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บทคัดย่อ

การวจิยัน้ีมวีตัถปุระสงคเ์พ่ือศึกษาคณุลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.ธรีะ รญุเจรญิ ในการเปน็ตน้
แบบ ศาสตร์และศิลป์ของครูผู้ให้ ดำาเนินการ 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณ์
อดีตลูกศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญจำานวน 20 คน 2) การจัดประชุมสนทนาอิงผู้เชี่ยวชาญ 
จำานวน 7 คน 3) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้ใกล้ชิดที่มีต่อศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ จำานวน 5 
คน 4) ศึกษาเชิงยืนยันกับศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ เครื่องมือวิจัยเป็นแบบบันทึก แบบสัมภาษณ์ 
แบบสอบถามและแบบประเมนิท่ีมีคณุภาพ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิคณุภาพ วเิคราะหห์าคา่เฉลีย่ และคา่สว่น
เบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ในการเป็นต้นแบบศาสตร์
และศิลป์ของครูผู้ให้ มีดังนี้ 

1. การเป็นต้นแบบในการพัฒนาสติปัญญา คือ เป็นผู้ศึกษาเรียนรู้ มีความรอบรู้ รู้ลึกในศาสตร์
ทางการศึกษาการบริหารการศึกษาและการวิจัย ผลิตเผยแพร่หลักและทฤษฎีทางการศึกษา มีความเป็น
ผู้นำาด้านการบริหารการศึกษา ประยุกต์ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนาและ 
โน้มน้าวศิษย์และผู้เกี่ยวข้องทั้งในการพัฒนาด้านความรู้ ความคิด ที่ทันสมัย ด้วยวิธีการที่เข้าใจง่าย 

2. การเป็นต้นแบบในการปลูกฝังค่านิยมดีงามและคุณธรรมจริยธรรม คือ เป็นผู้ปฏิบัติตนใน
ฐานะครูและผู้บริหารการศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรม รักการเรียนรู้ แบ่งปันความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีและ
ทันสมัย ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ในทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกเวลา ให้เกียรติผู้อื่น อุทิศตน มุ่งมั่นใน
การปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย 
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3. การเป็นต้นแบบในการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็นผู้นำา ชี้แนะ จูงใจ ให้ศิษย์และหรือผู้ร่วมงาน
สรา้งสรรคผ์ลงานด้านวชิาการและงานวจิยัทางการศกึษา สรา้งแรงบนัดาลใจและเสนอแนะใหผู้ใ้กลช้ดิได้
เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ในแบบกัลยาณมิตร

4. การเปน็ตน้แบบในความทันสมยัในยคุดจิิทลั คอื เปน็ผูท้ีศ่กึษาคน้คว้าโดยใชด้จิิตลัเทคโนโลยี
ด้วยความตื่นตัว สนใจในการเปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี นำามาใช้และเสนอแนะให้ผู้อื่น 
นำาเทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการบริหารงานและจัดการเรียนรู้ โดยการพึ่งตนเองเป็นหลัก และ
เป็นผู้สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ

5. การเปน็ตน้แบบในการดำาเนนิชวีติอยา่งเหมาะสม คอื เปน็ผูม้อีารมณด์ ีมอีารมณข์นั พดูเสยีงดงั  
ฟังชัด เป็นมิตร เปิดเผย ใจกว้าง เอื้อเฟื้อ อาสา ช่วยเหลือทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รับฟังความคิดเห็น 
และให้อภัยเสมอ เป็นบุคคลสู้ชีวิต มีความเพียร ศึกษาเรียนรู้ มีความภูมิใจในความเป็นไทยและการ
เป็นพุทธมามกะ ดำาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง พึ่งตนเอง ไม่เอาเปรียบผู้อื่น และหมั่นดูแลรักษา
สุขภาพเป็นนิสัย 

คำ�สำ�คัญ: ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ผู้ให้ ผู้นำา ครูต้นแบบ

Abstract

The purpose of this research is to study the characteristics of Professor Dr. Terra 
Runcharoen who was set as the prototype of art and science giver teacher. The 4 steps 
to use in this study are: 1. Literature Reviewing and Interviewing 20 former students and  
others. 2. Connoisseurship Meeting of 7 experts. 3. Professor Dr. Terra Runcharoen’s 5 close 
relatives’ comments. 4. Professor Dr. Teera Runcharoen’s confirmation. Research tool were 
memo report, structured questionnaire, questionnaire and evaluating form. The quantitative 
data, the mean and the standard deviation were analyzed,

Research findings of Professor Dr. Teera Runcharoen’s characteristics:

1. A Prototype of an educator for intelligence development ; knowledgeable in Edu-
cational Administration and Research ; authored educational principles and theories ; had 
educational administration leadership ; applied knowledge to effective practice ; develop and 
influenced students and others involved in development of knowledge and modern ideas 
with easy-to-understand methods.

2. The Prototype of cultivating good values and morals. As a highly moral and ethical 
teacher and administrator he practiced and shared his knowledge to all. He equally supported 
all people everywhere and every chances he had. He showed respect, honor others ; he 
was dedicated and strived for good result in everything he did.

3. The Prototype of a leader with critical-thinking ability as a guidance counselor to 
students particularly to those who undertake research. He serves as an inspiration/a friend, 
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an adviser so that they will be able to achieve their goals.

4. The Prototype of a highly computer-literate teacher who is kept-abreast on this 
digital age-which uses modernize technology in all aspects of life-especially on the field of 
education with the on-line class (learning and teaching).

5. The Prototype of teacher who possesses all the favorable character traits-exemplary 
of an honorable Thai citizen and Buddhist believer. There are having good temper, humor, 
speaking clearly and loudly, friendly, reveal, tolerant, generous, volunteer, helping everyone 
egually, accepted others’ opinion, forgiving, fighter, perseverance, always study, prouded 
in being Thai and Buddhist, living simply, self-sufficient without taking advantage of others, 
and taking care his health as a habit. 

