ดี  ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ และใช้ทรัพย์สมบัติให้เป็นประโยชน์ เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ทาง
เศรษฐกิจอย่างถูกต้องเพราะปฏิบัติตามหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ”  และหลักธรรมนี้มีประโยชน์
มากมายหลายประการแก่ผู้ประพฤติปฏิบัติตาม คือ 

  1.  ท าให้บุคคลสามารถสร้างหลักฐานได้อย่างมั่นคง 
  2.  ท าให้เป็นคนที่มีเกียรต ิมีชื่อเสียง มีคนเชื่อฟังนับถือ 
  3.  เป็นทางเสริมสร้างสัมพันธไมตร ี
  4.  ท าให้มีโอกาสได้บ าเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวม 
  5.  เป็นแบบอย่างที่ดีให้บุคคลอื่นปฏิบัติตามทั้งในด้านการท างานและการด ารงชีวิต 
  6.  สร้างความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจให้ชาติทางอ้อมและช่วยลดปัญหาสังคม 
 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก  อังคุตตรนิกาย  จตุกกนิบาต  เล่ม 21  ข้อ 62  หน้า 90 (องฺ.

จตุกฺก. 21/62/90) กล่าวไว้ว่า สุขของคฤหัสถ์ หรือ คิหิสุข หรือ กามโภคีสุข 4 (สุขของชาวบ้าน, สุขที่
ชาวบ้านควรพยายามเข้าถึงให้ได้สม่ าเสมอ , สุขอันชอบธรรมที่ผู้ครองเรือนควรมี - house-life 
happiness; deserved bliss of a layman) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2546) 

 
 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?21/62/90
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  1.  อัตถิสุข (สุขเกิดจากความมีทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมีโภคทรัพย์      
ที่ได้มาด้วยน้ าพักน้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดยชอบธรรม - bliss of ownership) 
  2.  โภคสุข (สุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนได้ใช้ทรัพย์   
ที่ได้มาโดยชอบนั้น เลี้ยงชีพ เลี้ยงผู้ที่ควรเลี้ยง และบ าเพ็ญประโยชน์ - bliss of enjoyment) 
  3.  อนณสุข (สุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนเป็นไท ไม่มี
หนี้สินติดค้างใคร - bliss of debtlessness) 

  4.  อนวัชชสุข (สุขเกิดจากความประพฤติไม่มีโทษ คือ ความภูมิใจ เอิบอิ่มใจ ว่าตนมี
ความประพฤติสุจริต ไม่บกพร่องเสียหาย ใครๆ ติเตียนไม่ได้ ทั้งทางกาย ทางวาจา และทางใจ - bliss 
of blamelessness) 

 บรรดาสุขทั้ง 4 อย่างนี้ อนวัชชสุข มีค่ามากที่สุด 
 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวัคค  เล่ม 11 ข้อ 197 หน้า 202  (ที.ปา.

11/197/202) กล่าวไว้ว่า โภควิภาค 4 (การแบ่งโภคะเป็น 4 ส่วน, หลักการแบ่งทรัพย์โดยจัดสรรเป็น 
4 ส่วน - fourfold division of money) (พระพรหมคุณาภรณ์, 2546)        

  1.  เอเกน โภเค ภุญฺเชยฺย (ทรัพย์ 1 ส่วน ใช้จ่ายเลี้ยงตน เลี้ยงคนที่ควรบ ารุง และ     
ท าประโยชน์ - On one part he should live and do his duties towards others.) 

  2.  ทฺวีหิ กมฺม  ปโยชเช (ทรัพย์ 2 ส่วน (ส่วนที่ 2-3 ) ใช้ในการลงทุนประกอบอาชีพ  
การงาน  เพื่อให้มีทรัพย์เพ่ิมพูนขึ้น - With two parts he should expand his business.) 

  3.  จตุตฺถญฺจ นิธาเปยฺย (ทรัพย์ 1 ส่วน ให้เก็บไว้ใช้ในคราวจ าเป็น - And he should 
save the fourth for a rainy day.) 

 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิปาต เล่ม 22 ข้อ 41 หน้า 48  (องฺ.ปญฺ
จก. 22/41/48.) กล่าวไว้ว่า  โภคอาทิยะ หรือ โภคาทิยะ 5 (ประโยชน์ที่ควรถือเอาจาก    โภคทรัพย์ 
หรือ เหตุผลที่อริยสาวกควรยึดถือ ในการที่จะมีหรือครอบครองโภคทรัพย์ - uses of possessions; 
benefits one should get from wealth; reasons for earning and having wealth) (พ ร ะ
พรหมคุณาภรณ์, 2546)  

 อริยสาวกแสวงหาโภคทรัพย์มาได้ ด้วยน้ าพักน้ าแรงความขยันหมั่นเพียรของตน และโดย
ทางสุจริตชอบธรรมแล้ว 

  1.  เลี้ยงตัว มารดา บิดา บุตร ภรรยา และคนในปกครองทั้งหลายให้เป็นสุข (to make 
oneself, one’s parents, children, wife, servantsandworkmen happy and live in 
comfort) 

  2.  บ ารุงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานให้เป็นสุข (to share this happiness and 
comfort with one’s friends) 

  3.  ใช้ป้ องกันภยันตราย (to make oneself secure against all misfortunes) 
  4.  ท าพลี 5 อย่าง (to make the fivefold offering) 

   ก. ญาติพลี สงเคราะห์ญาติ (to relatives, by giving help to them) 
              ข. อติถิพลี ต้อนรับแขก (to guests, by receiving them) 

http://www.84000.org/tipitaka/read/?22/41/48
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    ค. ปุพพเปตพลี ท าบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับ (to the departed, by dedicating merit 
to them) 

   ง. ราชพลี บ ารุงราชการด้วยการเสียภาษีอากร เป็นต้น (to the king, i.e., to the 
government, by paying taxes and duties and so on) 

 
   จ. เทวตาพลี ถวายเทวดา คือ สักการะบ ารุงหรือท าบุญอุทิศสิ่งที่เคารพบูชาตาม

ความเชื่อถือ (to the deities, i.e., those beings who are worshipped according to one’s 
faith)                        

  5. อุปถัมภ์บ ารุงสมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ (to support those monks 
and spiritual teachers who lead a pure and spiritual teachers who lead a pure and 
diligent life) 
 เมื่อใช้โภคทรัพย์ท าประโยชน์อย่างนี้แล้ว ถึงโภคะจะหมดสิ้นไป ก็สบายใจได้ว่า ได้ใช้โภคะ
นั้นให้เป็นประโยชน์ถูกต้องตามเหตุผลแล้ว ถ้าโภคะเพิ่มขึ้นก็สบายใจเช่นเดียวกัน เป็นอันไม่ต้อง
เดือดร้อนใจในทั้งสองกรณี (พระพรหมคุณาภรณ์, 2544) 
 ในคัมภีร์พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฎฐกนิปาต เล่ม 23 ข้อ 55 หน้า 344 -348 
(องฺ.อฏฺฐก. (ไทย) 23/55/344-348 ) กล่าวไว้ว่า ธรรม 4 ประการ คือ 1. อุฏฐานสัมปทา               
2. อารักขสัมปทา  3. กัลยาณมิตตา  และ 4. สมชีวิตา  กุลบุตรในโลกนี้มีโภคทรัพย์ที่หามาได้ด้วย
ความขยันหมั่นเพียร เก็บรวบรวมด้วยน้ าพักน้ าแรง อาบเหงื่อต่างน้ า ประกอบด้วยธรรม ได้มา      
โดยธรรม...คนยันหมั่นเพียรในการท างาน ไม่ประมาท รักษาทรัพย์ที่หามาได้…เป็นเหตุน าสุขมาให้   
ในโลกทั้ง ๒ คือ ประโยชน์เก้ือกูลในภพน้ีและภพหน้า (พระพรหมคุณาภรณ์, 2546)  
 พระสมุห์แวงชัย  ธัมมกาโม (2557) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ย่อม
ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ ดังนี้   1. การถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร ย่อมท าให้หาทรัพย์ได้     
ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่า “บุคคลผู้ท าการเหมาะเจาะ ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร ย่อมหา
ทรัพย์ได้” (คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวัคค(ฉบับภาษาไทย) เล่ม 15 ข้อ 246 หน้า
353)  2. การถึงพร้อมด้วยการรักษา ย่อมท าให้สามารถสร้างอนาคตให้มีฐานะที่มั่นคง   3. การมี
กัลยาณมิตตา ย่อมท าให้สามารถเพิ่มพูนโภคทรัพย์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเด็นนี้ว่า  “มิตรมี
อุปการะ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนะน าประโยชน์ และมิตรมีความรักใคร่ ...เมื่อบุคคลสะสม    
โภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรัง โภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้น ดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้น 
ฉะนั้น” (คัมภีร์พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวัคค(ฉบับภาษาไทย) เล่ม 11 ข้อ 265 หน้า 211)       
4. ความเป็นอยู่เหมาะสม ย่อมท าให้สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้หลงตามกระแสนิยม ใช้สอยสิ่งของ
เพื่อให้เกิดแต่คุณค่าแท้ คือ ค านึงถึงแต่ประโยชน์จากสิ่งของนั้น ๆ 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  หากเราน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์มาปฏิบัติ  ย่อมจะเป็น
ประโยชน์ที่สร้างความมั่นคงและความมั่งคั่งในการด าเนินชีวิตในปัจจุบัน ได้แก่  ลาภ  ยศ  สรรเสริญ  
สุข  คือ  เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีฐานะมั่นคง  มีชื่อเสียงเกียรติคุณ  ได้รับการ
ยกย่องสรรเสริญ  ไม่มีหนี้สิน  ท าให้มีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน  หลักธรรมนี้เป็นเรื่องของ
การจัดการโภคทรัพย์หรือทรัพย์ภายนอก 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.4.1  ความหมายของการจัดการ 

 ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (2547) ได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ว่า เป็น
กิจกรรมหรือกระบวนการของการวางแผน  การจัดองค์กร  ภาวะผู้น า  และการควบคุมในการใช้
ทรัพยากร โดยผ่านผู้อื่นให้ประสบผลส าเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์ (2550) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการ คือ กระบวนการน าทรัพยากร
การบริหารมาใช้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามขั้นตอนของการบริหาร คือ การวางแผน การจัดองค์การ 
การช้ีน า และการควบคุม 
 พยอม  วงศ์สารศรี (2551) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการเป็นศิลปะของการใช้บุคคลอื่น
ท างานให้แก่องค์การ โดยการตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง และจัดโอกาสให้เขาเหล่านั้น   
มีความเจริญก้าวหน้าในการท างาน  
 ดรักเกอร์ (Drucker, อ้างถึงใน สมคิด  บางโม, 2549) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการ
หมายถึง ศิลปะในการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค ์เป้าหมายร่วมกับผู้อื่น 
 เฮนรี่  ฟาโยล์  (Fayol, 1923) ได้ ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการเป็นกระบวนการ            
ที่ประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองค์กร การบังคับบัญชา          
การประสานงาน และการควบคุม 
 เจมส์  สโตนเนอร์ (James A.F.Stoner, 1982) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการ คือ
กระบวนการ (Process) ของการวางแผน (Planning)  การจัดองค์การ (Organization)  การสั่งการ 
(Leading)  และการควบคุม (Controlling) ความพยายามของสมาชิกในองค์การและการใช้
ทรัพยากรต่างๆ เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ที่องค์การก าหนดไว ้
 บาร์ทอลและมาร์ติน (Bartol and Martin, 1991) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การจัดการเป็น
กระบวนการที่ท าให้เป้าหมายขององค์การประสบความส าเร็จโดยผ่านหน้าที่หลัก  4 อย่าง คือ      
การวางแผน การจัดองค์กร การใช้ภาวะผู้น า และการประเมินผล  
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า การจัดการ คือ  กิจกรรมหรือกระบวนการที่ท าให้บรรลุเป้าหมาย
ด้วยกระบวนการต่างๆ คือ การวางแผน การจัดองค์กร ภาวะผู้น า และการควบคุมในการใช้
ทรัพยากร  การจัดการเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ เพราะการจัดการเป็นความรู้ที่สามารถถ่ายทอดได ้     
มีหลักเกณฑ์ สามารถพิสูจน์ความจริงได้ รวมทั้งมีการศึกษาค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง และมีการประยุกต์
เอาความรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพราะการจัดการในองค์การแต่ละองค์การมีปัจจัยที่แตกต่างกัน  
ความรู้ในด้านการจัดการเพียงอย่างเดียวจึงไม่ เพียงพอที่จะน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับองค์การได้  
จ าเป็นต้องประยุกต์ความรู้ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับองค์การแต่ละองค์การ 

 2.4.2  กระบวนการในการจัดการ   
 กระบวนการในการจัดการ มีองค์ประกอบ คือ (วิชัย ชัยนาคสิงห,์ 2553) 
  1.  การวางแผน (Planning) 
  2.  การจัดองคก์ร (Organization) 
  3.  การบังคับบัญชา (Commanding) 
  4.  การประสานงาน (Co-ordinating) 
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  5.  การควบคมุ (Controlling) 
 หน้าทีใ่นการจัดการ (management functions)  Fayol ได้อธิบายถึงกระบวนการจัดการ
งานว่า ประกอบด้วยหน้าที่ (functions) ทางการจัดการ 5 ประการ คือ (หน้าที่ของการจัดการมี
อะไรบ้าง, 2555) 
  1.  การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหน้าที่ของผู้บริหารที่จะต้องท าการ
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่างๆ ที่จะมีผลกระทบต่อธุรกิจ และได้ก าหนดขึ้นเป็นแผนการ
ปฏิบัติงานหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติเอาไว้ เพื่อส าหรับเป็นแนวทางของการท างานในอนาคต 
  2.  การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่างๆ และอ านาจหน้าที่  ทั้ งนี้ เพื่อให้ เครื่องจักร สิ่งของและตัวคน อยู่ ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสม ในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
  3.  การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการสั่งงานต่างๆ ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ซึ่งกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนเป็นตัวอย่างที่ดี จะต้อง
เข้าใจคนงานของตน 
  4.  การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงงานของ
ทุกคนให้เข้ากนัได้ และก ากบัให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกนั 
  5.  การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหน้าที่ในการที่จะต้องก ากับให้สามารถ
ประกันได้ว่ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปน้ันสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้ว 
 2.4.3  ความส าคัญของการจัดการ 

 การจัดการมีผลต่อความส าเร็จขององค์กร แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองเห็นได้ แต่สามารถ
วัดและประเมินผลได้ การจัดการท าให้การใช้ทรัพยากรมีความคุ้มค่าและเกิดประสิทธิผล    ในการ
ผลิต นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณภาพชีวิตของพนักงานดีขึ้น และยังเป็นการแสวงหาวิธีการท างานที่ดีที่สุด 
และความส าคัญประการสุดท้าย คือ การจัดการช่วยท าให้เกิดการจ้างงาน ท าให้ประชาชนมีรายได้ 
(วิชัย ชัยนาคสิงห,์ 2553) 

 2.4.4  ความหมายของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ  (2545) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับข่าวสารข้อมูลและการสื่อสาร
นับตั้งแต่การสร้าง  การน ามาวิเคราะห์หรือประมวลผล  การรับและส่งข้อมูล การจัดเก็บและน าไปใช้
งาน  มักจะหมายถึงคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบด้วยส่วนฮาร์ดแวร ์ซอฟต์แวร ์และส่วนข้อมูล 
 ชัยพจน์  รักงาม (2546) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็น
การใช้ระบบเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารที่รวมเอาอุปกรณ์มาใช้คือคอมพิวเตอร์ที่ช่วยท าให้การประมวลผล
ข้อมูล ให้มีความรวดเร็ว ถูกต้อง แม่นย า เป็นสารสนเทศ ที่มีความหมายในการบริหารจัดการใช้
อุปกรณ์ทางการสื่อสาร ช่วยท าให้โยงใยไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ไกลออกไปได้ เช่น การรับส่ง
และแลกเปลี่ยนเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส ์การค้าอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
 กิดานันท์  มลิทอง (2548) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็น
ส่วนผสมระหว่างเทคโนโลยี 2 ประเภท คือ 1) เทคโนโลยีสารสนเทศ คือ การท างานร่วมกันระหว่าง
ฮาร์ดแวร์ และ ซอฟต์แวร์ ในการประมวล จัดเก็บ เข้าถึง สืบค้น น าเสนอ และเผยแพร่สารสนเทศ
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ด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ส าหรับคอมพิวเตอร์ที่มีสมรรถนะสูงมาก สามารถท างานนอกเหนือจาก
การประมวลผล และจัดเก็บข้อมูลธรรมดามาเป็นสื่อในการสร้างภาพ 3 มิติ การตัดต่อภาพยนตร์ การ
ผสมเสียง และเป็นตัวกลางในการน าเสนอสารสนเทศรูปลักษณ์ต่าง ๆ ตัวอย่างของฮาร์ดแวร์ได้แก่ 
อุปกรณ์ใดๆ ที่มีชิพคอมพิวเตอร์เป็นส่วนประกอบ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพดิจิตอล โทรศัพท์
เซลลูลาร์ และรวมถึงวัสดุ เช่น สมาร์ตการ์ด ตัวอย่างของซอฟต์แวร์ เช่น โปรแกรมประมวลค า 
โปรแกรมกราฟิก โปรแกรมตัดต่อภาพเคลื่อนไหว เป็นต้น  2) เทคโนโลยีการสื่อสาร คือ อุปกรณ์และ
วิธีการในการสื่อสารโทรคมนาคมเพื่อการเข้าถึง ค้นหา และรับส่งสารสนเทศด้วยความรวดเร็ว เช่น 
โมเด็ม การส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม การประชุมทางไกล เป็นต้น 

 ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2548)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีการสื่อสารโทรคมนาคม เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์นั้น  
มีความสามารถพื้นฐานในด้านการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้ว น ามาประมวลผล จัดท าเป็นรายงาน
ต่างๆ เช่น ในงานบัญชี เราก็ใช้คอมพิวเตอร์บันทึกรายการสั่งซื้อของลูกค้า แล้วค านวณยอดรวม 
ค านวณส่วนลด ค านวณภาษี ค านวณค่าส่งสินค้า แล้วจัดท าใบส่งของและใบแจ้งหนี้เพื่อส่งให้ลูกค้า 
เมื่อครบเดือนก็น ามาค านวณเป็นรายงานภาษียื่นต่อกรมสรรพากร ใช้เพื่อตรวจสอบการช าระหนี้ของ
ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส าหรับการสื่อสารโทรคมนาคมนั้น มีส่วนร่วมตรงที่การบันทึกข้อมูล อาจเกิด ณ 
จุดที่อยู่ห่างไกลจากเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่ก็สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึก
ข้อมูลมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว หากมีแต่เครื่องคอมพิวเตอร์ ไม่มีระบบโทรคมนาคม  
ก็เกิดความยุ่งยากที่จะต้องให้คนถือข้อมูลมาส่งให้พนักงานคอมพิวเตอร์  เมื่อรวมทั้งสองเทคโนโลยี 
เข้าด้วยกันจงึเกิดประโยชน ์