Keywords: Professor Dr. Teera Runcharoen, the giver, the leader, the prototype of teacher

บทนำา

คร ูคือ ผูท่ี้พึงเคารพ ทีต่อ้งระวงักาย วาจา ใจ  
ให้เป็นที่พึงเคารพ ตามความหมายที่แท้จริง  
(ชัยยงค์ พรหมวงศ์, 2561) ในเวลาเดียวกันต้อง
เป็นครูที่ทันสมัย พัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ
รอบดา้นเท่าทนัการเปลีย่นแปลง และเปน็คนดขีอง
สังคมไทยและสังคมโลกในปัจจุบัน การดังกล่าว
จะสำาเร็จได้โดยปรับเปลี่ยนบทบาทของครูเป็น 
ผู้กระตุ้น จัดการเรียนรู้หลากหลายวิธีที่เหมาะกับ
จริตและความสามารถรวมทั้งความต้องการของ
ผู้เรียนรู้ทุกช่วงวัย ทุกกลุ่ม ครูจำาเป็นต้องกำากับ
กระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนได้บรรลุเป้า
หมายที่ตั้งไว้ร่วมกันระหว่างครูกับผู้เรียน แบบ
ยืดหยุ่นที่เอื้อประโยชน์เอื้อความสำาเร็จ ไม่ยึดติด
แบบแผนตายตัว (ไพฑูรย์ สินลารัตน์ และคณะ, 
2560 ; สุชัชววีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2561 ; ธีระ  
รุญเจริญ, 2562) สอดคล้องกับหลักการและ 
เป้าหมายในการจัดการศึกษาอย่างสมดุลระหว่าง
หลกัการทฤษฎแีละการปฏบิตั ิแลกเปลีย่นและเรยีน
รูซ้ึง่กนัและกนัหลากหลายวิธใีนบรบิทของการเรียนรู ้ 
มุ่งพัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวม ตอบสนองความ
ต้องการของสังคม อันเป็นหลักการและเป้าหมาย

ที่ยั่งยืนจนปัจจุบัน (Plato ; Aristotle ; Avicenna 
; Jean Jacques Rousseau อ้างถึงใน Cooper, 
H. and Elton-Chalcraft, S., 2018: 44 -45) ทั้ง
ด้วยการสอน การจัดการเรียนรู้โดยเจตนา และ
ปฏิบัติตนเป็นต้นแบบแก่ศิษย์ ทั้งในด้านศาสตร์
ของการเปน็คร ูการเปน็ผูบ้รหิาร ศาสตรเ์นือ้หาวชิา 
ศาสตรใ์นการทำางาน รวมทัง้ทกัษะชวีติทีค่นยคุใหม่
พงึม ีอยา่งมศีลิปะ เปน็เอกลกัษณ์และทนัสมยัเสมอ 
ดงัคำากลา่วทีว่า่“ประเทศจะเปลีย่นดว้ยครู ดว้ยการ
ศึกษาเทา่น้ัน” เพราะวชิาชีพครสูามารถเปล่ียนแปลง
โลกได้ (สุชัชววีร์ สุวรรณสวัสดิ์, 2562) ครูและ 
ผู้บริหารที่ปรับตัว พัฒนาตนต่อเนื่องด้วยฉันทะ
ในการเรียนรู้ตลอดชีวิตสู่การปฏิบัติงานอย่าง
สอดคลอ้งกบับรบิทและยุคสมยัจะทำาใหก้ารจดัการ
ศึกษามีคุณภาพสูง (วิจารณ์ พานิช และปิยาภรณ์  
มณัทะจติร, 2563: 126, 133-135) สามารถพฒันา
ศิษย์ให้มีคุณธรรมนำาความรู้ มีความอยากเรียนรู้  
มีความสุขในการเรียนรู้กอ่นทีจ่ะพฒันาความรู้ (ธีระ 
รญุเจริญ, 2562) คร ูอนัมีลกัษณะดงักลา่วมีหลาย
ท่านทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ งานวิจัย
นี้มุ่งศึกษาคุณลักษณะชอง ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ 
รุญเจริญ ซึ่งเป็นผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครู และ
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มีผลงานสร้างสรรค์ทางการศึกษาตลอดช่วงเวลา
การทำางานในวงการการศึกษา ปรากฏแพร่หลาย
ในวงการศึกษา ประกอบกับมีผลงานที่บ่งชี้การมี
ความรู้ทั้งในด้านความเป็นครูและการบริหารการ
ศึกษา มีประสบการณ์การทำางานที่มีผลสัมฤทธิ์ 
อันอาจเนื่องมาจากมีพื้นฐานครอบครัว พื้นฐาน
การศกึษาทีด่ ีเปน็บุคคลหน่ึงทีพ่งึกลา่วถึง เพือ่การ
ศกึษาเรยีนรูแ้นวคดิและวธิปีฏบิตัท้ัิงในดา้นความเป็น
ครแูละผูบ้รหิารการศึกษาในระดบัตา่งๆ โดยคณะ
ผูว้จัิยจะใชส้รรพนามแทนว่า “ทา่น” ในบางโอกาส 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ เป็นบุตร
คนที ่6 ในบรรดาพีน่อ้งรวม 10 คน ของครอบครวั
รญุเจรญิ พอ่และแมเ่สยีชวีติตัง้แตท่า่นอายยุงันอ้ย 
ทา่นไดร้บัความรกัความอบอุน่ในครอบครวัจากพี่ๆ  
และน้องๆ ซ่ึงมีความรักใคร่ซึ่งกันและกันอย่างดี  
พี่น้องดูแลกันเอง เป็นวิถีชีวิตในครอบครัว แต่ละ
คนทำางานหารายไดช้ว่ยเหลือครอบครัวและตนเอง 
ผู้ที่เป็นพี่ที่สำาเร็จการศึกษาก่อนจะเป็นผู้ดูแลน้อง
ทัง้ในเรือ่งการเรยีนและการประกอบสมัมาชพี และ
ปฏบิตัตินเปน็ตวัอยา่งทีด่แีกน่อ้งๆ ในการดำารงตน 
การเรยีนรู้วชิาชพี และการปฏิบติังานในหน้าท่ีด้วย
ความซือ่สตัยส์จุรติ บรรยากาศในครอบครวัอยูก่นั
ดว้ยความรกัใคร่กลมเกลยีวสบืเนือ่งยาวนาน พีน่อ้ง
ทกุคนมพีนัธะสญัญาจะไปพบกนัเปน็ประจำาอย่าง
นอ้ยทุกปีในช่วงสงกรานต ์เพ่ือไหว้รำาลกึถงึพระคุณ
บิดามารดา (ธง รุญเจริญ, 2563: สัมภาษณ์) 

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ สำาเร็จ
การศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม (ประถม
ศึกษา) และปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต (การ
บริหารการศึกษา) จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
สำาเร็จ Ph.D. (Educational Administration) 
จาก Florida State University ภายในระยะเวลา
เพียง 21 เดือน ท่านมีครูอาจารย์ที่อบรมบ่มเพาะ
ความรูแ้ละความดีจำานวนมาก ไดแ้ก ่ศาสตราจารย ์
อำาไพ สุจริตกุล ศาสตราจารย์ ดร. วิจิตร ศรีสอ้าน 

ศาสตราจารย์ สุมน อมรวิวัฒน์ (ธีระ รุญเจริญ, 
2563: สัมภาษณ์)

ศาสตราจารย์ ดร. ธีระ รุญเจริญ มี
ประสบการณ์ในตำาแหน่งทางการบริหาร การเป็น
อาจารย์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิหลายตำาแหน่ง รวมทั้ง
เป็นวิทยากรทางด้านการศึกษา ได้แก่ เป็นอดีต
นายกสภามหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล เป็นอดีต
นายกสมาคมพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา
แหง่ประเทศไทย เป็นอดตีคณบดีคณะศกึษาศาสตร ์
มหาวทิยาลยัขอนแกน่ อดตีคณบดบีณัฑิตวทิยาลยั
มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล อีกทั้งเป็นกรรมการ
พจิารณาตำาแหนง่ทางวชิาการของสถาบนัอดุมศกึษา
ของรัฐและเอกชนหลายแห่ง เป็นวิทยากรบรรยาย
พเิศษดา้นการจดัการศกึษาและการบรหิารการศกึษา
จำานวนนบัคร้ังไมถ่ว้น เปน็อาจารยส์อนระดบัปรญิญา
เอก และปรญิญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
หลายมหาวิทยาลัยและสถาบัน เป็นประธานและ
กรรมการสอบ รวมทัง้เปน็ทีป่รกึษาการดำาเนนิการ
และสอบวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เป็นผู้ทรง
คุณวุฒิอ่านผลงานวิชาการของวารสารด้านการ
ศึกษาของหลายมหาวิทยาลัยและสถาบัน ท่านมี 
ผลงานทางวชิาการจำานวนมาก ไดแ้ก ่ผลงานประเภท 
หนังสือ ตำาราด้านการบริหารการศึกษาและการ
จดัการเรยีนรู ้มผีลงานวจิยันบัตัง้แตป่ ีพ.ศ. 2520 
จนถึงปัจจุบัน จำานวนมากกว่า 20 เรื่อง มีผลงาน
รว่มกบันกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษาในฐานะอาจารย์
ผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์ระดับ สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา ทั้งระดับดุษฎีบัณฑิต และมหาบัณฑิต 
จำานวนมากกวา่ 100 เร่ือง ผลงานเหลา่นีบ้ง่ชีค้วามรู้ 
ในด้านการเป็นครูและการบริหารการศึกษา ภาย
ใตเ้จตคตแิละจติวญิญาณของครทูีใ่ฝเ่รยีนรูเ้ทา่ทนั
สถานการณ์และพฒันาสร้างสรรคแ์นวคดิใหม ่โดย
อาศัยความสามารถในการคดิวเิคราะหแ์ละส่ือสาร
ใหบ้คุลากรทางการศกึษาได้เรียนรู้ในสิง่ทีป่ระมวล
ไว้ บ่งชี้การเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาที่ปฏิบัติ
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งานเชิงสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ใน
ขณะเดียวกัน เป็นที่ทราบทั่วไปในวงการศึกษาว่า
ท่านมีพฤติกรรมการเป็นผู้ให้ทั้งด้านความรู้ สอน
แนะความดีงาม และ “นำา”การปฏิบัติตนในฐานะ
บุคคลทางการศึกษา

คณะผู้วิจัยสรุปคุณลักษณะเบื้องต้นของ 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ได้ว่าท่านเป็นผู้ที่
มีของผู้มีศาสตร์ ศิลป์ และเป็นผู้ให้ ทั้งนี้ ศาสตร์ 
เปน็วชิา ความรู ้ระบบความรู ้มกัใชป้ระกอบคำาอืน่ 
ส่วน ศิลป์ เป็นการประดับ การทำาให้วิจิตรพิสดาร
ต่างๆ (สำานักงานราชบัณฑิตยสภา, 2558) กล่าว
คอื ทา่นเปน็ผูม้วีชิา ความรู ้และเผยแพรค่วามรูไ้ด้
อย่างเป็นประโยชน์แก่บุคคลในวงการการศึกษา 
สำาหรบัการเปน็ผูใ้ห้ ทา่นมพีฤตกิรรมการให้ตลอด
ช่วงการปฏบิตังิาน โดยเฉพาะการใหปั้ญญา (สมาน 
อัศวภูมิ, 2562: สัมภาษณ์) อันเป็นการให้แสง
สว่าง ทำาให้พ้นทุกข์ (พุทธทาสภิกขุ อ้างถึงในวัด
ป่าธรรมคีรี, 2559) เป็น 1 ใน บารมี 10 หรือ
ทศบารมี เป็นความดีที่พึงบำาเพ็ญอย่างพิเศษ เพื่อ
บรรลจุดุมุง่หมายอนัสงู (พระธรรมปฎิก [ป.อ. ปยตุ.
โต], 2543: 284) นับเป็นผู้นำาทางปัญญา ซึ่งเป็น
คุณลักษณะสำาคัญของผู้นำา (กนกอร สมปราชญ์, 
2559: 164-165) 

สำาหรับความทันสมัยของท่าน เกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์
ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีนนัน้ ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ  
รุญเจริญ ได้นำาเสนอแนวคิดที่ทันสมัยในปี พ.ศ. 
2562 เกี่ยวกับทิศทางการจัดการศึกษาเรียนรู้ 
สูก่ารศกึษา 4.0 ในยคุดจิทิลั เกีย่วกบัความกา้วหนา้
ของ สื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งเป็นไปอย่างรวดเร็ว  
จนทำาใหเ้กดิศาสตรแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ  มอีทิธพิล
ตอ่ทัง้เศรษฐกจิสงัคมและการศกึษาอยา่งหลกีเลีย่ง
ไม่ได้ ที่สถานศึกษาจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
ระบบบริหารและการจัดการการศึกษาเรียนรู้ใหม่
จนนำาไปสู่การเกิดนวัตกรรมตามเป้าหมายไทย

แลนด ์4.0 หรอืการจดัการศึกษา 4.0 บทบาทของ
ผู้บรหิาร คร ูนกัเรยีน และบุคคลทีเ่ก่ียวข้องจะตอ้ง
ปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเองให้เอื้อต่อการอยู่รอดใน
โลกยุคดิจิทัล กล่าวคือ พึงมีภาวะผู้นำาการเรียนรู้
ภาวะผู้นำาเทคโนโลยีดิจิทัล จัดการศึกษาที่เน้น
พัฒนานักเรียนให้เช่ือมต่อกับการดำาเนินชีวิตและ
การทำางาน เป็นผู้ที่มีความรู้ในวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มีความคิดเชิงวิเคราะห์และพัฒนาการ
คดิอยา่งตอ่เนือ่ง มสีมรรถนะความเปน็สากล รอบรู้
หลายภาษา อยา่งนอ้ยใชภ้าษาองักฤษไดเ้ปน็อยา่งด ี 
โดยเน้นการพึ่งตนเอง จัดการในสิ่งที่ซับซ้อนได้  
มีจริยธรรม มีจิตบริการ เพื่อให้ชีวิตก้าวหน้าและ
มีความสุขในโลกปัจจุบัน (ธีระ รุญเจริญ, 2562) 
ทา่นมพีฤตกิรรมการแสดงออกทีเ่ปน็จดุเด่นในความ
ทนัสมยัในยคุดจิทิลั มกีารเรยีนรูเ้ทคโนโลยแีละนำา
มาใช้อย่างสรา้งสรรค์ ใช้สือ่สงัคมออนไลน์ได้อย่าง
คล่องแคล่ว และกระตุ้นให้ลูกศิษย์และผู้ร่วมงาน
ปรบัตวัใหเ้ทา่ทนัเทคโนโลยตีา่งๆ และขณะเดยีวกนั
ก็ใช้ช่องทางเดียวกันในการเผยแพร่ความคิดและ
วชิาการอยา่งสม่ำาเสมอ ท่านได้ใช้เทคโนโลย ีไม่วา่
จะเป็นไลน์ หรือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Mail) 
ในการติดต่อสื่อสาร หรือการส่งข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและในการบริหารงาน
วชิาการ การใหค้ำาปรกึษางานวจิยั หรอืวทิยานพินธ์
อยูเ่สมอ นอกจากน้ี จากการบรรยายของทา่นหลาย
ครั้งที่ใช้การสื่อสารแบบง่ายๆ เข้าใจง่าย พอสรุป
ไดว้า่ท่านเหน็ความสำาคัญ และประโยชนใ์นการนำา
เทคโนโลยมีาใช้ในการบรหิารงานอยา่งยิง่ ทัง้ในแง่
ของความรวดเร็วในการประสานงาน การแชร์องค์
ความรู้และข่าวสาร ตลอดจนชอ่งทางในการเรียนรู้ 
และการสรา้งสังคมแหง่การเรยีนรูท้างวชิาการดว้ย” 
(สมาน อัศวภูมิ, 2562: สัมภาษณ์) 