 ธันวา  อ่วมมณี  (2548) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
หมายถึง การน าเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ในกระบวนการจัดการในสถานศึกษาซึ่งจะ 
ประกอบด้วย สิ่งที่เป็นคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต และรวมถึงโทรทัศน์ เครื่องเล่นวีซีดี วิดีโอ วิทยุ   
เทปเสียง การบูรณาการเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ การกระจายเสียงและโทรศัพท์เข้าด้วยกัน ช่วยให้ 
การด าเนินงานการสื่อสารเป็นไปได้ง่ายโดยใช้สื่อต่างๆ  เช่น อินเตอร์เน็ต โทรทัศน์ วิดีโอ และ    
เครื่องเสียง สามารถเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น เช่น การใช้ซอฟต์แวร์ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น 

 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2549)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง เทคโนโลยีที่ประกอบขึ้นด้วยระบบจัดเก็บและประมวลผลข้อมูล
ระบบสื่อสารโทรคมนาคม และอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสารสนเทศที่มีการวางแผนจัดการ 
และใช้งานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  จะเห็นว่าความหมายดังกล่าวเป็นความหมายที่กว้างและไม่ได้
ก าหนดรายละเอียดที่ชัดเจน เนื่องจากการพลวัตของเทคโนโลยีที่รวดเร็วส่งผลให้ไม่สามารถ       
กล่าวอย่างเฉพาะเจาะจง 

 ชฎาภรณ์  สงวนแก้ว (2549) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
คือ การผสมผสานเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ากับระบบสื่อสารโทรคมนาคม ที่ครอบคลุมระบบสื่อสาร 
ได้แก่ วิทยุ โทรทัศน์ โทรสาร โทรศัพท์ เครื่องมือสื่อสารชนิดอื่นๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ 
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ฐานข้อมูลและบริหารสารสนเทศ ตลอดจนระบบเครือข่ายโทรคมนาคมจ านวนมากที่มีการเชื่อมโยง
ติดต่อและใช้ร่วมกัน 

 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คือ การท างานร่วมกัน
ระหว่างฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ มีความสามารถพื้นฐานในด้านการบันทึกข้อมูลที่เกิดขึ้นแล้วน ามา
ประมวลผลจัดท าเป็นรายงานต่าง ๆ สามารถส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมจากจุดบันทึกข้อมูล
มายังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็ว โดยมีการวางแผนจัดการ และใช้งานร่วมกันอย่างมี
ประสิทธิภาพ   

 2.4.5  ความส าคัญของเทคโนโลยสีารสนเทศ   

 จอห์น  ไนซ์บิตต์ (John Naisbitt อ้างถึงใน ยืน ภู่วรวรรณ, 2546) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า 
เทคโนโลยีสารสนเทศมีผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ไว้หลายประการ ดังนี ้ 
  1.  เทคโนโลยีสารสนเทศ จะท าให้สังคมปรับเปลี่ยนจากสังคมอุตสาหกรรมมาเป็น
สงัคมสารสนเทศ  

  2.  เทคโนโลยีสารสนเทศจะท าให้ระบบเศรษฐกิจเปลี่ยนจากระบบแห่งชาติไปเป็น
เศรษฐกิจโลกที่ท าให้ระบบเศรษฐกิจของโลกผูกพันกับทุกประเทศ  ความเชื่อมโยงของเครือข่าย
สารสนเทศท าให้เกิดสังคมโลกาภิวัฒน ์ 

  3.  เทคโนโลยีสารสนเทศท าให้องค์กรมีลักษณะผูกพัน มีการบังคับบัญชาแบบแนวราบ
มากขึ้น หน่วยธุรกิจมีขนาดเล็กลง และเชื่อมโยงกับหน่วยธุรกิจอื่นเป็นเครือข่าย การด าเนินธุรกิจ     
มีการแข่งขันกันในด้านความเร็ว โดยอาศัยการใช้ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และการสื่อสาร
โทรคมนาคมเป็นตัวสนับสนุน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว  

  4.  เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเทคโนโลยีแบบสุนทรียสัมผัส และสามารถตอบสนองตาม
ความต้องการใช้เทคโนโลยีในรูปแบบใหม่ที่เลือกได้เอง  

  5.  เทคโนโลยสีารสนเทศท าให้เกิดสภาพทางการท างานแบบทุกสถานทีแ่ละทุกเวลา  
  6.  เทคโนโลยีสารสนเทศก่อให้เกิดการวางแผนการด าเนินการระยะยาวขึ้น และยังท า

ให้วิธีการตัดสินใจ หรือเลือกทางเลือกได้ละเอียดขึ้น  
  ครรชิต  มาลัยวงศ์  (2548) ได้ ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่ ง              

ที่มีความส าคัญมาก  เพราะการที่ผู้บริหารกิจการและผู้บริหารประเทศจะสามารถแข่งขันกับผู้อื่นได้ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านการพาณิชย์ การด าเนินธุรกิจ การอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในด้านการจัดการศึกษา 
จ าเป็นที่จะต้องมีข้อมูลและสารสนเทศที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันส าหรับเอาไว้ช่วยในการตัดสินใจ
และการจัดการ ปัจจุบันนี้เป็นไปไม่ได้แล้วที่ผู้บริหารจะตัดสินใจ โดยการเดาสุ่ม หรือคิดเอาเอง      
จากลางสังหรณ์ว่า หากตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งแล้ว เหตุการณ์จะเกิดขึ้นเช่นนั้นเช่นนี้  

  จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความส าคัญและจ าเป็นในทุกวงการ 
ไม่ว่าจะเป็นด้านธุรกิจ  สารธารณสุข  การปกครอง อุตสาหกรรมและการศึกษา  ตลอดจน
ชีวิตประจ าวันของคนเรา  เนื่องจากเทคโนโลยีสารสนเทศช่วยในการตัดสินใจและการจัดการ สามารถ
จัดเก็บข้อมูลที่มีระบบ เพื่อความสะดวกในการเรียกข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างกันได้อย่างรวดเร็ว ลดอุปสรรคเกี่ยวกับเวลา และระยะทาง 
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 2.4.6  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ไพรัช  ธัชยพงษ์ และพิเชฐ  ดุรงคเวโรจน์ (2541) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า ในเชิงกายภาพ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยส่วนส าคัญ 4 ส่วน คือ 
  1.  ฮาร์ดแวร ์(Hardware) คือ อุปกรณ์ที่สามารถจับต้องได้ซึ่งสามารถรบัโปรแกรมและ
ข้อมูล แล้วน ามาประมวลผลสามารถบันทึกไว้ในหน่วยความจ าและแสดงผลได้ในรูปแบบต่าง ๆ  
  2.  ซอฟต์แวร์ (Software) คือ ชุดค าสั่งหรือโปรแกรมที่ เขียนออกมาในรูปค าสั่ง
ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ท าหน้าที่ควบคุม  หรือสั่งการให้ฮาร์ดแวร์ที่ เกี่ยวข้องในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศท างานตามความต้องการของมนุษย ์
  3.  ฐานข้อมูล (Database) คือ โครงสร้างสารสนเทศขององค์กรต่างๆ ที่น าเอาข้อมูลที่
มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งได้จัดเก็บแยกกันเป็นส่วน ๆ น ามาเก็บรวบรวมไว้ที่เดียวกันเป็นแหล่งรวมข้อมูล
ซึ่งทุกฝ่ายในองค์กรสามารถใช้ข้อมูลแก้ไขข้อมูลร่วมกันได้ 
  4.  บุคลากร (People ware) คือ  กลุ่มที่ต้องการน าผลการท างานของคอมพิวเตอร์ไป
ใช้ แบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ กลุ่มแรก ได้แก่ ผู้บริหาร  ท าหน้าที่ในการวางแผนหรือประสานงาน
กับฝ่ายต่าง ๆ ในการน าคอมพิวเตอร์เข้าไปใช้งาน  กลุ่มที่ 2 ได้แก่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์  
ท าหน้าที่ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ให้สามารถใช้งานได้ตามต้องการ พร้อมทั้งให้ค าปรึกษา ช่วยเหลือ
ฝ่ายอื่น ๆ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์ ซึ่งอาจจะหมายถึง ท าหน้าที่เป็นนักเขียนโปรแกรมด้วย และ
กลุ่มที่ 3 ได้แก ่กลุ่มผู้ปฏิบัติการ ท าหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูลและป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบ 
 ครรชิต  มาลัยวงศ์ (2550) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
เทคโนโลยีที่ส าคัญ 2 สาขา คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรคมนาคม ทั้งสอง   
มีการท างานที่สัมพันธ์กัน คือ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เป็นเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ที่สามารถจดจ าข้อมูล
ต่างๆ และปฏิบัติตามค าสั่งที่บอก เพื่อให้คอมพิวเตอร์ท างานอย่างใดอย่างหนึ่งให้ คอมพิวเตอร์นั้น
ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่าง ๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) และอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์นี้
จะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software) 
 คอมพิวเตอร์นั้นประกอบด้วยอุปกรณ์ต่างๆ ต่อเชื่อมกันเรียกว่า ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ซึ่ง
จะต้องท างานร่วมกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกกันว่า ซอฟต์แวร์ (Software)  ดังต่อไปนี้ 
(องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ, ม.ป.ป.) 
  1.  ฮาร์ดแวร ์(Hardware)  ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ  

   1.1  อุปกรณ์รับข้อมูล (Input) เช่น แป้นอักขระ (Keyboard), เมาส์, เครื่องตรวจ
กวาดภาพ (Scanner), จอภาพสัมผัส (Touch Screen), ปากกาแสง (Light Pen), เครื่องอ่านบัตร
แถบแม่เหล็ก (Magnetic Strip Reader), และเครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader)    

   1.2  อุปกรณ์ส่งข้อมูล (Output) เช่น จอภาพ (Monitor), เครื่องพิมพ์ (Printer), 
และเทอร์มินัล   

   1.3  หน่วยประมวลผลกลางจะท างานร่วมกับหน่วยความจ าหลักในขณะค านวณ
หรือประมวลผลโดยปฏิบัติหน้าที่ตามค าสั่งของโปรแกรมคอมพิวเตอร์  ด้วยการดึงข้อมูลและค าสั่งที่
เก็บ ไว้ในหน่วยความจ าหลักมาประมวลผล   
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   1.4  หน่วยความจ าหลักมีหน้าที่เก็บข้อมูลที่มาจากอุปกรณ์รับข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ค านวณ และผลลัพธ์ของการค านวณก่อนที่จะส่งไปยังอุปกรณ์ส่งข้อมูล รวมทั้งการเก็บค าสั่งขณะ
ก าลังประมวลผล   

   1.5  หน่วยความจ าส ารอง ท าหน้าที่จัดเก็บข้อมูลและโปรแกรมขณะยังไม่ได้ใช้งาน 
เพื่อการใช้ในอนาคต   
  2.  ซอฟต์แวร์ เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและจ าเป็นมากในการควบคุมการท างานของ
เครื่องคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 

   2.1  ซอฟต์แวร์ระบบ มีหน้าที่ควบคุมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในระบบคอมพิวเตอร์ และ
เป็นตัวกลางระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ระบบสามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
    2.1.1  โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ใช้ควบคุมการท างานของคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์พ่วงต่อกับเครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่างโปรแกรมที่นิยมใช้กัน ในปัจจุบัน เช่น UNIX, DOS, 
Microsoft Windows 
    2.1 .2   โปรแกรมอรรถประโยชน์  ใช้ ช่ วยอ านวยความสะดวกแก่ผู้ ใช้          
เครื่องคอมพิวเตอร์ในระหว่างการประมวลผลข้อมูลหรือในระหว่างที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ ตัวอย่าง
โปรแกรมที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน เช่น โปรแกรมเอดิเตอร์ (Editor)   
    2.1.3  โปรแกรมแปลภาษา  ใช้ ในการแปลความหมายของค าสั่ งที่ เป็น
ภาษาคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในรูปแบบที่เครื่องคอมพิวเตอร์เข้าใจ และท างานตามที่ผู้ใช้ต้องการ 
   2.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่ เขียนขึ้นเพื่อท างานเฉพาะด้านตาม    
ความต้องการ ซึ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์นี้สามารถแบ่งเป็น 3 ชนิด คือ 
    2.2.1  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เพื่องานทั่วไป เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้งาน
ทั่วไปไม่เจาะจงประเภทของธุรกิจ ตัวอย่าง เช่น Word Processing, Spreadsheet, Database 
Management เป็นต้น 

    2.2.2  ซอฟต์แวร์ประยุกต์เฉพาะงาน เป็นซอฟต์แวร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้ในธุรกิจ
เฉพาะอย่าง ตามแต่วัตถุประสงค์ของการน าไปใช ้

    2.2.3  ซอฟต์แวร์ประยุกต์อื่นๆ เป็นซอฟต์แวร์ที่เขียนขึ้นเพื่อความบันเทิงและ
อื่นๆ นอกเหนือจากซอฟต์แวร์ประยุกต์สองชนิดข้างต้น  ตัวอย่างเช่น  Hypertext, Personal 
Information Management และซอฟต์แวร์เกมต่างๆ เป็นต้น    
 ณัฏฐพัน  เขจรนันทน์ (2552) ได้ให้ความเห็นไว้ว่า เทคโนโลยีสารสนเทศจะต้องมี
องค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ ต่อไปน้ี 
  1.  ระบบประมวลผลความซับซ้อนในการปฏิบัติงานและความต้องการสารสนเทศที่
หลากหลายท าให้การจัดการและการประมวลผลข้อความด้วยมือไม่สะดวก ล่าช้าและอาจผิดพลาด 
ปัจจุบันองค์กรจึงต้องท าการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิ กส์ โดยใช้
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สนับสนุนในการจัดเก็บข้อมูลเพ่ือให้การท างานถูกต้องและรวดเร็วขึ้น 
  2.  ระบบสื่อสารโทรคมนาคมการสื่อสารข้อมูลเป็นเรื่องส าคัญส าหรับการจัดการและ
การประมวลผลตลอดจนการใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ   ระบบสารสนเทศที่ดีต้องประยุกต์
อิเล็กทรอนิกส์และผู้ใช้ที่อยู่ห่างกันให้สามารถสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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  3.  การจัดการข้อมูล ปกติบุคคลที่ให้ความสนใจกับเทคโนโลยีจะอธิบาย ความหมาย
ของเทคโนโลยี โดยใช้ความส าคัญกับส่วนประกอบสองประการแรก แต่ผู้ที่สนใจในการจัด การ 
(Data/Information Management) จะให้ความส าคัญกับส่วนประกอบที่สาม ซึ่งมีความเป็นศิลปะ
ในการจัดรูปแบบการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพ    
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  องค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศ คือ ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ 
ฐานข้อมูลและบุคลากร  ซึ่งมีความส าคัญต่อระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเท่าๆ กัน  จะขาดส่วนใดส่วน
หนึ่งไม่ได้ เพราะทุกองค์ประกอบต่างเกื้อหนุนกันและต้องมีอุปกรณ์ข้างเคียงทั้งในส่วนของอุปกรณ์
คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์โทรคมนาคมที่เอื้ออ านวยการใช้งาน การประมวลผลและการจัดการข้อมูล
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 2.4.7  สภาพปัญหาในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในสถานศึกษา 
 ปัญหาอุปสรรคในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของสถานศึกษา มีดังต่อไปนี้ 
(บุญธรรม  กังเจริญ, 2549) 
  1.  ด้านการกระจายโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา  มีสถานศึกษาจ านวนหนึ่ง        
ที่โทรศัพท์ยังเข้าไม่ถึง และคอมพิวเตอร์ยังไม่มีหรือมีแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ และที่มีอยู่ก็   
ขาดการบ ารุงรักษา รวมทั้งไม่อยู่ในสภาพที่ใช้การได้  แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการศึกษา
โดยเฉพาะคู่สายโทรศัพท์ยังมีบริการไม่ทั่วถึง อาจจะเป็นไปได้ว่าสถานศึกษาเหล่านี้อยู่ในท้องถิ่น     
ที่ห่างไกล ดังนั้นสถานศึกษาต้องรีบด าเนินการเพราะเป็นพื้นฐานที่จ าไปสู่ระบบอินเทอร์เน็ต 
  2.  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อพัฒนาทักษะวิชาชีพครูน้อยมาก และคอมพิวเตอร์มีจ านวนไม่พอกับความต้องการ
ที่ครูจะใช้  แสดงให้เห็นว่าครูยังต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  อีกเป็นจ านวน
มาก และสถานศึกษาก็ต้องจัดหาคอมพิวเตอร์ให้เพียงพอต่อความต้องการของครู 
  3.  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการและ
ให้บริการทางการศึกษา  สถานศึกษายังขาดรูปแบบระบบสารสนเทศ ผู้บริหารให้มีความรู้ความเข้าใจ
ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในระดับเบื้องต้น แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษายังไม่มี
ระบบข้อมูลสารสนเทศที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ผู้บริหารต้องได้รับการพัฒนาด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญของการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารที่จะน ามาพัฒนาการบริหารจัดการและการบริการทางการศึกษา 
  4.  ด้านการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ การพัฒนาตนเอง
ของครูด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศยังขาดความต่อเนื่อง บางคนใน 3 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยเข้ารับ
การฝึกอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเลย  แสดงให้เห็นว่า ครูได้รับการพัฒนา
ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่ทั่วถึงเพราะมีครูอีกจ านวนหนึ่งที่ในรอบ 3 ปี    
ที่ผ่านมายังไม่เคยได้รับการอบรมด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเลย 

 จากความหมายของหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ การบริหาร การจัดการ และเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร  ผู้วิจัยสามารถสรุปความหมายรวม คือ การบริหารจัดการเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร หมายถึง การด าเนินงานของบุคลากรหรือบุคคลที่ เกี่ยวข้องโดย           
น ากระบวนการต่างๆ มาท างานร่วมกันระหว่างฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ แล้วน ามาประมวลผล  
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จัดท าเป็นรายงานต่างๆ สามารถบันทึก และส่งข้อมูลผ่านระบบโทรคมนาคมได้  ดังนั้นการน า
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ มาใช้ในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะท าให้เกิด
ประโยชน์ให้ในปัจจุบันทันตาเห็น ได้แก่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข คือ เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าใน
อาชีพการงาน มีฐานะมั่นคง มีชื่อเสียงเกียรติคุณ ได้รับการยกย่องสรรเสริญ ไม่มีหนี้สิน ท าให้มี
ความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน 