เมื่อวิเคราะห์คุณลักษณะเบ้ืองต้น
ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ จึงเป็นที่
ประจักษ์ สามารถเทียบเคียงได้กับผลการศึกษา
การมภีาวะผูน้ำาการเปลีย่นแปลงเชงิสรา้งสรรคข์อง 
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นกัวชิาการ ซึง่เป็นภาวะผูน้ำาทีพั่ฒนามาจากภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ให้
ความสำาคัญเกี่ยวกับการคิดสร้างสรรค์ เกิดการ
ปรับเปล่ียนเป็นภาวะผู้นำาการเปลี่ยนแปลงเชิง
สร้างสรรค์ ผู้นำามีองค์ประกอบหรือคุณลักษณะ 
(กรองทิพย์ นาควิเชตร, 2552: 29-34 ; กนกอร 
สมปราชญ์, 2559: 224) คือ มีวิสัยทัศน์กว้าง
ไกล (Foresight Vision) มีการกระตุ้นทางปัญญา 
(Intellectual Stimulation) และสรา้งแรงบนัดาลใจ 
(Inspirational Motivation) แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง  
มีการคิดสร้างสรรค์ (Creative Thinking) มี
จนิตนาการ (Imagination) มคีวามยดืหยุน่ (Flexibility)  
คำานึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล (Individualized  
Consideration) มีอิทธพิลตอ่ผูอ้ืน่อยา่งมอีดุมการณ ์
(Idealize Influence if Charisma Leadership) 
เป็นลักษณะของครูตามหลักคุรุฐานิยม คือ ท่าน
เป็นครูที่เป็นที่รัก ที่เคารพ ผู้พัฒนาตน หมั่นพร่ำา
สอนศษิยใ์หรู้แ้จม่แจง้ ดว้ยความเมตตา และพฒันา
ศิษย์ให้เจริญ (ศักดิ์ชัย ภู่เจริญ, 2557) ซึ่งมีหลาย
งานวจิัยที่เกี่ยวข้องกับคุณลักษณะต่างๆ ของท่าน 
ดังต่อไปนี้

ศศติา เพลนิจติ (2558) วจิยัพบวา่ ทกัษะ
การบริหารในศตวรรษท่ี 21 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยู่ในระดับ
มาก ได้แก่ ด้านภาวะผูน้ำาและความรบัผดิชอบ ดา้น
สงัคมและทกัษะขา้มวฒันธรรม ดา้นความยดืหยุน่
และการปรับตัว ด้านการเป็นผู้สร้างหรือผลิตและ
รับผดิชอบทีเ่ชือ่ถอืได ้ด้านการรเิริม่สรา้งสรรคแ์ละ
การเป็นตัวของตัวเอง

กรองทิพย์ นาควิเชตร (2559: 90-92) 
วจิยัพบวา่คณุลกัษณะและวิธีการเปน็ผู้ใหข้องหลวง
พอ่คณู ปรสิทุโฺธ คอื การบรจิาคทรพัยแ์ละวตัถเุพือ่
บุคคลและสาธารณประโยชน์ การให้กำาลังใจ การ
แสดงความปรารถนาดี การเป็นต้นแบบของการ 

“ใหค้นื” การใหข้อ้คิด คติ คำาสอน และการใหค้วาม
เมตตาเปน็กนัเองกบัคนทัว่ไป สำาหรบัการเปน็ผูน้ำา
ทางปัญญาของท่าน คือ การติดตามข่าวสารการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมเสมอ มุ่งมั่นพัฒนาสาธุชน
ตามหลักพระพุทธศาสนา การสื่อสารแบบเป็น
กันเองแบบตรงไปตรงมา ให้เกียรติบุคคลรอบข้าง
และประชาชนทัว่ไป วางตวัเหมาะสม เสมอตน้เสมอ
ปลาย การโนม้นา้วผูอ้ืน่ใหม้จีติสำานกึด ีสามคัคกีนั 
รักชาติบ้านเมือง ทำาประโยชน์แก่สังคม เป็นต้น
แบบของการมีสติ ทั้งการพูดและการกระทำา การ
ให้กำาลังใจในการดำาเนินชีวิตและทำาสิ่งดีงาม การ
เตือนหรือท้วงติงบุคคลเมื่อพลั้งเผลอทำาสิ่งที่ไม่
สมควร การช่วยเหลือเกื้อกูล เสนอแนะแนวทาง
แก่บุคคลที่มีปัญหา การแสดงความปรารถนาดี 
ต่อบุคคลที่อยู่รอบข้าง รวมทั้งการกระตุ้นเตือนให้
ทุกคนมีจิตสำานึกที่ดีงาม

ปูชิตา ศัตรูคร้าม (2559) วิจัยพบว่า
คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ของครูในทัศนคติของ
นักศกึษาวทิยาลยัเทคนิคพระนครศรอียธุยา อยูใ่น
ระดับมาก ประกอบด้วย ด้านคุณธรรมจริยธรรม 
ด้านความสามารถในการสอน ด้านบุคลิกภาพ 
และด้านการให้คำาปรึกษา ส่วนทัศนคติตามหลัก
คุรุฐานิยมซึ่งอยู่ในระดับมาก ประกอบด้วย การมี
ความอดทนต่อถ้อยคำาของศิษย์ที่มากระทบความ
รู้สกึ การกระทำาตนใหเ้ปน็ทีรั่กและเปน็แบบอยา่งที่
ด ีความสามารถในการอธบิายเรือ่งยุง่ยากใหเ้ขา้ใจ
ได้ง่าย แนะนำาหนทางที่ดีแก่ศิษย์ ประพฤติดีงาม 
และเคารพระเบียบแบบแผน

กรองทิพย์ นาควิเชตร (2560) วิจัย
พบว่าคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 
ประกอบดว้ย 1) ดา้นการปฏบิตังิานของครู มุง่มัน่ 
พัฒนาผู้เรียน หลากหลายวิธี พัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมและการใช้ชีวิต ปฏิบัติงานและปฏิบัติ
ตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ศิษย์ 2) ด้านการปฏิบัติตน 
ได้แก่ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
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เพ่ือนคร ูพฒันาตนเองอยา่งสม่ำาเสมอ มคีวามเพยีร  
เป็นกัลยาณมิตร เอาใจใส่ รักและเมตตาศิษย์  
เสยีสละเพือ่ศษิย ์พฒันาศษิยโ์ดยเสมอภาค พฒันา
ศษิยโ์ดยเสมอภาค 3) ดา้นคณุลกัษณะของครไูทย 
4.0 คอื บรูณาการการจดัการเรยีนรูก้บัการพฒันา
ชวีติ ชมุชน สิง่แวดล้อมและสงัคม มภีาวะผูน้ำาการ
เปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมในการ
จัดการเรียนรู้ สนับสนุนส่งเสริมหรือสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ คิดสร้างสรรค์ สร้างนวัตกรรมการ
จัดการเรียนรู้ กระตุ้นให้ศิษย์สร้างนวัตกรรม ใช้
เทคโนโลยหีรอืนวตักรรมในการจดัการเรียนรู้ และ
การน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการจัดการเรียนรู้และการทำางาน 

คนึงนิจ กิจวิธี (2561) วิจัยพบว่า
คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่ 21 สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 อยู่ในระดับมาก
ประกอบดว้ย ดา้ยความซ่ือสตัยแ์ละคณุธรรม ดา้น
ความมุ่งมั่นและพากเพียร อยู่ในระดับมากที่สุด 
ดา้นการมวีสิยัทศัน ์ดา้นการสรา้งเครอืขา่ยในชมุชน 
ด้านการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และด้านการ
สื่อสารและการใช้เทคโนโลยี

บุญมา แพ่งศรีสาร (2561) วิจัยพบว่า 
ผูบ้รหิารสถานศกึษาในศตวรรษใหม ่จะตอ้งพฒันา
ทักษะด้านประสิทธิผลเชิงกระบวนการ ความเป็น
ผูน้ำาทีส่ามารถตอ่ยอดนวัตกรรมการพัฒนาองคก์ร
อย่างต่อเนื่อง ต้องปรับเปลี่ยนองค์กรไปสู่ความ
ยืดหยุ่นให้มากที่สุด ด้านการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
สารสนเทศในระดับสากล ท้ังท่ีเป็นระดับท้องถิ่น
และระดับนานาชาติ ด้านการเป็นผู้นำาทีมงานที่มี
ศกัยภาพสงู ดว้ยการทำางานเชงิการมสีว่นรว่มของ
ทีมงาน ด้านการทำางานภายใต้ความแปลกแยก
ของชาติพันธุ์ ศาสนา เชื้อชาติ และความคิดต่างๆ 
ดา้นวสิยัทศันแ์ละเป้าหมายขององคก์ร ดา้นความ
มีอุดมการณ์และคุณธรรมที่โดดเด่น มีภาวะผู้นำา

เชิงกลยุทธ์และการบริหารจัดการองค์กร 

พระมหาสชุาต ิเจา้ (2561: 71-89) วจิยั
พบวา่คณุลกัษณะความเปน็มอือาชพีของผูบ้รหิาร
สถานศึกษา สังกัดโรงเรียนเทศบาลนครหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา อยูใ่นระดบัมาก ประกอบดว้ย ดา้น
วชิาการ ดา้นคณุธรรมจรยิธรรม ดา้นการจัดระบบ 
ด้านบริหารสังคมและชุมชน และด้านการพัฒนา
ตนเองในเชิงบริหาร

ดังนั้น การศึกษาคุณลักษณะของ 
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ซึ่งเป็นนักบริหาร 
ในการเป็นต้นแบบด้านศาสตรแ์ละศลิปข์องครูผูใ้ห้ 
จึงน่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำาหรับการเรียนรู้สู่การ
เป็นผู้บริหารสำาหรับบุคลากรทางการศึกษาต่อไป

กรอบแนวคิดการวิจัย 

การวจิยัครัง้นีม้ท่ีีมาจากแนวคดิการจดัการ
ศกึษามจีดุมุง่หมาย 3 ภาคทีส่ำาคญั อนัเปน็จดุหมาย
ที่ครูพึงยึดถือในการพัฒนาผู้เรียน ได้แก่ ภาคที่ว่า
ดว้ยสตปิญัญา (Cognitive Domain) ภาคทีว่า่ดว้ย
ความรู้สึกหรืออารมณ์ (Affective Domain) และ 
ภาคทีว่า่ดว้ยการกระทำา (Psychomotor Domain) 
(รุจิร์ ภู่สาระ, 2545: 84-102 และ จันทรนิวัทธ์ 
เกษมสนัต์, 2551: ออนไลน์) ทีพ่งึพฒันาควบคู่กัน 
(อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา, 2557) ประกอบกับ
คณุลกัษณะเชงิประจกัษข์องศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ 
รญุเจรญิ คอื การเปน็ครทูีด่ผีูพ้ฒันาตน พฒันาศษิย ์
ใจกวา้งทัง้ตอ่ศษิยแ์ละบคุคลทัว่ไป การปฏบิตังิาน
ในฐานะครูและอาจารย์ที่ทันสมัย และทักษะการ 
บริหารทางการศึกษาที่มีผลงานดีเด่น (สมาน  
อศัวภมู,ิ 2562: สมัภาษณ)์ ผนวกกบัความทนัสมยั 
ที่ครูยุคใหม่พึงมี อันเป็นจุดหมายที่ครูพึงยึดถือ
ในการพัฒนาผู้เรียน ผนวกกับความทันสมัยในยุค
ดจิิทลั เพ่ือตอบสนองสถานการณ์ปจัจุบนั (จอมพงศ ์
มงคลวนชิ, 2562) ตามคณุลกัษณะครมูอือาชพียคุ
การศึกษา 4.0 คือ 1) ด้านการปฏิบัติงาน 2) ด้าน
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การปฏบิตัติน และ 3) ดา้นคณุลกัษณะของครไูทย 
4.0 (กรองทพิย ์นาควเิชตร, 2560) สนองนโยบาย
การพฒันาครตูามมาตรฐานวชิาชพีคร ูพ.ศ. 2562 
ในข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2562 ประการหนึ่ง คือ การพัฒนา
ครูให้ทำางานวิจัย สร้างนวัตกรรม และประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนรู้