 
2.5  สภาพพื้นที่ท่ีศึกษา  

 2.5.1  สภาพทั่วไป 
 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ (อังกฤษ : Kalasinpittayasan School) (อักษรย่อ: ก.พ.ส 

,K.P.S.) ตั้งอยู่เลขที่ 66  ถนนอรรถเปศล  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000   
เป็นสถานศึกษาแห่งแรกของจังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งแต่เดิมเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันจัดอยู่ใน
ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ รูปแบบสหศึกษา ท าการเรียนการสอนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีจ านวนนักเรียน
กว่า  4,000  คน  และครู/บุคลากรทางการศึกษากว่า 200 คน (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ , 
2557)  

 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2456  โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหา 
วีระวงศ์ (อ้วน  ติสโส) เป็นผู้ก่อตั้ง  ในปีแรกที่เปิดสอน  มีครู 3 คน คือ นายบุญถม  ชนะกานนท์
ครูใหญ่  นายอุทา  พิมพะสาลี  และนายเหลา  พิมพะสาลี  เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง
ชั้นประถมศึกษาปีที ่3  มีนักเรียนจ านวน  50  คน 
  พ.ศ. 2456     ย้ายไปเรียนที่วัดใต้โพธ์ิค้ า 
  พ.ศ. 2460     ย้ายไปเรียนที่เรือนจ าเก่า 
  พ.ศ. 2462     ย้ายไปเรียนที่สโมสรเสือป่า 
  พ.ศ. 2472     ย้ายไปเรียนที่วัดหอไตรปิฏกราม 
  พ.ศ. 2471     ย้ายไปเรียนที่ศาลากลางจังหวัดกาฬสินธุ์  เพราะโรงเรียนถูกไฟไหม้ 
เริ่มลงทะเบียนนักเรียนเลขประจ าตัว  1  ใหม่ 
  พ.ศ. 2474     ย้ายมาเรียนในพื้นที่ปัจจุบัน สร้างอาคารเรียนหลังแรก (อาคารเสาใหญ่)  
ราคา 10,000 บาท  และบ้านพักครู 1 หลัง  เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2474 
  พ.ศ. 2484     เปิดสอนเฉพาะระดับมัธยมศึกษา 
  พ.ศ. 2510     โรงเรียนเข้าโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อพัฒนาชนบท 
  พ.ศ. 2534     ได้รับการคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการให้ได้รับรางวัลโรงเรียน
พระราชทานระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจ าปีการศึกษา 2534  ในช่วงที่ นายวินัย  เสาหิน เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียน 
  พ.ศ. 2535     ได้งบประมาณสร้างหอประชุม โรงอาหารขนาดมาตรฐาน ในวงเงิน 
5,713,000 บาท และได้งบประมาณก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วมนักเรียน  ในวงเงิน 180,000 บาท 
  พ.ศ. 2536      นายชุมพล  เวียงเพิ่ม มาด ารงต าแหน่งแทน นายวินัย  เสาหิน ซึ่งย้าย
ไปด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลัย  จังหวัดร้อยเอ็ด 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%96%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%96%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%A8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AC%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B8%E0%B9%8C
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  พ.ศ. 2536  ได้ก่อตั้งสมาคมผู้ปกครองและครู วันที่ 10 มิถุนายน 2536 และได้รับมอบ
เครื่องถ่ายวีดีโอ พานาโซนิค รุ่น 9000  มูลค่า 51,200 บาท ให้โรงเรียน 1 เครื่อง 
   - นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 บริจาคจานดาวเทียม 10.5 ฟุต มูลค่า 66,000 บาท ให้
โรงเรียน 1 เครื่อง 
   - สมาคมผู้ปกครองและครู - สมาคมศิษย์เก่าและมูลนิธิโรงเรียน จัดผ้าป่าการศึกษา
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง มูลค่า 235,000 บาท โต๊ะวางคอมพิวเตอร์ 11 ตัว มูลค่า 15,400 
บาท และเครื่องปริ๊นเตอร์  จ านวน 2 เครื่อง  มูลค่า 16,000 บาท  เครื่องปรับอากาศขนาด 38,300 
บี.ที.ยู. จ านวน 3 เครื่อง ราคา 126,000 บาท ร้านนพรัตน์อิเล็คทริก บริจาคเครื่องปรับอากาศขนาด 
25,800 บี.ที.ยู. จ านวน 1 เครื่อง 
  พ.ศ. 2537  โรงเรียนได้งบประมาณก่อสร้าง ลู่วิ่งขนาดมาตรฐาน 8 ลู่วิ่ง 400 เมตร 
พร้อมสนามฟุตบอล งบประมาณก่อสร้าง 500,000 บาท ก่อสร้างโรงเก็บรถ เป็นเงิน 79,300 บาท 
ก่อสร้างถนนคอนกรีต เป็นเงิน 96,000 บาท ติดตั้งอุปกรณ์รับสัญญาณดาวเทียม DTH จ านวน 1 ชุด 
ตามโครงการ"เติมความรู้สู่มหาลัย"  
  พ.ศ. 2539  นายบรรเทา  วรรณจ าปี  มาด ารงต าแหน่งแทน นายชุมพล  เวียงเพิ่ม ซึ่ง
ย้ายไปด ารงต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนขอนแก่นวิทยายน  จังหวัดขอนแก่น     
  พ.ศ. 2543  นางพิสมัย  อารีย์  มาด ารงต าแหน่งแทน นายบรรเทา  วรรณจ าปี  ซึ่ง
เกษียณอายุราชการ 
  พ.ศ. 2543  โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  324/ล41 
(หลังคาทรงไทย)  งบประมาณในการก่อสร้าง 14,850,000 บาท  โดยสร้างแทนอาคารเสาใหญ่ ที่ได้
ทรุดโทรมไป   
  พ.ศ. 2546  โรงเรียนก่อสร้างโรงอาหารระหว่างหอประชุมกับอาคารพลศึกษาและ  
นายวานิชย์  ติชาวัน  ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนในปีเดียวกันนี ้  
  พ.ศ. 2547  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP)  
โดยเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที ่1  จ านวน 2 ห้องเรียน ๆ ละ 27 คน  รวม 54 คน 
  พ.ศ. 2548  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ (MEP) โดย 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  จัดศูนย์แนะแนวของเขตพื้นที่
การศึกษาและศูนย์สอบของส านักงานทดสอบแห่งชาติ  ปรับปรุงห้องสมุดทั้งระบบ  มีการติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  มีห้องศึกษาค้นคว้าระบบอินเทอร์เน็ตและห้องสมุดเสียง (ใช้ส าหรับศึกษาความรู้
จากสื่อ T.V. /C.D./D.V.D./V.C.D.)  จัดให้มีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ  โดยครูซึ่ง
เป็นเจ้าของภาษา  จัดซื้อคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  จ านวน 3 ห้อง  78  เครื่อง ด้วย
เงินบริจาคอย่างมีวัตถุประสงค ์
  พ.ศ. 2549  โรงเรียนได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่ อ (MEP) โดย 
เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  และระดับชั้นมัธยมศึกษา            
ปีที่  3  รวมจ านวนทั้งสิ้น 4 ห้อง  จัดท าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 1 ห้อง  พร้อมจัดซื้อ  
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เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการเรียนการสอนจ านวน  20  เครื่อง  จัดให้มีการประกวดโครงงาน 
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองราชย์สมบัติ 60 ปี  ส่งเสริมการแข่งขันทักษะ
ด้านต่างๆ  จัดให้มีการสอนภาษาจีนให้กับนักเรียนที่มีความสนใจ  โดยครูซึ่งเป็นเจ้าของภาษา 
ขยายถนนคอนกรีตทางเดินทางเท้าเข้าห้องน้ านักเรียนหญิงหลังอาคาร 1  เทพื้นคอนกรีตแก้ปัญหา 
ที่เก็บขยะข้างห้องสมุด  ปรับปรุงโรงเก็บรถจักรยานยนต์นักเรียน  ติดตั้งโครงเหล็กรอบๆ  อาคาร
โรงรถทั้ง 3 แห่ง  สร้างโรงเรือนหน้าห้องโสตทัศนศึกษาพร้อมปูกระเบื้อง   ปูพื้นกระเบื้องหลัง
อาคาร 5 ทั้งหมด  สร้างป้ายหินแกรนิตลานประดู่  ปรับปรุงภูมิทัศน์  ศาลพระภูมิและลานพระรูป
ใหม่ทั้ งหมด  ปรับปรุงและขยายห้องคอมพิวเตอร์ให้กว้างขึ้น เพื่ อใช้ ในการเรียนการสอน 
สร้างหลังคากันแดดและฝน  ทางเดินเชื่อมต่ออาคาร 2 และ 3  สร้างหลังคาและปูกระเบื้องด้านข้าง
ห้องทะเบียนวัดผลเพื่อให้นักเรียนใช้เป็นแหล่งเรียนรู้และจัดตู้อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง   ปรับปรุง     
ที่ดื่มน้ าส าหรับนักเรียนจ านวน 6 จุด  เพื่อให้ปลอดภัยจากไฟรั่ว  ปรับปรุงห้องน้ านักเรียนหญิงหลัง
อาคารวิทยาศาสตร์  สร้างและปรับปรุงโรงเรือนหลังอาคารอุตสาหกรรม เพื่อใช้ในการเรียนการสอน
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร  ขยายถนนหน้าอาคารวิทยาศาสตร์เพื่อเป็นที่จอดรถยนต์   จัดท า     
แผ่นเหล็กปูตะแกรงปิดกั้นร่องน้ าหน้าอาคารประชาสัมพันธ ์
  พ.ศ. 2550  นายเสน่ห์  ค าสมหมาย  มาด ารงต าแหน่งแทน นายวานิชย์  ติชาวัน  ซึ่ง
เกษียณอายุราชการ  โรงเรียนได้งบประมาณค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  216 
ปรับปรุง 46 งบประมาณในการก่อสร้าง 14,773,000 บาท โดยสร้างแทนอาคารชั่วคราวที่ ได้      
ทรุดโทรม  ก่อสร้างศาลาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา  บริเวณหน้าอาคาร 5 จ านวน 2 หลัง ด้วยเงิน
เหลือจ่ายจากการงดตอกเสาเข็มอาคารเรียน  วงเงินก่อสร้าง 140,000 บาท  ก่อสร้างศูนย์เรียนรวม
เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา  บริเวณใต้ถุนอาคาร 6  วงเงินก่อสร้าง 1,719,000 บาท  ได้ปรับปรุง
ภูมิทัศน์บริเวณหน้าและหลังอาคาร 6  เป็นลานธรรมและรอบบริเวณพระพุทธรูปประจ าโรงเรียน  ได้
ปรับปรุงระบบเสียงประชาสัมพันธ์ตามอาคารเรียนทุกหลังและภายในบริเวณโรงเรียน  นอกจากนี้ได้
พัฒนาการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทาง
วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี(GC)ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน      
ได้น านักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษาที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจัดประกวด                
โค รงงานวิท ยาศาสตร์ ใน โรงเรี ยนและน านั ก เรี ยน ไปแข่ งขั น โค รงงานวิท ยาศาสตร์ที่
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(MEP) จัดการเรียน
การสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษ 4 รายวิชา ได้แก่ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และ
คอมพิวเตอร์ จัดสอนเสริมหลังเลิกเรียนเป็นภาษาไทย  คือ วิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ 
ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน  ได้น านักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์  รวม 5 วัน 
  พ.ศ. 2551  โรงเรียนได้พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มี
ความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และGC) ในระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 2 ห้องเรียน  มีการน า
นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 ไปฝึกการท าโครงงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธ์ุ  มีการน า 
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นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ไปฝึกการใช้ห้องปฏิบัติการของมหาวิทยาลัยขอนแก่น ช่วงปิด
ภาคเรียน ส่วนนักเรียนในโครงการ  จัดการเรียนการสอนโดยใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อ(MEP) ได้น า
นักเรียนในโครงการไปทัศนศึกษาที่ ประเทศสิงคโปร์  รวม 5 วัน  ด้านอาคารสถานที่มีการสร้าง
ห้องน้ าหลังอาคาร 6 จ านวน 1 หลัง เป็นห้องน้ าส าหรับนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเพื่อบริการ     
ผู้ที่มาใช้ห้องเฉลิมพระเกียรติของทางโรงเรียนด้วย  ได้สร้างทางเชื่อมอาคาร 1 กับอาคาร 6 ทาสี
อาคารเรียนต่างๆ เพื่อสร้างบรรยากาศให้โรงเรียนสดใสยิ่งขึ้น                    
  พ.ศ. 2552  ได้พัฒนาโรงเรียนไปสู่โรงเรียนผู้น าการเปลี่ยนแปลงได้ให้การช่วยเหลือ
โรงเรียนน้อง  มีการน าวงโปงลางไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ณ ประเทศตุรกีเป็นเวลา 2 สัปดาห์ ได้
สร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร 1 กับอาคาร 2  โรงเรียนได้ซื้อรถบัสมา 1 คันใช้ในการน านักเรียนไป
ทัศนศึกษาไปเรียนรู้ในแหล่งเรียนรู้ต่างๆ โรงเรียนได้พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อ
ส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี (TSM และGC) ใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 2 ห้องเรียนและระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จ านวน 1 
ห้องเรียน  พัฒนาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์เพื่อส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางภาษา 
(TSL) ในระดับช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 4 จ านวน 1 ห้องเรียน(โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, 2557)  

  ตราสัญลักษณ์ประจ าโรงเรียน : ด้านบนเป็นรูปพระอาทิตย์เปล่งประกายไฟสีแดง 
ด้านล่างเป็นแถบผืนผ้าสีเขียว มีตัวอักษรสีเหลือง ซึ่งเป็นปรัชญาของโรงเรียนเขียนด้วยข้อความว่า 
"การศึกษาคือชีวิต" 

  คติธรรม: (การศึกษาคือชีวิต:การศึกษาเป็นดั่งแสงสว่างน าทางของชีวิต แสงที่ไม่มีวันดับ
ดั่งดวงอาทิตย์) 

  คติพจน์: "ประพฤติดี มีวินัย ตั้งใจเรียน" 
  ค่านิยม: "เป็นคนดี มีศีลธรรม ใฝเ่รียนรู้มุ่งสู่คุณภาพตามมาตรฐานสากล" 
  วิสัยทัศน์: "เป็นผู้น าทางวิชาการ  มีคุณธรรม  น าICT มาใช้  ด ารงตนบนพื้นฐาน

เศรษฐกิจพอเพียง  และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล" 
  สีประจ าโรงเรียน มี 2 สี คือ 

1) สีเขียว - เป็นสขีองใบต้นขี้เหล็ก 
2) สีเหลือง - เป็นสีของดอกขี้เหล็ก 

  สื่อให้เห็นว่า "เมื่อสีเขียวและสีเหลืองรวมเข้าด้วยกัน เปรียบประดุจกับการด าเนินชีวิต
ของลูกเขียวเหลือง ที่ใช้วิธีการแห่งพุทธปัญญา ในการพัฒนาตนเองและสังคม ให้เจริญก้าวหน้าสืบไป" 

  ต้นไม้และดอกไม้ประจ าโรงเรียน : ต้นขี้เหล็ก (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์, 2557)  
2.5.2  ข้อมูลคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  (โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา

สรรพ,์ 2557)  
1. ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ( 8 ส.ค. 2557 ) 
 จ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อการเรยีนการสอน 
งบประมาณ สพฐ.       55 เครื่อง 
จัดหาเอง/บริจาค:       0 เครื่อง 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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รวม       55 เครื่อง 
ใช้งานได้:       55 เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้:       0 เครื่อง 
 จ านวนคอมพิวเตอร์เพื่อการบริหารจัดการ 
งบประมาณ สพฐ.       0 เครื่อง 
จัดหาเอง/บริจาค:      45 เครื่อง 
รวม      45 เครื่อง 
ใช้งานได้:      41 เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้:        4 เครื่อง 

  รวมจ านวนคอมพิวเตอรท์ั้งหมด 
คอมพิวเตอร์:       100 เครื่อง 
ใช้งานได้:       96 เครื่อง 
ใช้งานไม่ได้:       4 เครื่อง 

2. ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ( 21 ส.ค. 2556 ) 
         ระบบอินเทอร์เน็ตโครงการ MOEnet 
       ผู้ให้บริการ:       TOT 
       ประเภท:       leaseline 
       ความเร็ว:       20 Kbps 
       สถานะการใช้งาน:       High 

ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่โรงเรียนเช่าเอง 
       ผู้ให้บริการ:        3bb 
       ประเภท:        adsl 
       ความเร็ว:        10 Kbps 
       สถานะการใช้งาน:        ใช้งานได้ดี  
       งบประมาณ/เดือน:        631  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



45 

 

2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6.1  งานวิจัยในประทศ 
 สมพร  กองสุข (2544) ได้ศึกษาสภาพปัญหา และความต้องการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม  ผลการศึกษาพบว่า 
ผู้บริหารสถานศึกษามัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดนครปฐม มีภาพเทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ “ปานกลาง” มีปัญหาในการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาในด้านต่าง ๆ อยู่ในระดับ “ปานกลาง”     
ทุกด้าน และมีความต้องการการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่ใน
ระดับ “มาก” ทุกด้าน 

 กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545) ได้ศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
การศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ ที่อยู่ในโครงการ 
ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนทั้งหมด 52 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า  
  1.  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่มีนโยบายและ
โครงการด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนการบริหารจัดการและ
การบริหารข้อมูล มีการสนับสนุนงบประมาณด้านนี้ส าหรับสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่น ามาใช้มากคือ 
คอมพิวเตอร์ โดยทุกโรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์และน ามาใช้มากในการจัดท าโปรแกรมการวัดและ
ประเมินผล การเงิน และการจัดท าฐานข้อมูล ส่วนการน ามาใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะ
เพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนและใช้ค้นคว้าหาความรู้ การเตรียมการสอนและกระบวนการเรียนการสอนมีการ
น ามาใช้น้อย ส่วนสื่อที่น ามาใช้ทั้ งในและนอกโรงเรียนคือโทรทัศน์  วิทยุ และคอมพิวเตอร์            
สื่อที่นักเรียนใช้น้อยคืออินเตอร์เน็ต  
  2.  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  นักเรียนมีเจตคติ
ในระดับมากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา โดยเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อ
การเรียน เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากคือ ท าให้รอบรู้อย่างกว้างขวางทันต่อโลกทัน
ต่อเหตุการณ์  และการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่น่าสนใจ  และเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้สนุกสานเพลิดเพลินในการเรียน 
 พีระพงษ์ พันธุ์พินิจ (2545) ได้ศึกษาสภาพปัจจุบันและความต้องการในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ์ผลการวิจัยพบว่า 
  1.  สภาพปัจจุบันในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ส่วนความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
  2.  ผลการเปรียบเทียบสภาพในปัจจุบันและความต้องการในด้านการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน จังหวัดบุรีรัมย ์โดยรวมแตกต่างกัน  
  3 .  ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อการศึกษาของผู้บริหาร
สถานศึกษาเอกชน จังหวัดบุรีรัมย์ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
และขนาดเล็ก โดยรวมไม่แตกต่างกัน 
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  4.  ความต้องการในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนเอกชน
จังหวัดบุรีรัมย์ของครูผู้สอนจ าแนกตามการปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันของโรงเรียนเอกชน 
จังหวัดบุรีรัมย์ 3 ขนาด คือ ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดเล็ก โดยภาพรวมแตกต่างกันในด้าน
บุคลากร  ในด้านงบประมาณ  และในด้านวัสดุครุภัณฑ ์ มีความคิดเห็นแตกต่างกัน   
 พระครูโพธิธรรมานุกูล(บรรเทา ชุดจีน) (2553) ได้ศึกษาแนวทางการน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์เพื่อแก้ปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยปัจจุบัน  ผลการวิจัยพบว่าทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ เป็นหลักธรรมในพุทธศาสนา คือ หลักประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง บ้างเรียกว่า หัวใจ
เศรษฐี อุ อา กะ สะ อาจเรียกสั้นๆว่า ทิฏฐธัมมิกัตถะ (เนื่องจากอัตถะแปลว่า ประโยชน์อยู่แล้ว จึงไม่
จ าเป็นต้องมีประโยชน์ ซ้ าซ้อนกันสองค าก็ได้) หรืออาจเรียกเต็มๆ ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4 
หมายถึง ธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น  เพื่อ
ประโยชน์สุขสามัญที่มองเห็นกันในชาตินี้ที่คนทั่วไปปรารถนามี  ทรัพย์ ยศ เกียรติ ไมตรี เป็นต้น    
อันจะส าเร็จด้วยธรรม  4  ประการ คือ  (1 ) อุฏฐานสัมปทา  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  เช่น 
ขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพด้วยการหมั่นประกอบการงาน เป็นผู้ไม่เกียจคร้านในการงานนั้น มีปัญญาเป็น
เครื่องสอดส่อง อันเป็นอุบายในการท างานให้ส าเร็จ  (2) อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษาโภค
ทรัพย์ (ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียร โดยชอบธรรม) รักษาคุ้มครองโภคทรัพย์ไม่ให้ถูกลักหรือ
ท าลายไปโดยภัยต่างๆ  (3) กัลยาณมิตตตา คบคนดี ไม่คบคบชั่ว อยู่อาศัยในบ้านหรือนิคมใดย่อม
เจรจา สนทนากับบุคคลซึ่งเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยศรัทธา ศีล จาคะ ปัญญา  และ (4) สมชีวิตา อยู่อย่าง
พอเพียง รู้ทางเจริญทรัพย์และทางเสื่อมแห่งโภคทรัพย์ แล้วเลี้ยงชีพพอเหมาะ ไม่ให้สุรุ่ยสุร่ายฟูมฟาย
นัก ไม่ให้ฝืดเคืองนัก ด้วยคิดว่า รายได้ของเราจักต้องเหนือรายจ่าย และรายจ่ายของเราจักต้องไม่
เหนือรายได ้
  การน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์เพื่อแก้ไขปัญหาชีวิตของพุทธศาสนิกชนในสังคมไทยมี
ทั้งหมด 4 ข้อ คือ  (1) การน าหลักอุฏฐานสัมปทามาแก้ปัญหาการขาดความเพียร เมื่อจะหลีกให้พ้น
จากความชั่วนานาประการ สิ่งส าคัญก็คือการระมัดระวังหรือส ารวมรักษากาย วาจา ใจ แม้กระทั่ง
ชีวิตของเรา ไม่ให้หลงไปตามกระแสวัตถุต่างๆ  (2) การน าหลักอารักขสัมปทามาแก้ปัญหาชีวิตการไม่
รู้จักรักษาทรัพย์ อารักขสัมปทา คือการใช้เงินตามหลักธรรมะคนรู้จักท ามาหาเลี้ยงชีพ  คนที่จะเรียก
ได้ว่า รู้จักหา รู้จักใช้ทรัพย์ หรือหาเงินเป็น ใช้เงินเป็น เป็นคนท ามาหากินที่ดี ตั้งตัวสร้างหลักฐานได้ 
(3) การน าหลักกัลยาณมิตตตามาแก้ปัญหาชีวิตการคบคนพาลต้องมีกัลยาณมิตรที่ดี คือ มีผู้แนะน าสั่ง
สอน ที่ปรึกษาเพื่อนที่คบหาและบุคคลผู้แวดล้อมที่ดี,ความรู้จักเลือกเสวนาบุคคลหรือเข้าร่วมหมู่กับ
ท่านผู้ทรงคุณทรงปัญญามีความสามารถซึ่งจะช่วยแวดล้อม สนับสนุนชักจูง ชี้ช่องทาง เป็นแบบอย่าง
ตลอดจนเป็นเครื่องอุดหนุนเกื้อกูลแก่กัน ให้ด าเนินก้าวหน้าไปด้วยดีในการศึกษาอบรม การครองชีวิต 
การประกอบกิจการและธรรมปฏิบัติ ,สิ่งแวดล้อมทางสังคมที่ดี  และ (4) การน าหลักสมชีวิตามา
แก้ปัญหาชีวิตการใช้จ่ายทรัพย์เกินฐานะคือ การประหยัดเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมาก เราจะมีชีวิตราบรื่น
ปกติสุขได้ก็ต้องรู้จักใช้เงินทองอย่างประหยัด ใช้แต่ในสิ่งที่จ าเป็นแก่การครองชีพของเราพยายามใช้
จ่ายให้พอเหมาะกับรายได้ของเราเพราะว่าผู้ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายใช้จ่ายเกินฐานะของตัวเองนั้นย่อมได้รับ
ความเดือดร้อนท าให้ครอบครัวได้รับความล าบาก เพราะฉะนั้นจะต้องรู้จักประหยัดทรัพย์พยายามใช้
จ่ายแต่ในสิ่งที่จ าเป็นเท่าน้ันจึงมีความสุขได้ตามสมควรแก่อัตภาพของตัวเองและครอบครัว 
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  ชัยภักดิ์  นิลดี (2554)  ได้ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า   

1. สภาพการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน         
ในโครงการหนึง่อ าเภอหน่ึงโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา ด้านคุณภาพนักเรียน และด้านกระบวนการจัดการศึกษา
ภายใน 

2. ปัญหาการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน         
ในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับจากมากไป
น้อย คือ ด้านคุณภาพนักเรียน ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายใน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนา 
และด้านงบประมาณและทรัพยากร 

3. แนวทางแก้ไขการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียน
ในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียน ด้านคุณภาพนักเรียนได้แก่ ควรจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์ให้
เพียงพอต่อจ านวนนักเรียน ส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
ทันสมัยสะดวกและรวดเร็วด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในได้แก่  ควรก าหนดโครงสร้าง 
ภาระหน้าที่ให้ชัดเจน ส่งเสริมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ และกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีในการ
จัดการเรียนการสอน ด้านการเรียนรู้และการพัฒนาได้แก่ จัดหาบุคลากรที่มีความรู้ด้านการสร้างและ
ใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดการเรียนรู้และบริการ
ทางอินเทอร์เน็ตให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน และด้านงบประมาณและทรัพยากร ได้แก่ ควรหา
งบประมาณจากทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เช่น ภาครัฐ เอกชน และชุมชนเพื่อมาสนับสนุนการ
จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและมีการติดตาม
การใช้งบประมาณและทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ 
 สุกัญญา สร้อยฟ้า (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการน าเอาหลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ไปใช้ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย 
จังหวัดอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมการน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ไปใช้ในการ
ด าเนินชีวิตประจ าวัน ของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
ทั้ง ๔ ด้านคือ ด้านอุฏฐานสัมปทา  ด้านอารักขสัมปทา  ด้านกัลยาณมิตตตา  และด้านสมชีวิตา  
โดยรวมทุกด้านอยู่ในระดับมาก  การเปรียบเทียบพฤติกรรมการน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวันของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัด
อุบลราชธานี  ที่มีเพศ ระดับการศึกษา อาชีพรายได้ต่อเดือน แตกต่างกันโดยภาพรวม และรายด้าน
ไม่แตกต่างกัน  ส่วนการเปรียบเทียบพฤติกรรมการน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ไปใช้ในการด าเนิน
ชีวิตประจ าวันของประชาชนในเขตเทศบาลต าบลนาเยีย อ าเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี จ าแนก
ตามอายุ  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านอุฏฐานสัมปทา  ด้านอารักข
สัมปทา  และด้านสมชีวิตา ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านกัลยาณมิตตตาแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับนัยส าคัญ .๐๕ 
 

http://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%B9%D2%A7%CA%D2%C7%CA%D8%A1%D1%AD%AD%D2%20%CA%C3%E9%CD%C2%BF%E9%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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 2.6.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 จีวัลท์นีย ์(Gwaltney, 1982) ไดศ้ึกษารูปแบบของระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารส าหรับ
สถาบันอุดมศึกษา เพื่อใช้ในการบริหารและการวางแผนระยะยาว โดยศึกษาวิจัยมุ่งหมายเพื่อ
ประยุกต์การจัดระบบสารสนเทศคอมพิวเตอร์ เพื่อให้การด าเนินงาน การควบคุมและการวางแผน    
ดียิ่งขึ้น การรวบรวมการน าเสนอข้อมูลใช้เวลาน้อยลง และให้ผู้บริหารทุกระดับสามารถใช้สารสนเทศ
ได้ทันเวลาถูกต้องและสมบูรณ์ จากการศึกษาพบว่า รูปแบบสารสนเทศนี้จะแตกต่างกันในแต่ละ
สถาบัน ฉะนั้น การจัดสารสนเทศต้องพิจารณาโครงสร้างของสถาบันตามองค์ประกอบและระบบย่อย
ของสถาบัน และความต้องการสารสนเทศเฉพาะของแต่ละสถาบันด้วย 
 คิม (Kim, 1996) ได้ศึกษาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดองค์การให้เกิด
ประสิทธิภาพ ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีได้เห็นความจ าเป็นในการ
น าไมโครคอมพิวเตอร์มาใช้ในด้านการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการจัดการขององค์การ        
การด าเนินงานประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และระบบข้อมูลสารสนเทศ ผู้ใช้บริการได้น า
ผลมาใช้ในการวิเคราะห ์จากการจัดระบบดังกล่าวได้รับผลที่แน่นอน 
 เว็บเบอร์ (Weber, 1996) ได้ศึกษาอุปสรรคเกี่ยวกับการบูรณาการของเทคโนโลยี
สารสนเทศของนักศึกษาครูสายการมัธยมศึกษาในมหาวิทยาลัยแถบตะวันตกตอนกลางแห่งหนึ่ง  
กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาครูด้านการมัธยมศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ จ านวน 53 คน ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีด้านการสื่อสาร คือ อีเมล เน็ตสเคป อีริค วีดีโอหรือเลเซอร์ดิสก์ อุปกรณ์ทางเสียงทั้งแบบ
ดิจิตอลและอนาล็อค และเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โดยนักศึกษาตอบแบบสอบถาม 3 ฉบับ ซึ่ง
แยกเป็นค าถามแบบปลายเปิดและปลายปิด จากนั้นน าค าตอบที่ได้มาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม SPSS 
สถิติใช้เป็นสถิติเชิงบรรยาย โดยเนื้อหาการวิเคราะห์เน้นที่การระบุถึงอุปสรรคและระดับความยาก   
ที่นักศึกษาพบหลังเสร็จสิ้นรายวิชาที่ต้องใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  การศึกษาพบว่า ปัญหาและ
อุปสรรคหลักมี 3 ประการ คือ ได้รับการสอนไม่เพียงพอ ระบบคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอ และ     
ความคับข้องใจ  นอกจากนี้ยังพบว่า มีความแตกต่างอย่างมีอคติระหว่างเพศกับการเรียนรู้แบบกาย
วิภาค 

 สไมย์ (Samia, 2003 : บทคัดย่อ) ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการใช้คอมพิวเตอร์ของ
ครู จากการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า เจตคติ อารมณ์ และความเชื่อ เป็นเพียงปัจจัยภายนอกที่มีอิทธิพล
ต่อการใช้ คอมพิวเตอร์ของครู และการศึกษาครั้งนี้พบว่าคอมพิวเตอร์ช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้การ
เรียนการสอนของคร ูประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น 
 จากที่กล่าวมาสรุปได้ว่า  เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารช่วยส่งเสริมสนับสนุนการ
เรียนการสอนของครูให้ประสบความส าเร็จยิ่งขึ้น  โดยใช้เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การวัดและประเมินผล การจัดท าฐานข้อมูล สืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ ท าให้สนุกสนาน
เพลิดเพลินในการเรียน จึงควรส่งเสริมให้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้มีความ
ทันสมัย กระตุ้นและพัฒนาให้ครูน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้มาก
ยิ่งขึ้น  จึงต้องมีการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสารเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 



บทที่ 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative 
Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัย ดังต่อไปนี ้
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอยา่ง  
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7..สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
 

3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 3.1.1  ประชำกร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ประกอบด้วย ผู้อ านวยการโรงเรียน 1 คน  รองผู้อ านวยการโรงเรียน 2 คน     
หัวหน้าฝ่าย 4 คน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 9 คน คร ู128 คน และครูผู้ช่วย 30 คน รวม 174 คน  
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่ำง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์    อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน 
(Krejcie & Morgan, 1970 )  จ านวน 120 คน  
 
3.2  เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างโดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling)  โดย
แยกประชากรครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ออกเป็นกลุ่มย่อย คือ ผู้อ านวยการโรงเรียน    
รองผู้อ านวยการโรงเรียน หัวหน้าฝ่าย หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ครู และครูผู้ช่วย โดยประชากรครู
ในแต่ละกลุ่มย่อยจะมีลักษณะที่ เหมือนกัน  (homogenious)  จากนั้นจึงใช้วิธีสุ่มอย่างง่าย              
(Simple Random  Sampling/SRS) ด้วยการจับสลาก ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 120 คน              
การสุ่มตัวอย่างในครั้งนี ้ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้
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  3.3.1  ครู หมายถึง บุคลากรครูที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งและประจ าอยู่ที่โรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์ จ านวน 88 คน 
  3.3.1บุคลำกรทำงกำรศึกษำ  หมายถึง  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ
โรงเรียน หัวหน้าฝ่าย  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้  และครูผู้ช่วย ที่ประจ าอยู่ที่โรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ ์ จ านวน 32 คน  
 ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มหาสัดส่วนกลุ่มตัวอย่าง (Proportional Random Sampling)จาก
ประชากรซึ่งเป็นครูและบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยใช้สูตรในการค านวณเพื่อหาสัดส่วน ดังนี ้
       n  =  PxS  
                    N 
     n  หมายถึง จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เป็นสัดส่วน 
     P  หมายถึง ขนาดของกลุ่มตัวอย่างทัง้หมด 

    S  หมายถึง  1) ประชากรคร ูและ 2) ประชากรบุคลากรทางการศึกษา 
     N  หมายถึง  ประชากรที่เป็นครแูละบุคลากรทางการศึกษา    
 
ตำรำงที่ 3.1 แสดงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงครู  
 

ล าดับ ต าแหน่ง ประชากร(s1) กลุ่มตัวอย่าง(n) 
1 
 

ครู 128 88 
 

รวม 128 88 
 
ตำรำงที่ 3.2 แสดงประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำงบุคลำกรทำงกำรศึกษำ   
 

ล าดับ ต าแหน่ง ประชากร(s2) กลุ่มตัวอย่าง(n) 
1 
2 
3 
4 
5 

 

ผู้อ านวยการโรงเรียน 
รองผู้อ านวยการโรงเรียน 
หัวหน้าฝ่าย 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ 
ครูผู้ช่วย 

1 
2 
4 
9 
30 

1 
1 
3 
6 
21 

รวม 46 32 
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3.3  เครื่องมือทีใ่ช้ในกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยได้ ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
(Questionnaire) ซึ่งผ่านการทดสอบหาค่าความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha  
Coefficient)  ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.861  (ภาคผนวค ง, 
หน้า 109) โดยได้แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ตอน คือ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ได้แก่  เพศ และ ต าแหน่ง มีลักษณะเป็นแบบส ารวจรายการ (Check list) 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ แยกเป็น 4 ข้อ 
ดังนี ้

  1. อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น) 
  2. อารักขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา) 
  3. กัลยาณมิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร) 
  4. สมชีวิตา (มีความเป็นอยู่เหมาะสม) 

 ผู้วิจัยได้ก าหนดการมีส่วนร่วม  ให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมาย ลงในช่อง มี
ลักษณะข้อค าถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert) แบ่งเป็น 5 
ระดับ คือ มากที่สุด  มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์ในการให้คะแนนความคิดเห็น
จากมากที่สุดถึงน้อยที่สุด คือ 5, 4, 3, 2 และ 1  จ านวน 20 ข้อ  (ส านักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาต,ิ 2547) 
 ตอนที่   3   เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลัก        
ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์ เป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open-Ended)   
 