ของผู้เรียน (คุรุสภา, 2562) รวมทั้งลักษณะการ
ดำาเนินชีวิตที่เหมาะสมของท่าน (สมาน อัศวภูมิ, 
2562: สัมภาษณ์ ; ธง รุญเจริญ, 2563) อันเป็น
คณุลกัษณะของครผูู้จัดการศกึษาในศตวรรษที ่21 
ดังภาพประกอบ 1

จุดมุ่งหมายทางการศึกษา และการจัดการศึกษา
ในศตวรรษที่ 21
 1. ภาคที่ว่าด้วยสติปัญญา 
 2. ภาคที่ว่าด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ 
 3. ภาคที่ว่าด้วยการกระทำา 
 4. ความทันสมัยในยุคดิจิทัล 
 5. การดำาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

คุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ
 1. ต้นแบบในการพัฒนาสติปัญญา 
 2. ต้นแบบในการปลูกฝังค่านิยมดีงาม 
    และคุณธรรมจริยธรรม 
 3. ต้นแบบในการเป็นนักคิด นักปฏิบัติ  
    เป็นผู้นำา ชี้แนะ จูงใจ
 4. ต้นแบบในความทันสมัยในยุคดิจิทัล 
 5. ต้นแบบในการดำาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ภ�พประกอบ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย

วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษาคุณลักษณะของศาสตราจารย์ 
ดร.ธีระ รุญเจริญ ในการเป็นต้นแบบด้านศาสตร์
และศิลป์ของครูผู้ให้ ได้แก่ การเป็นต้นแบบในการ
พัฒนาสติปัญญา การปลูกฝังค่านิยมดีงามและ
คุณธรรมจริยธรรม การเป็นนักคิด นักปฏิบัติ เป็น
ผู้นำา ชี้แนะ จูงใจ ความทันสมัยในยุคดิจิทัล การ
ดำาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม

ประโยชน์ที่ได้รับ

ได้คุณลักษณะต้นแบบท่ีดีของบุคลากร
ทางการศึกษาทั้งด้านการบริหารการศึกษาและ
ความเป็นครูในยุคปัจจุบัน

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ
และเชงิปรมิาณ “ศาสตราจารย์ ดร. ธรีะ รญุเจรญิ: 
ต้นแบบศาสตร์และศิลป์ของครูผู้ให้” คณะผู้วิจัย
ดำาเนินการวิจัย 4 ขั้นตอน คือ ศึกษาคุณลักษณะ
ของทา่นทีป่รากฏเชงิคณุภาพ ศกึษาจากผู้เชีย่วชาญ
ดา้นการบรหิารการศกึษาและการเปน็ครซูึง่ไดส้มัผสั
คณุลกัษณะตา่งๆ ของทา่น ศกึษาจากความคดิเหน็
ของผู้ที่เกี่ยวข้องใกล้ชิดกับท่าน และศึกษายืนยัน
ผลการวิจัยกับตัวท่านเอง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ขัน้ตอนท่ี 1 ศกึษ�คณุลกัษณะท่ีปร�กฏ
เชงิคณุภ�พของศ�สตร�จ�รย์ ดร. ธรีะ รุญเจริญ 

แหล่งข้อมูล ศึกษาเอกสารเผยแพร่
เกยีรตปิระวตั ิประสบการณก์ารเปน็ครอูาจารย ์การ
เป็นนักวิชาการ การเป็นนักวิจัย การเป็นวิทยากร 
และการเปน็ผูท้รงคุณวฒุใินกจิกรรมทางการศึกษา
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หลากหลายรปูแบบของ ศาสตราจารย ์ดร. ธีระ รญุ
เจรญิ และการสมัภาษณ์อย่างไมเ่ป็นทางการบคุคล
ที่เกี่ยวข้องกับท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ได้แก่  
ผูร้ว่มงาน อาจารย ์ผูท้รงคณุวฒุ ิและอดตีนกัศกึษา
ระดับบัณฑิตศึกษา จำานวน 20 คน 

เครื่องมือและการรวบรวมข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล

1. แบบบนัทกึสาระสำาคญั รวบรวมขอ้มลู
จากเอกสารตา่งๆ ท่ีเผยแพรเ่ก่ียวกบัศาสตราจารย ์
ดร. ธีระ รุญเจริญ 

2. แบบสมัภาษณแ์บบกึง่โครงสรา้ง รวบรวม
ขอ้มลูโดยสมัภาษณ์ผู้ร่วมงาน อาจารย ์ผู้ทรงคณุวฒุ ิ
และอดตีนกัศกึษาระดบับณัฑติศกึษา โดยขออนญุาต
อ้างอิงการสัมภาษณ์ในงานวิจัยเป็นรายบุคคล

การวิเคราะห์ข้อมูล

1) ประมวลขอ้มลูเชิงคณุภาพจากเอกสาร
ที่เกี่ยวข้อง

2) ประมวลข้อมูลเชิงคุณภาพจากการ
สัมภาษณ์สาระสำาคัญเกี่ยวกับคุณลักษณะของ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ในประเด็นการ
ปฏบิตังิานและการดำาเนินชีวติเพือ่บรรลุเปา้หมาย
ของการศึกษาที่ทันสมัย สรุปเป็นคุณลักษณะ 
เบื้องต้นของท่าน ได้ข้อมูลสำาคัญเบื้องต้น ดังนี้ 

คุณลักษณะของ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รญุเจรญิอันเปน็ทีป่ระจกัษ ์ไดแ้ก ่มคีวามเปน็ครแูละ
ผู้บริหารการศึกษาที่ปฏิบัติตน ปฏิบัติงาน เป็นต้น
แบบทีด่ ีเปน็ผูพ้ฒันาสตปิญัญาแกค่นรอบขา้ง เปน็
ผู้ปลูกฝงัคา่นยิมดงีามและคุณธรรมจรยิธรรม ชีแ้นะ 
จูงใจ ให้ศิษย์และหรือผู้ร่วมงานสร้างสรรค์ผลงาน 
ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและปฏิบัติตนของ
บุคคลทางการศึกษา มีจุดเด่นในความทันสมัยใน 
ยคุดิจทิลั รวมทัง้เปน็ตน้แบบในการดำาเนนิชวีติอยา่ง
เหมาะสม อันเกีย่วขอ้งกับบคุลกิภาพ ลกัษณะนสิยั 
สุขภาพ อารมณ์ และการดำาเนินชีวิต

ขัน้ตอนท่ี 2 ก�รจดัประชมุสนทน�องิ
ผู้เชี่ยวช�ญ (Connoisseurship) 

ผู้ให้ข้อมูล 

 ผูใ้หข้อ้มลู คอื ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการบรหิาร
การศึกษาและการเป็นครู จำานวน 7 คน ซึ่งลง
นามยินยอม เมื่อรับทราบการชี้แจงอาสาสมัครให้
ข้อมูลเพื่อการวิจัย ร่วมกันพิจารณาคุณลักษณะ
ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ ที่ประมวล 
ได้จากขั้นตอนที่ 1 

เครื่องมือ 

เคร่ืองมอืทีใ่ชใ้นการวจัิย คอื เอกสารสรุป
รายการคุณลักษณะตามการปฏิบัติงานและการ
ดำาเนนิชวีติเพือ่บรรลเุปา้หมายของการศกึษาทีท่นั
สมัย ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ จำาแนก
เป็นดา้นตา่งๆ ผูเ้ชีย่วชาญประชมุรว่มกนัพจิารณา
ระดับความเหมาะสมของแต่ละประเด็นและให้ 
ขอ้เสนอแนะเพิม่เติม การพจิารณาความเหมาะสม 
เป็นมาตรประมาณค่า ให้คะแนนเป็น 5 ระดับ คือ 
เหมาะสมระดับมากที่สุด ถึง น้อยที่สุด 

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ย 
ความเหมาะสมคุณลักษณะของศาสตราจารย์  
ดร.ธรีะ รญุเจรญิ รายประเดน็ การแปลความหมาย
ค่าเฉลี่ย มีดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2546: 162)

 ค่าเฉลี่ย หมายถึง 

 4.51-5.00 เหมาะสมมากที่สุด

 3.51-4.50 เหมาะสมมาก

 2.51-3.50 เหมาะสมปานกลาง

 1.51-2.50 ควรปรับปรุง

 1.00-1.50 ควรปรับปรุงอย่างยิ่ง

    หรือไม่เหมาะสมเลย

ในขัน้ตอนนีก้ำาหนดคา่เฉล่ียความเหมาะสม 
ที่ยอมรับได้ คือ เหมาะสมระดับมากขึ้นไป ใน
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ประเดน็ยอ่ยคณุลกัษณะของศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ  
รุญเจริญ ได้ค่าความเหมาะสมของทุกประเด็นอยู่
ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมเท่ากับ 
4.87-5.00 

ขัน้ตอนที ่3 ก�รศกึษ�ระดับคว�มคิด
เหน็ของผูท้ีเ่กีย่วขอ้ง เกีย่วกบัคณุลกัษณะของ
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ

ผู้ให้ข้อมูล 

ผูใ้หข้อ้มลู คือ ญาตผิูใ้กล้ชดิศาสตราจารย ์
ดร.ธรีะ รญุเจรญิ จำานวน 5 คน พจิารณาคณุลกัษณะ
ของท่าน ที่ประมวลได้จากขั้นตอนที่ 2 

เครื่องมือ

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั เปน็แบบสอบถาม
ระดบัความเปน็จรงิ คณุลักษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธรีะ รญุเจรญิ ทีป่ระมวลไดจ้ากการวจิยัขัน้ตอนที ่
2 มีลักษณะเป็นมาตรประมาณค่า ให้คะแนนเป็น 
5 ระดับ เช่นเดียวกับการวิจัยขั้นตอนที่ 2 

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยหาค่าเฉลี่ยระดับ
ความเป็นจริง คุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร. 
ธีระ รุญเจริญ รายประเด็น และการแปลความ
หมายค่าเฉลี่ย เช่นเดียวกับการวิจัยขั้นตอนที่ 2  
ไดค้า่ระดบัความเปน็จรงิของทกุประเดน็อยูใ่นระดบั
มากถึงมากที่สุด 

ขั้นตอนที่ 4 ศึกษ�เชิงยืนยันกับ
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ 

ผู้ให้ข้อมูล 

ผู้ให้ข้อมูล คือ ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รุญเจริญ 

เครื่องมือ 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั คอื แบบประเมนิ
รายการคุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รญุเจรญิ เพือ่พจิารณาความเหน็ชอบ หรอืไมเ่หน็ชอบ

การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการพิจารณาคัด
เลือกเฉพาะประเด็นที่ได้รับความเห็นชอบ 

ผลการวิเคราะห์ได้รับความเห็นชอบ 
ทุกประเด็น ทุกรายการ สู่การสรุปรายงานผล 
การวิจัย 

สรุปผลการวิจัย

คุณลักษณะของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รุญเจริญ ในการเป็นต้นแบบด้านศาสตร์และศิลป์
ของครูผู้ให้ มีดังต่อไปนี้ 

1. ก�รเป็นต้นแบบในก�รพัฒน�

สตปิญัญา ไดแ้ก ่รอบรูแ้ละรูล้กึในศาสตร์
ทางการศึกษา และการบริหารการศึกษา การวิจัย
ที่ทันสมัย ทันเหตุการณ์ ใช้ความรู้ ความสามารถ 
พัฒนาศิษยแ์ละผูเ้กีย่วขอ้งท้ังความรูใ้นเชิงลึก และ
ความคิด ที่ทันสมัย แนะนำาแหล่งข้อมูลที่ทันสมัย 
อย่างมีศิลปะ มีเทคนิคและวิธีการให้ความรู้ที่มี
ลกัษณะเฉพาะเปน็ของตนเอง ทีเ่ขา้ใจงา่ย สามารถ
นำามาปรบัใชไ้ดจ้ริง เปน็ผูบ้รหิารมอือาชพี ประยกุต์
ความรู้สู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ และทัน
สมัย เอาใจใส่ ติดตาม มีส่วนร่วม เสนอแนวคิด
ในการพัฒนาการจัดการศึกษาของไทย ให้ความ
สำาคัญกับการเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง เขียน นำา
เสนอและเผยแพร่หลักทฤษฎแีละการวจิยัทางการ
บริหารการศึกษาและครู ตามการเปลี่ยนแปลงที่
ทันสมัย โน้มน้าวศิษย์หรือผู้เกี่ยวข้องให้คิด ศึกษา
คน้ควา้ และพฒันางานดา้นการศกึษา มคีวามเปน็
กันเองกับศษิย์และบุคคลรอบขา้ง แลกเปลีย่นเรยีนรู ้ 
และพฒันาชมุชนวิชาการ กระตุน้ใหศ้ษิยแ์ละบคุคล
รอบข้างคดิ แกป้ญัหาโดยใชส้ตแิละปญัญา มคีวาม
เปน็ผูน้ำาดา้นการบรหิารการศกึษา ตดัสนิใจบนหลกั
วิชาการและหลักคุณธรรม ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ( =4.87, S.D.=0.14)
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2. ก�รเป็นต้นแบบในก�รปลูกฝัง