3.4  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือกำรวิจัย 
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยสรา้งขึ้นตามขั้นตอนดังต่อไปน้ี 
 3.4.1  ศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูลต่างๆ  จากหนังสือ  เอกสารทางวิชาการ  ทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ และการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.4.2  น าผลการศึกษาตาม ข้อ 3.4.1 มาสร้างแบบสอบถามโดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุมกับจุดมุ่งหมายในการวิจัย 
  ตอนที่ 1  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
เพศ  และ ต าแหน่ง   
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลในการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์          
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ซึ่งผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถามเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating  Scale)  ที่มีการให้
คะแนนแบบเดียวกันทุกข้อ  ตามลักษณะการตอบระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ
บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด  มาก  
ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  โดยมีเกณฑ์ การให้คะแนน  ดังนี้ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2542) 
  5  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนม์ากที่สุด 
  4  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนม์าก 
  3  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนป์านกลาง 
  2  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนน์้อย 
  1  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนน์้อยที่สุด 
  ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เป็นค าถามแบบปลายเปิด(Open-Ended 
question) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีอิสระในการแสดงความคิดเห็น 
 3.4.3  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปตรวจสอบคุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา(Content  
Validity) โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการ ดังต่อไปนี ้
  (1) น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพื่อตรวจสอบส านวน
ภาษา เนื้อหาสาระ รูปแบบและเนื้อหาข้อค าถามของแบบสอบถามว่าตรงตามวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยหรือไม ่
  (2) น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  (3) น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้ เชี่ยวชาญ  จ านวน 3 ท่าน  ตรวจสอบ
คุณภาพด้านความตรงตามเนื้อหา โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – 
Objective Congruence: IOC)  ผลการตรวจสอบปรากฏว่าผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน  มีความเห็น
ตรงกัน  จึงท าให้ได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 ทุกข้อ (ภาคผนวก ง,หน้า 105-107)  
   1.  พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขโิต(ดร.) 
    วุฒิการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)   
    ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
        กาฬสินธ์ุมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

    ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านถ้อยค าและภาษา และพิจารณาความสอดคล้อง        
     ระหว่างข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์

      2.  ดร.จ าปี  โยธารินทร์ 
    วุฒิการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)  
    ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
        กาฬสินธ์ุมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
    ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านเนื้อหา และพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ     
              ค าถามกับวัตถุประสงค ์
   3.  ดร.ดวงชนก  ลันดา   
    วุฒิการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)  
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    ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิศษ ประจ าจังหวัดชัยภูมิ 
    ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านระเบียบวิธีวิจัยและพิจารณาความสอดคล้องระหว่าง  
        ข้อค าถามกับวัตถุประสงค ์
 3.4.4  น าแบบสอบถามตามข้อ 3.4.3  มาสรุปผลเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ เพ่ือ
ปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์และถูกต้องมากยิ่งขึ้น 
 3.4.5  น าแบบสอบถาม ไปหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability)  โดยผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอน  ดังนี ้
  1)  น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปทดลองใช้ (Try-Out)  
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  ได้แก่  ครูโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  จ านวน 30 คน  เพื่อ
หาค่าความเชื่อมั่นและตรวจสอบภาษาที่ ใช้ให้ เป็นที่ เข้าใจและมีความชัดเจน   เพื่อที่จะน า
แบบสอบถามไปใช้จริง 
  2)  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการน าไปทดลองใช้ (Try-Out)  มาหาค่าอ านาจ
จ าแนกรายข้อโดยใช้วิธี Item total correlation  มีค่าระหว่าง 0.23 - 0.71 และหาค่าความเชื่อมั่น
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่า
ความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.861 (ภาคผนวก ง, หน้า 108) 
 3.4.6  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้มีความสมบูรณ์ และเสนอต่ออาจารย์    
ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  เพื่อขอความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์  เพื่อน าไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง เพื่อใช้ในการวิจัยต่อไป  
   
3.5  กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล  ดังนี้ 
 3.5.1  ขอหนังสือแนะน าตัวจากศูนย์การศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย  วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึง ผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์ ในการเข้าด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.2  ประสานขอความร่วมมือจากผู้อ านวยการโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ และครูของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  เพื่อขอเข้าท าการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5.3  การเก็บข้อมูล  ผู้วิจัยได้ขอความร่วมมือจากครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
ในการช่วยแจกจ่ายแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่าง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการวิจัยและความเป็น
อิสระในการให้ข้อมูลรายละเอียดของแบบสอบถาม รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย เพื่อให้
เกิดความเข้าใจตรงกันและตอบแบบสอบถามอย่างครบถ้วนถูกต้อง พร้อมทั้งนัดหมายวันเวลาในการ
ขอรับแบบสอบถามกลับคืน 
 3.5.4  ผู้วิจัยได้ส่งแบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูล จ านวน 120 ชุด และได้เก็บรวบรวม
แบบสอบถามที่มีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์คืนมาได้ทั้งหมดจ านวน 120 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100.00    
แล้วไดน้ าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยได้น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมา มาตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
โดยมีข้อมูลครบสมบูรณ์ จ านวน 120 ชุด และน าข้อมูลมาจัดระเบียบเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลขเพื่อน าไป
ค านวณค่าทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์  ผู้วิจัยได้ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอรส์ าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี ้
  1. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  ซึ่งประกอบด้วย เพศ
และต าแหน่ ง   วิ เค ราะห์ โดยใช้ สถิ ติ เชิ งพ รรณ นา (Descriptive Statistics) ได้ แก่  ความถี่ 
(Frequency) และร้อยละ (Percentage) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  วิเคราะห์โดยใช้สถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) ตามเกณฑ์การแปลผล  ดังนี ้
 การให้คะแนนค าตอบในแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น  
5  ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนน  ดังนี ้(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2542) 
  5  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนม์ากที่สุด 
  4  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนม์าก 
  3  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนป์านกลาง 
  2  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนน์้อย 
  1  คะแนน     หมายถึง ระดับการใชห้ลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนน์้อยที่สุด 

 ผู้วิจัยได้ค านวณขนาดความกว้างของช้ัน จากสูตร ดังนี้ 
 

 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสด   =    5-1 
       จ านวนชั้น                             5 
         = 0.80         
 การแปลความหมายของข้อมูล  พิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์จุดกลาง (Midpoint)  
ของระดับช่วงคะแนน 5 ระดับ (Class interval)  ดังนี ้(พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2542) 
  ค่าเฉลี่ย  4.21 – 5.00 แปลความหมายว่า  มากที่สุด  
  ค่าเฉลี่ย  3.41 – 4.20 แปลความหมายว่า  มาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.61 – 3.40 แปลความหมายว่า  ปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.81 – 2.60 แปลความหมายว่า  น้อย 
  ค่าเฉลี่ย  1.00 – 1.80 แปลความหมายว่า  น้อยที่สุด 

 3.  วิเคราะห์ เปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ       
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มีเพศ และต าแหน่งแตกต่างกัน ซึ่งจะใช้สถิติ t – test (Independent Samples)  โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 4.  วิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  วิเคราะห์โดย
ใช้การวิเคราะห์ เนื้ อหา (Content Analysis)  แล้วแจกแจงความถี่  (Frequency)  และจัดล าดับ
ความส าคัญจากแบบสอบถามปลายเปิดที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอ แนะน า หรือความคิดเห็น
เพิ่มเติมอื่นๆ 
 
3.7  สถิติที่ใช้ในกำรวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังต่อไปนี ้
 3.7.1  สถิตใินการหาคุณภาพของแบบสอบถาม   
   1) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
   2) การหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC)  
จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
   3) หาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธี Item total correlation 
 3.7.2  สถิติพื้นฐาน 
   1) การหาค่าสถานภาพส่วนบุคคล  โดยใช้ค่าความถี่ (Frequency) และร้อยละ  
(Percentage) 
   2) การหาค่าการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   โดยใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และ          
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.7.3  สถิติในการทดสอบสมมติฐาน 
   1) การเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ      
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง 
ที่มี เพศ และต าแหน่งแตกต่างกัน  จะใช้สถิติ  t-test (Independent Samples)  โดยก าหนด
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 



บทที่  4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัย
น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับขั้นตอนดังนี ้
 4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล  ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 X    แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D.  แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
  t    แทน  สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ t  
        (t- distribution) 
 Sig.   แทน  ค่านัยส าคัญ (Significant Level) 
 n          แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (number of Samples) 
 
4.2  ล าดับขั้นในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการวิจัย  เรื่องการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์
ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังนี ้
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตาม              
เพศ และต าแหน่ง ใช้การวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) และค านวณหาร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ     
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  การวิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

  ตอนที่  3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่า t-test (Independent 
Samples)  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

  ตอนที่  4  ค าถ าม ป ล าย เปิ ด (Opened Form) เป็ น ก าร เปิ ด โอก าส ให้ ผู้ ต อ บ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นถึงข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
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อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)  แล้วแจกแจงความถี่ 
(Frequency)  โดยการน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย  จ านวน 4 หัวข้อ  ดังนี ้

   1)  อุฏฐานสัมปทา  คือ  ถึงพร้อมด้วยความหมั่น    
   2)  อารักขสัมปทา  คือ  ถึงพร้อมด้วยการรักษา  
   3)  กัลยาณมิตตตา  คือ  คบคนดีเป็นมิตร   
   4)  สมชีวิตา  คือ  มีความเป็นอยู่เหมาะสม  

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
   ผลวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่ 4.1 – 4.2 
 
ตารางที่ 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละเกีย่วกับปัจจัยสว่นบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนก

ตามเพศ 
  

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 41 34.17 
หญิง 79 65.83 

รวม 120 100.00 

 
 จากตารางที่  4.1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นหญิง  จ านวน 79 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 65.83  และเป็นชาย  จ านวน  41  คน คิดเป็นร้อยละ 34.17 
 
ตารางที่ 4.2  แสดงจ านวนและร้อยละเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ าแนก

ตามต าแหน่ง 
              

ต าแหน่ง จ านวน ร้อยละ 
คร ู 88 73.33 
บุคลากรทางการศึกษา 32 26.67 

รวม 120 100.00 

  
 จากตารางที่  4.2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีต าแหน่งครู  จ านวน 88 คน คิด
เป็นร้อยละ 73.33 และมีต าแหน่ง  บุคลากรทางการศึกษา  จ านวน 32 คน  คิดเป็นร้อยละ 26.67 
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ตอนที่  2   ผลการวิเคราะห์การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์      
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ผลการวิเคราะห์ปรากฏตาม
ตารางที่  4.3 - 4.7 

                             
ตารางที่ 4.3  แสดงค่าเฉลี่ยและสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมและรายด้าน 

 

ด้าน
ที ่

การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหา
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  

ระดับการใช ้

X S.D. แปลผล อันดับ 
      
1 อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น 3.95 0.53 มาก 2 
2 อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษา  3.85 0.64 มาก 4 
3 
4 

กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดเีป็นมิตร  4.24 0.52 มากที่สุด 
มาก 

1 
สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม 3.93 0.55 3 

      
รวม 3.99 0.42 มาก  

  
 จากตารางที่   4.3  พบว่า  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยจัดล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ได้แก่ กัลยาณมิตตตา ( X= 4.24, S.D. = 0.52)  รองลงมา ได้แก่   
อุฏฐานสัมปทา ( X= 3.95, S.D. = 0.53)  สมชีวิตา ( X= 3.93, S.D. = 0.55)  ตามล าดับ  ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ อารักขสัมปทา ( X= 3.85, S.D. = 0.64)  
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ตารางที่ 4.4  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  

 

ข้อที่ ด้านอุฏฐานสมัปทา  
ระดับการใช ้

 

  X S.D. แปลผล 
อัน
ดับ 

1 มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ 
การสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า            4.17     0.73     มาก       1 

2 สาม ารถ ใช้ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ี 4.08 0.66 มาก 

 
 
2 

3 สามารถแนะน าวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ี 3.97 0.70 

 
มาก 

 
 
3 

4 สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เมื่อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนมีปัญหา 3.67 0.78 มาก 

 
 
5 

5 ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็น
ประจ า 3.87 0.73 มาก 

 
 
4 

      
รวม 3.95 0.53 มาก  

 
 จากตารางที่  4.4  พบว่า  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.95, S.D. = 0.53)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า ( X= 4.17, S.D. = 0.73)  รองลงมา  ได้แก่  สามารถ
ใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี           
( X= 4.08, S.D. = 0.66)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ  สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็น
อย่างดี เมื่อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมีปัญหา    
( X= 3.67, S.D. = 0.78) 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  

 

ข้อที่ ด้านอารักขสัมปทา 
ระดับการใช ้

X    S.D. แปลผล อันดับ 
1 มี การจั ด เก็ บ วัสดุ อุ ปกรณ์ เกี่ ย วกับ เทคโน โลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้
เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า 4.20 0.72 มาก 

 
 
1 

2 มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไม่ให้
เกิดช ารุดเสียหายเป็นประจ า 3.99 0.77 มาก 

 
 
3 

3 มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ีเมื่อเกิดช ารุดเสียหาย 3.37 1.00 ปานกลาง 

 
 
5 

4 มีการน าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนที่เริ่มจะช ารุดไป
ซ่อมแซม ก่อนน ามาใช้เสมอ 3.65 0.86 มาก 

 
 
4 

5 มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้ช ารุดเสียหายอย่างสม่ าเสมอ 4.06 0.82 มาก 

 
 
2 

      
รวม 3.85 0.64 มาก  

 
 จากตารางที ่  4.5  พบว่า  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.85, S.D. = 0.64) เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า ( X= 4.20, S.D. = 0.72)  
รองลงมา  ได้แก่  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอนอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ช ารุดเสียหายอย่างสม่ าเสมอ ( X= 4.06, S.D. = 0.82)  ตามล าดับ  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ  มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างด ี เมื่อเกิดช ารุดเสียหาย ( X= 3.37, S.D. = 1.00)    
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ตารางที่ 4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน

การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  

 

ข้อที่ 
ด้านกัลยาณมติตตา 

 
ระดับการใช ้

X S.D. แปลผล อันดับ 
1 มีการปรึกษากับเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ

อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 4.09 0.70 มาก 

 
 
4 

2 ไม่ส่งเสริมการน าสื่อลามกอนาจารมาใช้โดยผ่าน
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน 4.29 0.71 มากที่สุด 

 
 
3 

3 ไม่สนับสนุนให้มีการพนันผ่านวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอน 4.41 0.68 มากที่สุด 

 
 
1 

4 ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่นไปหาประโยชน์
ผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน 4.31 0.74 มากที่สุด 

 
 
2 

5 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาผ่าน
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน 4.09 0.76 มาก 

 
 
5 

      
รวม 4.24 0.52 มากที่สุด  

 
 จากตารางที่   4.6  พบว่า  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( X= 4.24, S.D. = 0.52)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  ไม่สนับสนุนให้มีการพนันผ่านวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ( X= 4.41, S.D. = 0.68)  
รองลงมา ได้แก ่ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่นไปหาประโยชน์ผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ( X= 4.31, S.D. = 0.74)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด  คือ  มีการปรึกษากับเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ ( X= 4.09, S.D. = 0.70)    
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ตารางที่ 4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  

 

ข้อที่ ด้านสมชีวิตา 
ระดับการใช ้

X S.D. แปลผล อันดับ 
1 ไม่สนับสนุนให้มีการใช้ วัสดุอุปกรณ์ เกี่ยวกับ

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนที่หรูหรา ราคาแพงโดยไม่จ าเป็น 3.98 0.74 มาก 

 
 
2 

2 มี ก าร ใช้ วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ เท ค โน โล ยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนที่
ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น 4.06 0.65 มาก 

 
 
1 

3 มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 3.92 0.60 มาก 

 
 
4 

4 ไม่ ชอบ ใช้ วัสดุ อุ ปกรณ์ เกี่ ย วกั บ เทคโน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
ยี่ห้อดังตามสมัยนิยม 3.73 0.81 มาก 

 
 
5 

5 มี ก ารน า วั ส ดุ อุ ป ก รณ์ เกี่ ย วกั บ เท ค โน โลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมา
ใชเ้ท่าที่จ าเป็น คุ้มค่า และตรงวัตถุประสงค ์ 3.94 0.69 มาก 

 
 
3 

      
รวม 3.93 0.55 มาก  

  
 จากตารางที่   4.7  พบว่า  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ        
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X= 3.93, S.D. = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็น     
รายข้อพบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น ( X= 4.06, S.D. = 0.65)  รองลงมา ได้แก่   
ไม่สนับสนุนให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
ที่หรูหราราคาแพงโดยไม่จ าเป็น ( X= 3.98, S.D. = 0.74)  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
คือ  ไม่ชอบใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนยี่ห้อดัง
ตามสมัยนิยม ( X= 3.73, S.D. = 0.81)   
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ตอนที่  3   ผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยา
สรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างกลุ่มตัวอย่างที่มี  เพศ  และ
ต าแหน่งต่างกัน โดยใช้สถิติ  t – test   ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ     
ดังตารางที่  4.8 – 4.27 

 
ตารางที่  4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

ชาย 41 4.04 0.43 มาก 

หญิง 79 3.97 0.41 มาก 
รวม 120 3.99 0.42 มาก 

 
 จากตารางที่  4.8  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
ทั้งชายและหญิง มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร  อยู่ในระดับมาก   
 
ตารางที่  4.9  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 

 

 
เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 41 4.04 0.43 0.954 0.342 
หญิง 79 3.97 0.41 

รวม 120 3.99 0.42 
  
 จากตารางที่  4.9  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์ 
ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารโดยรวม  ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

ชาย 41 4.01 0.48 มาก 

หญิง 79 3.91 0.55 มาก 
รวม 120 3.95 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่  4.10  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งเพศชายและเพศหญิง  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ด้านอุฏฐานสัมปทา  อยู่ใน
ระดับมาก  
 
ตารางที่ 4.11  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 41 4.01 0.48 0.988 0.325 
หญิง 79 3.91 0.55 

รวม 120 3.95 0.53 
 
 จากตารางที่  4.11  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ด้านอุฏฐานสัมปทา  ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 



65 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

ชาย 41 3.94 0.74 มาก 

หญิง 79 3.81 0.58 มาก 
รวม 120 3.85 0.64 มาก 

 
 จากตารางที่   4.12  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ทั้งชายและหญิง มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ด้านอารักขสัมปทา อยู่ในระดับมาก   
 
ตารางที่ 4.13  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 41 3.94 0.74 1.031 0.305 
หญิง 79 3.81 0.58 

รวม 120 3.85 0.64 
 
 จากตารางที่  4.13  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านอารักขสัมปทา  ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.14  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

ชาย 41 4.20 0.49 มาก 

หญิง 79 4.26 0.53 มากที่สุด 
รวม 120 4.24 0.52 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่   4.14  พบว่า ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  เพศชาย  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณมิตตตา  อยู่ในระดับมาก    
แต่เพศหญิงมีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณมิตตตา  อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ตารางที่ 4.15  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
อ าเภอเมือง จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 41 4.20 0.49 -0.510 0.611 
หญิง 79 4.26 0.53 

รวม 120 4.24 0.52 
 
 จากตารางที่  4.15  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณมิตตตา  ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.16  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

ชาย 41 4.00 0.56 มาก 

หญิง 79 3.88 0.54 มาก 
รวม 120 3.93 0.42 มาก 

 
 จากตารางที่   4.16  พบว่า ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ทั้งชายและหญิง  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนใ์นด้านสมชีวิตา  อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่4.17  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามเพศ 

 
เพศ n X S.D. t Sig. 

ชาย 41 4.00 0.56 1.216 0.227 
หญิง 79 3.88 0.54 

รวม 120 3.93 0.42 
 
 จากตารางที่  4.17  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านสมชีวิตา  ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.18  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

คร ู 88 3.97 0.41 มาก 

บุคลากรทางการศึกษา 32 4.05 0.44 มาก 
รวม 120 3.99 0.42 มาก 

 
 จากตารางที่   4.18  พบว่า ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการ  ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 4.19  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง n X S.D. t Sig. 

คร ู 88 3.97 0.41 1.009 0.315 
บุคลากรทางการศึกษา 32 4.05 0.44 

รวม 120 3.99 0.42 
 
 จากตารางที่  4.19  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารโดยรวม  ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.20  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

คร ู 88 3.92 0.53 มาก 

บุคลากรทางการศึกษา 32 4.02 0.54 มาก 
รวม 120 3.95 0.53 มาก 

 
 จากตารางที่  4.20  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านอุฏฐาน
สัมปทา  อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.21  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง n X S.D. t Sig. 

คร ู 88 3.92 0.53 0.877 0.382 
บุคลากรทางการศึกษา 32 4.02 0.54 

รวม 120 3.95 0.53 
 
 จากตารางที่  4.21  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์   ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ในด้านอุฏฐานสัมปทา             
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.22  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

คร ู 88 3.79 0.68 มาก 

บุคลากรทางการศึกษา 32 4.03 0.49 มาก 
รวม 120 3.85 0.64 มาก 

 
 จากตารางที่   4.22  พบว่า ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านอารักข
สัมปทา อยูใ่นระดับมาก   
 
ตารางที่ 4.23  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง n X S.D. t Sig. 

คร ู 88 3.79 0.68 1.862 0.065 
บุคลากรทางการศึกษา 32 4.03 0.49 

รวม 120 3.85 0.64 
 
 จากตารางที่  4.23  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์   ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ ในด้านอารักขสัมปทา            
ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางที่ 4.24  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตาม
ต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

คร ู 88 4.23 0.49 มากที่สุด 

บุคลากรทางการศึกษา 32 4.26 0.58 มากที่สุด 
รวม 120 4.24 0.52 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่  4.24  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณ 
มิตตตา อยู่ในระดับมากที่สุด  
 
ตารางที่ 4.25  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 
ต าแหน่ง n X S.D. t Sig. 

คร ู 88 4.23 0.49 0.308 0.759 
บุคลากรทางการศึกษา 32 4.26 0.58 

รวม 120 4.24 0.52 
 
 จากตารางที่  4.25  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ที่มีต าแหน่งต่างกันมีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณมิตตตา  ไม่แตกต่าง
กัน 
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ตารางที่ 4.26  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการ

บริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง 
ระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจดัการด้าน

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
n X S.D. แปลผล 

คร ู 88 3.93 0.56 มาก 

บุคลากรทางการศึกษา 32 3.91 0.54 มาก 
รวม 120 3.92 0.55 มาก 

 
 จากตารางที่  4.26  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ทั้งครูและบุคลากรทางการศึกษา  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านสมชีวิตา  
อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที่ 4.27  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  จ าแนกตามต าแหน่ง 

 

ต าแหน่ง n X S.D. t Sig. 
คร ู 88 3.93 0.56 0.224 0.823 
บุคลากรทางการศึกษา 32 3.91 0.54 

รวม 120 3.92 0.55 
 
 จากตารางที่  4.27  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชนใ์นด้านสมชีวิตา  ไม่แตกต่างกัน 
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ตอนที่  4  ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์     
จากแบบสอบถามปลายเปิ ด   ผลการวิ เคราะห์ข้ อมูลปรากฏดั ง               
ตารางที่  4.28 – 4.31 

  
ตารางที่ 4.28  แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุฏฐานสัมปทา  

 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านอุฏฐานสมัปทา  ความถี ่

1 ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน  จะช่วยให้บรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีประสิทธิอาพมากขึ้น                                                  

 
7 

2 จัดอบรมให้ความรู้ทาง ICT  พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล 5 
3 
 
 
 

ควรเรียนรู้เทคนิค  ข้อจ ากัด  และวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่
เหมาะสม  โดยเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่าง
รวดเร็ว  หากไม่สนใจก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ ไม่คุ้มค่า  

 
5 

 รวม 17 
 
 จากตารางที่  4.28  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านอุฏฐานสัมปทา  มากที่สุด 
คือ  การใช้เทคโนโลยีในการสอน  ช่วยให้บรรยากาศในการเรียนการสอนมีประสิทธิอาพมากขึ้น 
จ านวน 7 คน รองลงมา  ได้แก่  จัดอบรมให้ความรู้ทาง ICT  พร้อมทั้งมีการติดตามประเมินผล 
จ านวน 5 คน  และควรเรียนรู้เทคนิค  ข้อจ ากัด  และวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม  
โดยเรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากไม่สนใจก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่
เต็มทีไ่ม่คุ้มค่า  จ านวน  5  คน  
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ตารางที่ 4.29  แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอารักขสัมปทา  

 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านอารักขสัมปทา  ความถี ่

1 ควรจัดเก็บอุปกรณ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ 7 
2 
 
3 
 

ควรบ ารุงรักษาซ่อมแซมสม่ าเสมอ  เพือ่ใหพ้ร้อมใชง้านอุปกรณ์ หากช ารุด
เสียหาย สามารถซ่อมแซมเบ้ืองต้นได้  หากซ่อมไม่ได้ควรส่งช่าง 
ปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดประสิทธิอาพ
สูงสุด และยืดอายุการใช้งาน ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 

 
5 
 
3 
 

 รวม 15 
 
 จากตารางที่  4.29  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านอารักขสัมปทา  มากที่สุด 
คือ  ควรจัดเก็บอุปกรณ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ  จ านวน  7 คน  รองลงมา  ได้แก่  ควร
บ ารุงรักษาซ่อมแซมสม่ าเสมอ  เพื่อให้พร้อมใช้งานอุปกรณ์  หากช ารุดเสียหาย สามารถซ่อมแซม
เบื้องต้นได้ หากซ่อมไม่ได้ควรส่งช่าง  จ านวน  5 คน และน้อยที่สุด  คือ  ปฏิบัติตามค าแนะน าในการ
ใช้งานวัสดุอุปกรณ์จะท าให้เกิดประสิทธิอาพสูงสุด  และยืดอายุการใช้งาน  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการ
ซ่อมบ ารุง  จ านวน  3 คน 
 
ตารางที่ 4.30  แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกัลยาณมิตตตา  

 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านกัลยาณมติตตา  ความถี ่

1 การคบคนดีเป็นมิตรช่วยให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุขท าแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง 6 
2 
3 
 

การปรึกษาเพื่อนเป็นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี 
เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ  ต้องใช้อย่างมีคุณธรรม  ไม่ใช้ในทางที่ผิด
ศีลธรรม  ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  และไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคคลอื่นใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องดีงาม 
 

5 
 
 
4 
 

 รวม 15 
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 จากตารางที่  4.30  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านกัลยาณมิตตตา  มากที่สุด
คือ  การคบคนดีเป็นมิตรช่วยให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข  ท าแต่สิ่งที่ดีงามถูกต้อง  จ านวน 6 คน 
รองลงมา  ได้แก่  การปรึกษาเพื่อนเป็นการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  จ านวน 5 คน  และน้อยที่สุด  คือ
เทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ  ต้องใช้อย่างมีคุณธรรม  ไม่ใช้ในทางที่ผิดศีลธรรม  ขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามและไม่ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคคลอื่นใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องดีงาม  จ านวน  4  คน 
 
ตารางที่ 4.31  แสดงจ านวนความถี่ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์

ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จงัหวัดกาฬสินธุ์  ด้านสมชีวิตา  

 
ล าดับที ่ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาด้านสมชีวิตา  ความถี ่

1 การใช้เทคโนโลยีในการสอนตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  
ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือทันสมัย 

 
7 

2 ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า ราคาประหยัด 5 
3 
 
 

ยึดหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่อง
ความพอเหมาะ พอดี ไม่เดือดร้อนคนอื่น 
 

4 

 รวม 16 
 
 จากตารางที่  4.31  พบว่า  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเออเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในด้านสมชีวิตา  มากที่สุด  คือ 
การใช้เทคโนโลยีในการสอนตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด  ไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์
ราคาแพงหรือทันสมัย  จ านวน 7  คน รองลงมา  ได้แก่  ใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่า  ราคาประหยัด 
จ านวน  5 คน  และน้อยที่สุด  คือ  ยึดหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเหมาะพอดี  ไม่เดือดร้อนคนอื่น จ านวน  4  คน 
 
 
 
 
 
 



บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการ  
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  มีวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย คือ  1) เพื่อศึกษาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์   2) เพื่ อ เปรียบเทียบการใช้             
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จ าแนกตามเพศ  และต าแหน่ง  และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและ       
การสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ซึ่งผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารงานวิจัย
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อน ามาก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย และ ได้ตั้งสมมติฐานของการวิจัยว่า    
ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ที่มีเพศและต าแหน่งต่างกัน มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแตกต่างกัน 
 ประชากรที ่ใช้ในการวิจัย ได้แก่   ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  
จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 174 คน  ก าหนดเป็นกลุ่มตัวอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครซี่
และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970) ได้จ านวน 120 คน  การเก็บรวบรวมข้อมูลมีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งคืนและมีข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์  จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 100  ซึ่งผู้วิจัยใช้
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมแิละวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่ายด้วยการจับสลาก   
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม  จ านวน 20 ข้อ  จ าแนกออกเป็น  4  ด้าน  ได้แก่ 
1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษา        
3) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร  และ 4) สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม  ลักษณะ
ค าถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับตามวิธีการของ  ลิเคิร์ต (Likert’s Scale) คือ มากที่สุด  
มาก  ปานกลาง  น้อย  น้อยที่สุด  และแบบสอบถามลักษณะปลายเปิดเป็นข้อเสนอแนะแนวทาง
พัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารชองครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ านวน 4 ด้าน  สถิติที่ใช้
ในการวิจัย ได้แก่  1) สถิติในการหาคุณภาพของแบบสอบถาม คือ ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient)  ค่าดัชนี
ความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence: IOC) จากความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  
และค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธี  Item total correlation  2) สถิติพื้นฐาน คือ ความถี่ 
(Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย ( X )  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  3) สถิติที่ใช้ใน
การทดสอบสมมติฐาน คือ t-test (Independent Samples)  เพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของ
กลุ่มตัวอย่างสองกลุ่มตามเพศและต าแหน่ง  โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วย
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คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป  ผู้วิจัยสามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  จากการวิเคราะห์ข้อมูล  ผู้วิจัยพบ
ข้อสรุป  ดังต่อไปน้ี 
 5.1.1  การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม  ผลการวิจัยพบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง  จ านวน 79 คน  คิดเป็น     
ร้อยละ 65.83  และมีต าแหน่งครู  จ านวน 88 คน คิดเป็นร้อยละ 73.33   
 5.1.2  การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  โดยรวมมีการใช้อยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยจัดล าดับการใช้จากมากไปหาน้อย  พบว่า  ด้านที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ 
ด้านกัลยาณมิตตตา  รองลงมา  ได้แก่  ด้านอุฏฐานสัมปทา  ด้านสมชีวิตา  และด้านอารักขสัมปทา  
ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  1)  ด้านอุฏฐานสัมปทา  มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนเป็นประจ า  รองลงมา  ได้แก่  สามารถใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีการใช้ต่ าที่สุด 
คือ สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี  เมื่อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ในการเรียนการสอนมีปัญหา 
  2)  ด้านอารักขสัมปทา  มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด คือ มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า  รองลงมา  ได้แก่  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ช ารุด
เสียหายอย่างสม่ าเสมอ  ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีการใช้ต่ าที่สุด  คือ  มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดเีมื่อเกิดช ารุดเสียหาย  
  3)  ด้านกัลยาณมิตตตา  มีการใช้ในระดับมากที่สุดในภาพรวม  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อพบว่า ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ  ไม่สนับสนุนให้มีการพนันผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  รองลงมา  ได้แก่  ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่น 
ไปหาประโยชน์ผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน 
ตามล าดับ  ส่วนข้อที่มีการใช้ต่ าที่สุด  คือ  มีการปรึกษากับเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 
  4)  ด้านสมชีวิตา  มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า     
ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด คือ มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น  รองลงมา ได้แก่  ไม่สนับสนุนให้มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
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เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนที่หรูหราราคาแพงโดยไม่จ าเป็น  ตามล าดับ  
ส่วนข้อที่มีการใช้น้อยที่สุด  คือ  ไม่ชอบใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ในการเรียนการสอนยี่ห้อดังตามสมัยนิยม   
 5.1.3  การเปรียบเทียบการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  1)  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีเพศต่างกัน    
มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกันซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้
  2)  ครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีต าแหน่ง
ต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกันซึ่งเป็นการปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 5.1.4  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  แนวทางพัฒนาการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์        
มีดังต่อไปนี ้
   ด้านอุฏฐานสัมปทา  ควรมีการใช้เทคโนโลยีในการสอนช่วยให้บรรยากาศในการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น  ควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ทาง ICT  พร้อมทั้งมีการติดตาม
ประเมินผล  และควรเรียนรู้เทคนิค  ข้อจ ากัดและวิธีใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีที่เหมาะสม โดย
เรียนรู้ตลอดเวลาเพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว หากไม่สนใจก็จะใช้ประโยชน์ได้ไม่เต็มที่ 
ไม่คุ้มค่า      
   ด้านอารักขสัมปทา  ควรจัดเก็บอุปกรณ์ให้ถูกต้องเรียบร้อยหลังใช้งานเสร็จ      
ควรบ ารุงรักษาซ่อมแซมสม่ าเสมอเพื่อให้พร้อมใช้งานอุปกรณ์  หากช ารุดเสียหาย  สามารถซ่อมแซม
เบื้องต้นได้ หากซ่อมไม่ได้ควรส่งช่าง  และควรปฏิบัติตามค าแนะน าในการใช้งานวัสดุอุปกรณ์จะท าให้
เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและยืดอายุการใช้งาน  ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมบ ารุง 
   ด้านกัลยาณมิตตตา  ควรคบคนดีเป็นมิตรช่วยให้สังคมอยู่ร่มเย็นเป็นสุข  ท าแต่สิ่งที่
ดีงามถูกต้อง  การปรึกษาเพื่อนท าให้เกิดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี  และเทคโนโลยีมีทั้งคุณและโทษ 
ต้องใช้อย่างมีคุณธรรม  ไม่ใช้ในทางที่ผิดศีลธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและไม่ส่งเสริม
สนับสนุนให้บุคคลอื่นใช้ในทางที่ไม่ถูกต้องดีงาม 
   ด้านสมชีวิตา  ควรใช้เทคโนโลยีในการสอนตามความเหมาะสมและเกิดประโยชน์
สูงสุดไม่จ าเป็นต้องใช้อุปกรณ์ราคาแพงหรือทันสมัย  ควรใช้วัสดุอุปกรณ์อย่างคุ้มค่าราคาประหยัด  
และยึดหลักค าสอนของพระพุทธเจ้าและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเรื่องความพอเหมาะพอดี     
ไม่เดือดร้อนคนอื่น 
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5.2  อภิปรายผล 
 จากการวิจัยเรื่องการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ า เภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  
ผลการวิจัยพบว่ามีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าครูโรงเรียนกาฬสินธุ์    
พิทยาสรรพ์   อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์   ได้ยึดหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์   ได้แก่                  
1) อุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น  2) อารักขสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรักษา         
3) กัลยาณมิตตตา คือ คบคนดีเป็นมิตร  และ 4) สมชีวิตา คือ มีความเป็นอยู่เหมาะสม  เป็นแนวทาง
ในการด าเนินชีวิตซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต)(2549) ที่ว่า 
นักบริหารแบบธรรมาธิปไตย  ควรยึดหลักธรรมในการบริหารที่เรียกว่า  พละ  4  ประการ  คือ            
1) ปัญญาพละ ก าลังความรู้หรือความฉลาด  2) วิริยพละ  ก าลังแห่งความเพียร  3) อนวัชชพละ 
ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต  4) สังคหพละ  ก าลังการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ์  พละ
หรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง 4  ประการนี้  ช่วยท าให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
กล่าวคือ นักบริหารจะสามารถวางแผน  จัดองค์การ  แต่งตั้งบุคลากร  อ านวยการและควบคุมได้ดี 
ต้องมีความฉลาด ขยัน สุจริต และมนุษย์สัมพันธ์  ถ้าขาดคุณธรรมทั้ง 4 ประการ แม้เพียงบางข้อ ก็
เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ ธีรวัส  บ าเพ็ญบุญบารมี(2550)ที่ว่า ทิฏฐธัม
มิกัตถะ  หมายถึง  ประโยชน์หรือจุดหมายในปัจจุบันเป็นจุดหมายขั้นต้นหรือจุดหมายเฉพาะหน้า
หมายถึงประโยชน์อย่างที่มองเห็นๆกันอยู่ที่เข้าใจกันง่ายๆเกี่ยวกับชีวิตประจ าวันเป็นเรื่องชั้นนอกหรือ
เรื่องธรรมดาสามัญที่มุ่งหมายกันโนโลกนี้  ได้แก่ ลาภ ยศ สุข สรรเสริญ หรือทรัพย์สิน ฐานะ เกียรติ 
ไมตรี  ชีวิตคู่ครองที่เป็นสุข  เป็นต้น  รวมถึงการแสวงหาสิ่งเหล่านี้โดยทางชอบธรรม  การปฏิบัติต่อ
สิ่งเหล่านี้โดยทางที่ถูกต้อง  การใช้สิ่งเหล่านี้ท าตนและคนที่เกี่ยวข้องให้มีความสุข  การอยู่ร่วมกัน
ด้วยดี  ปฏิบัติหนา้ที่ตอ่กันอยา่งถูกต้องในระหวา่งมนุษย์เพ่ือความสุขร่วมกัน 
 ผลการวิเคราะห์การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์        
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได ้ ดังนี ้
 ด้านอุฏฐานสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความหมั่น มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการใช้และ
ศึกษาวิธีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็น
ประจ า ท าให้เกิดความช านาญจนสามารถใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี  สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี  เมื่อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมีปัญหาซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้
มีความเจริญก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในหน้าที่การงานของตน  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2528) ที่ว่า  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  เป็นหลักธรรม
ที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น (virtues conducive to 
benefits in the present; virtues leading to temporal welfare) คือ อุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อม
ด้วยความหมั่น)  คือ  ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหน้าที่การงาน  จนท าให้เกิดความช านาญในการ
งานนั้น  สามารถท าการงานให้ประสบความส าเร็จลุล่วงได้เป็นอย่างดี (to be endowed with 
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energy and industry; achievement of diligence) และสอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูโพธิ
ธรรมานุกูล(บรรเทา  ชุดจีน)(2553) ที่ว่า อุฏฐานสัมปทา  แปลว่า  ความถึงพร้อมด้วยการลุกขึ้นหรือ
ความหมั่น หมายถึง เป็นผู้ขยันหมั่นในการงานที่ท า  จะต้องลุกขึ้นท างาน  ไม่ใช่เอาแต่นอน  ผู้
ประกอบอาชีพต้องท างานในหน้าที่ของตนให้ส าเร็จและมีความช านาญ  จะท าให้มีความก้าวหน้า  
การจะท างานให้ประสบความส าเร็จได้ต้องมีความขยันหมั่นเพียร  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ชัยภักดิ์  นิลดี(2554) ที่ได้ศึกษาเรื่องสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอหนึ่งโรงเรียนในฝัน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 และ  เขต 2  ผลการวิจัยพบว่า  แนว
ทางแก้ไขการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของโรงเรียนในโครงการหนึ่งอ าเภอ
หนึ่งโรงเรียน  ด้านกระบวนการจัดการศึกษาภายในได้แก่  ควรก าหนดโครงสร้าง  ภาระหน้าที่ให้
ชัดเจน  ส่งเสริมพัฒนาครูอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอและกระตุ้นให้ครูใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียน
การสอนและด้านงบประมาณและทรัพยากร  ได้แก่  ควรหางบประมาณจากทั้งภายในและภายนอก
โรงเรียน  เช่น  ภาครัฐ  เอกชน และชุมชนเพื่อมาสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศที่
ทันสมัย มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและมีการติดตามการใช้งบประมาณและทรัพยากร
ให้มีประสิทธิภาพเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี ้
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์       
พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ความส าคัญและตระหนักในการเรียนการสอน  มีการ
ใช้วัสดุอุปกรณอ์ย่างสม่ าเสมอจนเกิดความช านาญ 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เมื่อวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมีปัญหา ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า การแก้ไข
ปัญหาวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนต้องใช้ความรู้
พื้นฐานทางช่างประกอบด้วย  ท าให้ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัด
กาฬสินธุ์  ซึ่งไม่มีความรู้พื้นฐานทางช่างมีความช านาญในการแก้ปัญหาน้อย   
 ด้านอารักขสัมปทา  คือ  ถึงพร้อมด้วยการรักษา  มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์  มีการ
ตรวจสอบและใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่าง
ระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดช ารุดเสียหายเป็นประจ า  และจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้ว  ซึ่งเป็นการตระหนักถึงการเก็บ
รักษาทรัพย์สินของทางราชการให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ายาวนาน  ประหยัดงบประมาณในการซ่อม
บ ารุง  สอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2528) ที่ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสัง
วัตตนิกธรรม 4  เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุข
ขั้ น ต้ น  ( virtues conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal 
welfare) คือ  อารกัขสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยการรักษา)  คือ  รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 
ในการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตน  ไม่ ให้ เป็ นอันตรายหรือ เสี ยห ายไป  (to be endowed with 
watchfulness; achievement of protection)และสอดคล้องกับแนวคิดของพระครูโพธิธรรมานุกูล
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(บรรเทา  ชุดจีน)(2553) ที่ว่า อารักขสัมปทา แปลว่า  ความถึงพร้อมด้วยการรักษา  หมายถึง  การ
รู้จักคุ้มครองเก็บรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ไม่ให้เป็นอันตรายหรือเสียหายไป 
การรักษาทรัพย์ไม่ได้หมายความว่าเก็บไว้โดยไม่น ามาใช้งานเลย  แต่เก็บรักษาไว้ให้มีใช้งานได้
ตลอดไป  และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ กองวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ (2545) ที่ได้ศึกษา
สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้  ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญ ที่อยู่ในโครงการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียนทั้งหมด 52 โรงเรียน ใน 13 
จังหวัด ผลการวิจัยพบว่า  สภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาของโรงเรียนส่วนใหญ่มี
นโยบายและโครงการ  ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศโดยน ามาใช้ในด้านการเรียนการสอนการ
บริหารจัดการและการบริหารข้อมูล  มีการสนับสนุนงบประมาณด้านนี้ส าหรับสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศที่น ามาใช้มากคือ  คอมพิวเตอร์  โดยทุกโรงเรียนมีการใช้คอมพิวเตอร์และน ามาใช้มากใน
การจัดท าโปรแกรมการวัดและประเมินผล  การเงินและการจัดท าฐานข้อมูล ส่วนการน ามาใช้ในการ
จัดการเรียนการสอน โดยเฉพาะเพื่อให้นักเรียนสืบค้นข้อมูลประกอบการเรียนรู้ในรายวิชาต่าง ๆ ใช้
เป็นสื่อประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและใช้ค้นคว้าหาความรู้ การเตรียมการสอนและ
กระบวนการเรียนการสอนมีการน ามาใช้น้อย  ส่วนสื่อที่น ามาใช้ทั้งในและนอกโรงเรียนคือโทรทัศน์ 
วิทยุ และคอมพิวเตอร์ สื่อที่นักเรียนใช้น้อยคืออินเทอร์เน็ต  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  สามารถ
อภิปรายผลได้  ดังนี ้
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ าทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูของโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตระหนักถึงการเก็บรักษาทรัพย์สินของทาง
ราชการให้ใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่ายาวนานและมีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างด ี
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดช ารุดเสียหาย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครู
ของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งไม่มีความรู้พื ้นฐานทางช่างมี
ความช านาญในการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ที่ช ารุดน้อย 
 ด้านกัลยาณมิตตตา  คือ  คบคนดีเป็นมิตร  มีการใช้ในระดับมากที่สุดในภาพรวม  ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะว่า ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีการปรึกษา
กับเพื่อนที่ดีและมีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ  ท าให้ไม่มีการส่งเสริมสื่อลามกอนาจาร การพนัน และการน าข้อมูลคน
อื่นไปหาประโยชน์โดยผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอน  แต่จะส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนแทน  หากเพื่อนที่คบเป็นคนไม่ดีก็จะชักชวนกันหลงมัวเมาและ      
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนในทางที่ไม่ถูกต้องดีงาม สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2528)  ที่ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4  
เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น (virtues 
conducive to benefits in the present; virtues leading to temporal welfare)คือ กัลยาณ
มิตตตา (คบคนดีเป็นมิตร) คือ รู้จักการเลือกพบปะพูดคุยกับบุคคลที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความ
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ประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม (good company; association with good people) 
และสอดคล้องกับแนวคิดของ พระครูโพธิธรรมานุกูล(บรรเทา ชุดจีน)(2553) ที่ว่า  กัลยาณมิตตตา 
แปลว่า  ความเป็นผู้มีเพื่อนดี  หรือความมีเพื่อนเป็นคนดี  หมายถึง  รู้จักการเลือกพบปะพูดคุยกับ
บุคคลที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความประพฤติปฏิบัติตามจารีตประเพณีอันดีงาม  เป็นมิตรแท้ 4 
จ าพวก คือ  (1) มิตรมีอุปการะ  (2) มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์  (3) มิตรแนะประโยชน์  และ (4) มิตรมี
ความรักใคร่  และยังสอดคล้องกับผลงานวิจัยทางการศึกษา กรมวิชาการ(2545) ที่ได้ศึกษาสภาพการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดกรม
สามัญ ที่อยู่ในโครงการ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์โรงเรียน ทั้งหมด 52 โรงเรียน ใน 13 จังหวัด 
ผลการวิจัยพบว่า  เจตคติของนักเรียนที่มีต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  นักเรียนมีเจตคติ
ในระดับมากต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษา  โดยเห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์
ต่อการเรียน เห็นว่าเทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์มากคือ ท าให้รอบรู้อย่างกว้างขวางทันต่อโลก
ทันต่อเหตุการณ์  และการเรียนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสิ่งที่น่าสนใจ และเทคโนโลยี
สารสนเทศท าให้สนุกสานเพลิดเพลินในการเรียน  และเมื่อพิจารณาเป็น รายข้อ  สามารถอภิปราย
ผลได้  ดังนี ้
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่นไปหาประโยชน์ผ่าน      
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  
ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้ความส าคัญในการคบเพื่อน  
ที่ไม่ส่งเสริมให้ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ท าให้ผู้อื่นได้รับความเสียหาย   
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาผ่านวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูของ
โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เน้น
ด้านกิจกรรมจิตอาสา  ท าให้มีการชักชวนกันท ากิจกรรมจิตอาสาน้อย 
 ด้านสมชีวิตา  คือ  มีความเป็นอยู่เหมาะสม  มีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  ทั้งนี้อาจ
เป็นเพราะว่า ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์  มีการใช้       
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น 
คุ้มค่าและตรงวัตถุประสงค์ ไม่หรูหรา ยี่ห้อดังตามสมัยนิยมซึ่งจะมีราคาแพงโดยไม่จ าเป็น  จะเป็น
การควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี โดยค านึงถึงการน ามาใช้ประโยชน์และความคุ้มค่า  ไม่ยึดติดยี่ห้อดังตาม
กระแสนิยมซึ่งจะมีราคาแพงเกินความจ าเป็น ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์
(ประยุทธ์ ปยุตฺโต)(2528)  ที่ว่า  ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัตตนิกธรรม 4   เป็นหลักธรรมที่เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในปัจจุบัน , หลักธรรมอันอ านวยประโยชน์สุขขั้นต้น (virtues conducive to benefits in 
the present; virtues leading to temporal welfare) คือ สมชีวิตา (มีความเป็นอยู่เหมาะสม) คือ 
รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่มีความจ าเป็น  มีประหยัดเก็บไว้ 
(balanced livelihood;living economically) และสอดคล้องกับแนวคิดของพระครูโพธิธรรมานุกูล
(บรรเทา  ชุดจีน)(2553) ที่ว่า สมชีวิตา แปลว่า  การเลี้ยงชีวิตสม่ าเสมอหรือพอเหมาะพอดี  หมายถึง  
มีความเป็นอยู่ที่เหมาะสม  รู้จักก าหนดค่าใช้จ่าย  ไม่ใช้จ่ายในสิ่งที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายโดยไม่มีความ
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จ าเป็น  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของพระสมุห์แวงชัย  ธัมมกาโม(2557)  ที่ว่า ทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ปฏิบัติ คือ การถึงพร้อมด้วยความหมั่นเพียร  ย่อมท าให้หา
ทรัพย์ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสรับรองไว้ว่า“บุคคลผู้ท าการเหมาะเจาะ  ไม่ทอดธุระ ขยันหมั่นเพียร 
ย่อมหาทรัพย์ได้”  การถึงพร้อมด้วยการรักษา ย่อมท าให้สามารถสร้างอนาคตให้มีฐานะที่มั่นคง   
การมีกัลยาณมิตตา ย่อมท าให้สามารถเพิ่มพูนโภคทรัพย์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสในประเด็นนี้ว่า “มิตร
มีอุปการะ มิตรร่วมสุขร่วมทุกข์ มิตรแนะน าประโยชน์ และมิตรมีความรักใคร่ ..เมื่อบุคคลสะสม   
โภคทรัพย์อยู่ดังตัวผึ้งสร้างรัง โภคทรัพย์ของเขาก็ย่อมเพิ่มพูนขึ้น ดุจจอมปลวกที่ตัวปลวกก่อขึ้น 
ฉะนั้น”  ความเป็นอยู่เหมาะสม  ย่อมท าให้สามารถควบคุมจิตใจไม่ให้หลงตามกระแสนิยม  ใช้สอย
สิ่งของเพื่อให้เกิดแต่คุณค่าแท้ คือ ค านึงถึงแต่ประโยชน์จากสิ่งของนั้น ๆ  นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญธรรม  กังเจริญ(2549)  ที่ว่า การน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์  มาใช้ในการ
บริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ก็จะท าให้เกิดประโยชน์ให้ในปัจจุบันทันตาเห็น ได้แก่ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข คือ เป็นผู้มีความเจริญก้าวหน้าในอาชีพการงาน มีฐานะมั่นคง  มีชื่ อเสียงเกียรติคุณ  
ได้รับการยกย่องสรรเสริญ  ไม่มีหนี้สิน  ท าให้มีความสุขในการด าเนินชีวิตประจ าวัน   เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  สามารถอภิปรายผลได้  ดังนี้  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ     
การสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  ครูของโรงเรียน
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ให้ความส าคัญในการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน โดยไม่เน้นความทันสมัย  แต่เน้นประโยชน์
และความคุม้ค่า 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ไม่ชอบใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ    
การสื่อสารในการเรียนการสอนยี่ห้อดังตามสมัยนิยม  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า  วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนบางยี่ห้อจะมีความทนทานใช้งานได้อย่าง
ยาวนาน  บ ารุงรักษาง่ายและคุ้มค่ากว่าอีกยี่ห้อหนึ่งในโรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ ์
  ทดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบความแตกต่างการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ใน
การบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มีเพศ และต าแหน่งต่างกัน  ดังนี้ 
  ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ที่มีเพศต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่างกัน  ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ยอมรับที่จะต้องใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  เพื่อให้เกิด
ความรวดเร็วเป็นตัวสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่และการตัดสินใจ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สมพงษ์  
เกษมสิน(2550)  ที่ว่า ความส าคัญของการบริหารที่ดีจะก่อให้เกิดในสิ่งต่อไปนี้  1) คุณค่าในด้านการ
ประหยัด การบริหารจะช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เช่น คน เงิน  เวลา วัสดุอุปกรณ์ ได้อย่าง
ประหยัด การสิ้นเปลืองสูญเปล่ามีน้อย แต่ได้ประโยชน์สูงสุด  2) คุณค่าในด้านประสิทธิภาพ       
การบริหารจะช่วยท าให้การท างานเกิดผลงานที่คุ้มค่ากับการลงทุนหรือทรัพยากรที่ใช้ไป ก่อให้เกิด
ความพึงพอใจในผลงานที่ได้รับตามความปรารถนาในงานนั้นด้วย  3) คุณค่าในด้านประสิทธิผล    
การบริหารงานจะก่อให้เกิดประสิทธิผลของงานซึ่งหมายถึงการท างานที่ส าเร็จลุล่วงดังประสงค์หรือ
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คาดหมายไว้เป็นหลัก  4) คุณค่าในด้านความเป็นธรรม  การบริหารเป็นการด าเนินงานด้วยความ  
เป็นธรรมอย่างทั่วหน้าและทั่วถึง  ปราศจากจากเลือกที่รักมักที่ชัง โดยไม่ได้เลือกแบ่งแยก  วรรณะ 
เชื้อชาติ และศาสนา  5) คุณค่าในความซื่อสัตย์ ถูกต้องตามระเบียบแบบแผนและธรรมเนียม      
การกระท าโดยชอบย่อมก่อให้เกิดความมีเกียรติ เกิดความมั่นคง ก้าวหน้า เป็นที่น่ายกย่องสรรเสริญ 
  ครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  ที่มีต าแหน่งต่างกัน  มีการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะว่า ครูและบุคลากรทางการศึกษา  เชื่อว่าคุณธรรมที่นักบริหารพึงมีอันเป็นรากฐานที่ส าคัญไม่
ว่าจะอยู่ ในต าแหน่งหรือฐานะใด  ๆ ย่อมจะต้องมีคุณธรรม  ซึ่ งสอดคล้องกับแนวคิดของ              
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต) (2546) ที่ว่า คุณธรรมที่นักบริหารพึงมี คือ อปริหานิยธรรม 7 ของ
กษัตริย์วัชชี หรือวัชชีอปริหานิยธรรม 7 ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อมเป็นไปเพื่อความเจริญ 
ฝ่ายเดียว ส าหรับหมู่ชนหรือผู้บริหารบ้านเมืองคือ  1) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์  2) พร้อมเพรียงกัน
ประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  พร้อมเพรียงกันท ากิจที่พึงท า  ข้อนี้แปลอีกอย่างหนึ่งว่า       
พร้อมเพรียงกันลุกขึ้นป้องกันบ้านเมือง พร้อมเพรียงกันท ากิจทั้งหลาย  3) ไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติ
ไว้(อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้(ตามหลักการเดิม) ถือปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม 
(หลักการ) ตามที่วางไว้เดิม  4) ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววัชชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้น     
เห็นถ้อยค าของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง  5) บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลาย ให้อยู่ดีโดยมิได้ถูก  
ข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ  6) เคารพสักการะบาชาเจดีย์(ปูชนียสถานและปูชนียวัตถุ ตลอดถึงอนุสาวรีย์
ต่างๆ )ของวัชชี (ประจ าชาติ) ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอก ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท า
แก่เจดีย์เหล่าน้ันเสื่อมทรามไป  7) จัดให้ความอารักขา คุ้มครอง ป้องกัน อันชอบธรรมแก่พระอรหันต์
ทั้งหลาย(ในที่นี้กินความกว้าง หมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป) ตั้งใจว่า 
ขอพระอรหันต์ทั้งหลายที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น ที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก         
อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบ
สามัคคี ซึ่งรัฐคู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชีปฏิบัติตามหลักธรรมนี้จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจาก
จะใช้การเกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี    
   
5.3  ข้อเสนอแนะ    
 จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัย    
มีข้อเสนอแนะดังนี ้
  5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
   ด้านอุฏฐานสัมปทา  พบว่ามีการใช้ในระดับมากในภาพรวม  จึงควรพัฒนาให้มีการ
ใช้อยู่ในระดับมากที่สุด  เพราะหากครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ มีความขยันหมั่นเพียรศึกษา
เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็จะเกิดความรู้ความช านาญในการ   
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร   

   ด้านอารักขสัมปทา พบว่ามีการใชใ้นระดับมากในภาพรวม  จึงควรพัฒนาให้มีการใช้
อยู่ในระดับมากที่สุด  เพราะหากครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  รู้จักดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
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ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ไม่ให้เสียหาย สูญหาย จะสามารถใช้งานได้เป็นเวลานาน 
และประหยัดงบประมาณในการซ่อมแซมดูแลรักษา 
   ด้านกัลยาณมิตตตา พบว่ามีการใช้ในระดับมากที่สุดในภาพรวม จึงควรรักษาการใช้
ไว้ให้คงอยู่ต่อไป  เพราะหากครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ คบคนดีเป็นมิตรก็จะชักชวนกัน
กระท าแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์  ไม่ใช้วัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่ดี 
เช่น การพนันออนไลน์ เป็นต้น 

   ด้านสมชีวิตตา พบว่ามีการใช้ในระดับมากในภาพรวม จึงควรพัฒนาให้มีการใช้อยู่
ในระดับมากที่สุด เพราะหากครูของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์  มีความเป็นอยู่เหมาะสม            
ไม่ฟุ่มเฟือยเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  ก็จะท าให้ไม่หลงตามกระแสนิยม  พอใจใน
สิ่งที่มีอยู่  ไม่อยากได้เกินฐานะของตนเอง  

   ด้านที่มีการใชสู้งที่สุด คือ ด้านกัลยาณมิตตตา คือ คบคนดเีป็นมิตร  จึงเสนอแนะให้
รักษาการใชไ้ว ้ 

   ด้านที่มีการใช้ต่ าที่สุด  คือ  ด้านอารักขสัมปทา  คือ  ถึงพร้อมด้วยการรักษา       
จึงเสนอแนะให้พัฒนาให้มีการใช้ถึงระดับมากที่สุด 

   ด้านอุฏฐานสัมปทา  พบว่า  ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า  จึงเสนอแนะให้พัฒนา
ให้มีการใชถ้ึงระดับมากที่สุด 

   ด้านอารักขสัมปทา พบว่า ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด คือ มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า  จึง
เสนอแนะให้พัฒนาให้มีการใช้ถึงระดับมากที่สุด 

   ด้านกัลยาณมิตตา  พบว่า  ข้อที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ  ไม่สนับสนุนให้มีการพนันผ่าน
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน   จึงเสนอแนะให้
พัฒนาให้มีการใช้ถึงระดับมากที่สุด 

   ด้านสมชีวิตา  พบว่าข้อที่มีการใช้สูงที่สุด  คือ  มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่จ าเป็น   จึงเสนอแนะให้
พัฒนาให้มีการใช้ถึงระดับมากที่สุด 

 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
   1)  ควรศึกษาด้านอารักขสัมปทาในประเด็นการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี เมื่อเกิดช ารุดเสียหาย 
   2)  ควรศึกษาด้านกัลยาณมิตตาในประเด็นสังคมไทยยุคใหม่  หากคบคนไม่ดีเป็น
มิตร  จะท าให้ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในทางที่ไม่ดี  จะท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย 
ไม่มีความสุข 
   3)  ควรวิจัยเรื่องการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเมืองกาฬสินธุ์  
อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  

    ผู้เชี่ยวชาญ   ด้านถ้อยค าและภาษาและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามกับวัตถุประสงค ์

        
  2.  ดร.จ าปี   โยธารินทร ์
    วุฒิการศึกษา  ศึกษาศาสตรบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)(ศษ.บ.) 
       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)(ศษ.ม.) 
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปร.ด.) 
    ต าแหน่ง อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา 

การบริหารการศึกษา  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ      ราชวิทยาลัย  

    ผู้เชี่ยวชาญ  ด้านเนื้อหาและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค ์

 
  3.  ดร.ดวงชนก  ลันดา   
    วุฒิการศึกษา  ศิลปศาสตรบัณฑิต(การพัฒนาชุมชน)(ศศ.บ.) 
       ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต(การบริหารการศึกษา)(ศษ.ม.) 
       ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต การบริหารการศึกษา (ปร.ด.)  
    ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิศษ ประจ าจังหวัดชัยภูมิ   
     ผู้เชี่ยวชาญ   ด้านระเบียบวิธีวิจัยและพิจารณาความสอดคล้องระหว่างข้อ

ค าถามกับวัตถุประสงค ์
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข   
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   95 
 

 
 



   96 
 

 
 



   97 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัย 
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แบบสอบถาม 
เรื่อง   การใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครู 

โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
......................................................................................... 

ค าชี้แจง     แบบสอบถามฉบับนี้มี  3  ตอน  ประกอบด้วย                                       
  ตอนที่  1  แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่  2  แบบสอบถามการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
  ตอนที่   3  แบบสอบถามปลายเปิด เพื่ อให้ ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้              
หลักทิฏฐธัมมิกัตถะประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียน          
กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์
     แบบสอบถามฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อทราบระดับการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถ
ประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ เป็นการ
ปฏิบัติจริงของผู้ตอบแบบสอบถามและความคิดเห็นด้านการใช้หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหาร
จัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของแต่ละบุคคลจึงไม่มีค าตอบที่ถูกหรือผิด ค าตอบของท่านที่เป็นจริงจะ
น าไปประมวลผลในภาพรวมซึ่งไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานและหน่วยงานของท่านแต่อย่างใด  ผู้วิจัย
จะสงวนค าตอบของท่านไว้เป็นความลับ  ฉะนั้นเพื่อให้การวิจัยในครั้งนี้เกิดประโยชน์สูงสุด  ขอให้ท่าน
ตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงของท่านเอง  เมื่อท่านตอบแบบสอบถามแล้ว  กรุณาตรวจสอบอีก
ครั้งว่าท่านได้ตอบแบบสอบถามครบทุกข้อแล้วหรือไม่  แบบสอบถามที่ตอบครบทุกข้อเท่านั้นจะเป็น
แบบสอบถามที่สมบูรณ์และใช้เป็นข้อมูลในการท าการวิจัยได้  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามของท่านด้วยความเป็นจริงมากที่สุด 
    ผู้วิจัยขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงในความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 
 
                                                                                     

                    พันต ารวจโท ปรเมศร   พะละพลิา    
            นักศกึษาปริญญาโท 
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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แบบสอบถาม 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง    โปรดท าเครื่องหมาย     ลงใน  (      )  หน้าข้อที่ตรงกับสถานภาพที่เป็นจริงของท่าน 
         และเพิ่มข้อความให้สมบูรณ์                                                                                                                       
1. เพศ 
                 (      )  ชาย                           
                 (      )  หญิง  
2. ต าแหน่ง 
     (      )  คร ู       
                 (      )  บุคลากรทางการศึกษา คือ 
           (   ) ผอ.สถานศึกษา   (   ) รอง ผอ.สถานศึกษา   (   ) หัวหน้าฝา่ย                  
                           (   ) หวัหน้าหมวดวิชา (   ) ครูผู้ช่วย 
                  
ตอนที่  2   การน าหลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ไปใช ้
ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย     ลงในช่อง (      ) ที่ตรงกับการปฏิบัติจริงของท่านมากที่สุด 
                                                    

ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ระดับการใช ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

       
 ด้านอุฏฐานสมัปทา        

1. มีการใช้วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า 

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

2. สามารถใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี 

 
......... 

 
......... 

 
........ 

 
......... 

 
......... 

3. สามารถแนะน าวิธีใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

4. สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เมื่อวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนมีปัญหา 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

5. ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็น
ประจ า 
 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 
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ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ระดับการใช ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

       
 ด้านอารักขสัมปทา      

6. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนเมื่อ
ใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า 

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

7. มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนไม่ให้
เกิดช ารุดเสียหายเป็นประจ า 

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

8. มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ีเมื่อเกิดช ารุดเสียหาย 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

9. มีการน าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนที่เริ่มจะช ารุดไป
ซ่อมแซม ก่อนน ามาใช้เสมอ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

10. มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่างระมัดระวัง
เพื่อไม่ให้ช ารุดเสียหายอย่างสม่ าเสมอ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

       
 ด้านกัลยาณมติตา      

11. มีการปรึกษากับเพ่ือนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการ
เรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

12. ไม่ส่งเสริมการน าสื่อลามกอนาจารมาใช้โดยผ่านวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

13 
 
 

.14 

ไม่สนับสนุนใหม้ีการพนันผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอน 
ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่นไปหาประโยชน์
ผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน 
 

 
......... 
 
 
……… 

 
......... 
 
 
………. 

 
......... 
 
 
……….. 

 
......... 
 
 
……….. 

 
......... 
 
 
……….. 
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ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ระดับการใช ้

มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

15. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาผา่นวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

  
ด้านสมชีวิตา 

     

16. ไม่สนับสนุนใหม้ีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอนที่หรูหรา ราคาแพงโดยไม่จ าเป็น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

17. มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัยเท่าที่
จ าเป็น 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

18. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการ
สอนได้เป็นอย่างดี 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

19. ไม่ชอบใชว้ัสดุอุปกรณ์เก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนยี่ห้อดังตามสมัย
นิยม 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

20. มีการน าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนมาใชเ้ทา่ที่
จ าเป็น คุ้มค่า และตรงวัตถุประสงค ์

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

 
......... 

       
       

ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิด(Open-ended Questionds)  ข้อเสนอแนะแนวทางพัฒนาการใช้
หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของครูโรงเรียนกาฬสินธุ์ 
พิทยาสรรพ์   ขอความกรุณาเขียนข้อเสนอแนะตามความคิดเห็นของท่านให้ครบทั้ง 4 ด้านในบรรทัดที่
ก าหนดไว้   
1. ด้านอุฏฐานสัมปทา (ถึงพร้อมด้วยความหมั่น)  
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
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2. ด้านอารักขสัมปทา(ถึงพรอ้มด้วยการรักษา) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
3.ด้านกลัยาณมิตตา(คบคนดีเป็นมิตร) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
4. ด้านสมชีวติา(มีความเปน็อยู่เหมาะสม) 
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................... 
 
 

 
ขอขอบพระคุณที่กรุณาใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในครัง้นี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์ค่าความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง : การใช้หลักทิฏฐธัมมกิัตถประโยชน์ในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของครู

โรงเรยีนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์  จงัหวัดกาฬสินธุ ์
                                                    

ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC แปลผล 

       
 ด้านอุฏฐานสมัปทา        

1. มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนเป็นประจ า 

...1... ..1... ..1... ...1.... ...ใช้ได.้.. 

2. สามารถใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างดี 

 
...1... 

 
..1... 

 
..1... 

 
....1... 

 
...ใช้ได.้.. 

3. สามารถแนะน าวิธีใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนได้เป็นอย่างดี 

 
...1... 

 
..1... 

 
.1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได.้.. 

4. สามารถแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี เมื่อวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนมีปัญหา 

 
...1... 

 
..1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได.้.. 

5. ได้ศึกษาเกี่ยวกับวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
เป็นประจ า 

 
...1... 

 
..1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได.้.. 

       
 ด้านอารักขสัมปทา      

6. มีการจัดเก็บวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
เมื่อใช้เสร็จสิ้นแล้วเป็นประจ า 

...1... ..1... ...1.. ....1... ..ใช้ได.้.. 

7. มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
ไม่ให้เกิดช ารุดเสียหายเป็นประจ า 

 
...1... 

 
..1... 

 
..1... 

 
....1... 

 
..ใช้ได.้... 

 
 

8. มีการซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนได้
เป็นอย่างด ีเมื่อเกิดช ารุดเสียหาย 
 

 
...1... 

 
..1... 

 
..1... 

 
....1... 

 
..ใช้ได.้... 
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ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC แปลผล 

9. 
 
 

มีการน าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนที่
เริ่มจะช ารุดไปซ่อมแซม ก่อนน ามาใช้เสมอ 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
..ใช้ได.้... 

10. มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนอย่าง
ระมัดระวังเพ่ือไม่ให้ช ารุดเสียหายอย่างสม่ าเสมอ 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได.้.. 

       
 ด้านกัลยาณมติตา      

11. มีการปรึกษากับเพ่ือนที่มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอนอย่างสม่ าเสมอ 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
…ใช้ได.้.. 

12. ไม่ส่งเสริมการน าสื่อลามกอนาจารมาใช้โดยผ่าน
วัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารในการเรียนการสอน 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

13. ไม่สนับสนุนใหม้ีการพนันผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอน 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

14. ไม่ส่งเสริมให้มีการน าข้อมูลคนอื่นไปหาประโยชน์
ผ่านวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอน 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

15. ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่กิจกรรมจิตอาสาผา่นวัสดุ
อุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารในการเรียนการสอน 
 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

  
ด้านสมชีวิตา 

     

16. ไม่สนับสนุนใหม้ีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเรียน
การสอนที่หรูหรา ราคาแพงโดยไม่จ าเป็น 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

17. 
 

มีการใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารในการเรียนการสอนที่ทันสมัย
เท่าที่จ าเป็น 
 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 
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ข้อ หลักทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน ์
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC แปลผล 

18. มีการควบคุมค่าใช้จ่ายเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์
เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารใน
การเรียนการสอนได้เป็นอย่างดี 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

19. ไม่ชอบใชว้ัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอน
ยี่ห้อดังตามสมัยนิยม 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

 
20. มีการน าวัสดุอุปกรณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในการเรียนการสอนมา
ใชเ้ท่าที่จ าเป็น คุ้มค่า และตรงวัตถุประสงค์ 

 
..1... 

 
...1... 

 
..1... 

 
...1.... 

 
...ใช้ได้... 

 
       
       

ตารางสรุปความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒเิก่ียวกับความตรงตามเนื้อหาของแบบสอบถาม ตอนที ่3 
 

ข้อ ข้อความ 
ผู้ทรงคุณวุฒ ิ   

คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

IOC แปลผล 

1. 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 

4. 

ด้านอุฏฐานสัมปทา ( ถึงพร้อมด้วยความหมั่น ) 
มีข้อเสนอแนะ.................................................. 
 
ด้านอารักขสัมปทา( ถึงพร้อมด้วยการรักษา ) 
มีข้อเสนอแนะ..................................................  
 
ด้านกัลยาณมิตตา( คบคนดีเป็นมิตร ) 
มีข้อเสนอแนะ..................................................  
 
ด้านสมชีวิตา( มีความเป็นอยู่เหมาะสม ) 
มีข้อเสนอแนะ..................................................  
 

 
...1.... 

 
 

...1.... 
 
 

...1.... 
 
 

....1... 

 
..1... 

 
 

..1... 
 
 

..1... 
 
 

...1.. 
 

 
..1... 

 
 

..1... 
 
 

..1... 
 
 

..1... 

 
....1... 

 
 

...1.... 
 
 

...1.... 
 
 

...1.... 

 
...ใช้ได้.... 

 
 

...ใช้ได้.... 
 

...ใช้ได้... 
 
 

...ใช้ได้.... 
 

 
 



108 
 
ข้อมูลจากแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้(Try-Out) เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อโดยใช้วิธี 
Item total correlation  และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธี
ของครอนบาค (Cronbach’s  Alpha Coefficient) 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้(Try-Out) มีค่าระหว่าง 0.23–0.71 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

อุฎฐานสัมปทา1 71.0667 69.582 .596 .848 

อุฎฐานสัมปทา2 71.3000 70.355 .693 .845 

อุฎฐานสัมปทา3 71.4333 72.047 .645 .848 

อุฎฐานสัมปทา4 72.0000 75.586 .239 .865 

อุฎฐานสัมปทา5 71.5333 70.740 .592 .849 

อารักขสัมปทา1 71.1667 70.489 .701 .845 

อารักขสัมปทา2 71.7000 69.183 .643 .846 

อารักขสัมปทา3 72.3000 71.528 .459 .855 

อารักขสัมปทา4 71.8667 69.361 .686 .845 

อารักขสัมปทา5 71.1333 71.292 .657 .847 

กลัยาณมิตตา1 71.1333 75.568 .465 .855 

กลัยาณมิตตา2 70.9667 76.861 .236 .862 

กลัยาณมิตตา3 70.9000 76.645 .277 .861 

กลัยาณมิตตา4 70.6000 78.593 .229 .861 

กลัยาณมิตตา5 71.5333 75.982 .347 .858 

สมชีวติา1 71.2000 73.683 .350 .860 

สมชีวติา2 70.9333 76.409 .303 .860 

สมชีวติา3 71.3000 74.562 .440 .855 

สมชีวติา4 71.4000 75.076 .259 .864 

สมชีวติา5 71.4333 77.771 .260 .861 

 
ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามที่น าไปทดลองใช้(Try-Out)ทั้งฉบับ เท่ากบั 0.861 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.861 20 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือและเก็บรวบรวมข้อมูล 
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ประวัตยิ่อของผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล พันต ำรวจโท ปรเมศร   พะละพิลำ 
วัน  เดือน  ปีเกิด 6 มิถุนำยน 2521 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน 292 หมู่ 13 ต ำบลพระลับ อ ำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
ประวัตกิำรศึกษำ 
 พ.ศ. 2544 รัฐประศำสนศำสตรบัณฑิต  (ตร.)   
  โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจสำมพรำน  จังหวัดนครปฐม 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2540   ต ำแหน่ง   ลูกแถว โรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ  
พ.ศ. 2544   ต ำแหน่ง   รองสำรวัตรประจ ำโรงเรียนนำยร้อยต ำรวจ 
พ.ศ. 2544 - 2547   ต ำแหน่ง   พนักงำนสอบสวน(สบ.1)  สถำนต ำรวจภูธรเมือง 
               สระบุรี  จังหวัดสระบุร ี
พ.ศ. 2547 - 2548   ต ำแหน่ง   ผู้ช่วยนำยเวร(สบ.1) ผู้บญัชำกำรต ำรวจภูธรภำค 4  
พ.ศ. 2548 - 2551   ต ำแหน่ง   พนักงำนสอบสวน(สบ.1) สถำนต ำรวจภูธรโนนสงู 
      อ ำเภอยำงตลำด  จังหวัดกำฬสินธ์ุ 
พ.ศ. 2551 - 2552   ต ำแหน่ง   นำยเวร(สบ.1) ผู้บังคับกำรต ำรวจภูธรจังหวัดเลย 
พ.ศ. 2553 - 2557   ต ำแหน่ง   สำรวัตรป้องกันปรำบปรำม สถำนีต ำรวจภูธรเมือง 
               กำฬสินธุ ์ จังหวัดกำฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2558 - ปัจจุบัน   ต ำแหน่ง   สำรวัตรกองก ำกับกำรปฏิบัติกำรพิเศษ กองบังคับกำร 
       สืบสวนสอบสวน  ต ำรวจภูธรภำค 4 
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