คา่นยิมดงีามและคณุธรรมจรยิธรรม ไดแ้ก ่
ปฏิบัติตนในฐานะครูและผู้บริหารการศึกษาที่มี
คุณธรรมจริยธรรม รักษามาตรฐานที่ถูกต้อง เป็น
บคุคลผูรั้กการเรียนรู ้แบ่งปนัความรูแ้ละวธิปีฏบัิติ
ทีท่นัสมยั ย้ำาเตอืนใหท้กุคนหมัน่เรยีนรูแ้ละพัฒนา
ตนเอง เป็นครูและผู้บริหารที่ปฏิบัติตามจารีต
ประเพณดีงีามทีส่บืตอ่กันมา มคีวามเมตตา กรณุา 
โอบอ้อมอารี ห่วงใยศิษย์ ช่วยเหลือทุกคนอย่าง
เท่าเทียมกัน ในทุกเรื่อง ทุกที่ ทุกเวลา เป็นบุคคล
ที่มีความยุติธรรม ซื่อสัตย์ ยึดมั่นในความถูกต้อง  
ตรงตอ่เวลา เปน็ครท่ีูมีอัธยาศัยดี สุภาพ อ่อนนอ้ม
ถ่อมตน มีน้ำาใจ และให้เกียรติผู้อื่น ให้อิสระผู้อื่น
ในการแสดงความคิดเห็น แสดงออกและปลูกฝัง 
ให้ผู้เก่ียวขอ้งรู้จักเคารพและใหเ้กียรตผิูอ้ืน่ ไมย่กตน
ข่มท่านหรือดูถูกผู้อื่น มักเน้นย้ำาเรื่องจรรยาบรรณ
นกัวจัิย จรรยาบรรณวิชาชพีครูและผูบ้ริหาร อบรม 
ปลกูฝงัให้ศษิยเ์ปน็ครแูละเปน็ผูบ้ริหารทีม่คีณุธรรม 
จรยิธรรม อกีทัง้เปน็ผูอุ้ทศิตน มุง่มัน่ในการปฏบิตัิ
งาน โดยมุ่งให้เกิดผลดีต่อทุกฝ่าย ทุกรายประเด็น
อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คา่เฉลีย่ภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากที่สุด( =4.88, S.D.=0.10) 

3. ก�รเป็นต้นแบบในก�รชี้แนะ 

จงูใจ ใหศิ้ษยแ์ละหรือผูร่้วมงานสร้างสรรค์
ผลงาน ไดแ้ก ่เปน็นกัคดิ นกัปฏบิตั ิเปน็ผูน้ำา เปน็ตน้
แบบในการศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ หลากหลาย 
อย่างต่อเน่ือง สร้างสรรค์ผลงานวิชาการและงาน
วจัิย เกีย่วกบัครูและการบรหิารการศกึษาอยา่งตอ่
เน่ือง ผลกัดนั สรา้งแรงบันดาลใจ ให้กำาลังใจ เสนอ
แนะให้ผู้ใกล้ชิดได้เรียนรู้ และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ 
ทางการศึกษาแบบกัลยาณมิตร เสริมสร้างพลัง 
ช่วยแก้ไขปัญหาแก่ศิษย์และเพื่อนร่วมงานในการ
สรา้งสรรคผ์ลงานอยา่งอสิระใหป้ระสบความสำาเรจ็

ให้คำาปรึกษาการทำางานวิชาการและงาน
อ่ืนที่เป็นรูปธรรม เสนอแนะการพัฒนางานและ

การแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนวิชาการ
ของไทย เอาใจใส ่ความหว่งใย ติดตาม ใหก้ารชว่ย
เหลอืศษิยแ์ละผูร้ว่มงานใหท้ำางานจนประสบความ
สำาเร็จ ประเมิน เสนอแนะ วิพากษ์ และต่อยอด
ผลงานของศิษย์และผู้ร่วมงานอย่างสร้างสรรค์ให้
ประสบความสำาเร็จปฏิบัติตน และเสนอแนะให้ 
ผู้ใกล้ชิดในการทำางานหลายๆ อย่าง พร้อมๆ กัน 
ทกุรายประเดน็อยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ คา่เฉลีย่ภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด (  =4.91, S.D.=0.11)

4. ก�รเป็นต้นแบบในคว�มทันสมัย

ในยุคดิจิทัล ได้แก่ เป็นผู้ที่ศึกษาค้นคว้า
โดยใช้ดิจิตัลเทคโนโลยีด้วยความตื่นตัวในการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและเทคโนโลยี โดยการพึ่ง
ตนเองเป็นหลัก มีความสนใจในเรื่องเทคโนโลยี 
เพื่อนำามาใช้ในการค้นคว้าข้อมูลใหม่ๆ ใฝ่เรียนรู้ 
พยายามทำาความเข้าใจ และใช้เทคโนโลยีต่างๆ 
อยู่เสมอ ในการสื่อสาร เรียนรู้ เผยแพร่ความรู้ 
แนวคิด และวิชาการอย่างสร้างสรรค์ สม่ำาเสมอ 
นำาเทคโนโลยีและสื่อสังคมออนไลน์มาใช้ในการ
บริหารงานและจัดการเรียนรู้ได้อย่างดี สนับสนุน
ใหผู้บ้รหิารและครอูาจารยม์คีวามรูด้า้นเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ เผยแพร่
องค์ความรู้และแนวคิดที่ได้จากการใช้เทคโนโลยี 
สร้างสรรค์ ต่อยอด และเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้
จากการใช้เทคโนโลยี สารสนเทศ ใช้เทคโนโลยี
และส่ือสังคมออนไลน์ รวมทั้งเป็นผู้สร้างสังคม
แห่งการเรียนรู้ทางวิชาการ ทุกรายประเด็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ( =4.71, S.D.=0.15)

5. ก�รเป็นต้นแบบในก�รดำ�เนินชีวิต

อย่างเหมาะสม ไดแ้ก่ การเปน็ผู้มีอารมณ์
ด ีมอีารมณข์นั พดูเสยีงดงั ฟงัชดั เปน็มติร เปดิเผย 
ใจกวา้ง รบัฟงัความคดิเหน็ของผูอ้ืน่เสมอ เอือ้เฟือ้ 
อาสา ดแูลชว่ยเหลอืบุคคลใกลช้ดิและบคุคลทัว่ไป 
ท้ังเรื่องงานและเรื่องส่วนตัว ไม่ปฏิเสธท่ีจะให้ใน 



153วารสารการบริหารและนิเทศการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564

สิง่ทีถู่กตอ้ง เอาใจใสบ่คุคลรอบขา้ง ปรารถนาด ีสละ
เวลาในการให้ความช่วยเหลอื ทัง้ทีเ่ปน็ทางการและ
ไม่เป็นทางการ อย่างเท่าเทียมกัน สุภาพ เปิดเผย  
จริงใจ ให้เกียรติผู้อ่ืนทุกเม่ือ ทุกโอกาส สู้ชีวิต  
มุง่ม่ัน ศกึษาเรยีนรูอ้ยู่เสมอ จากทกุคน ทกุสถานการณ์ 
ทกุเวลา แสดงออกถงึความภมูใิจในความเปน็ไทย  
และความเป็นพุทธมามกะ ดำาเนินชีวิตอย่าง 
เรียบง่าย พอเพียง ประหยัด อดออม พึ่งตนเอง 
ไม่เอาเปรียบผู้อื่น มีความเกรงใจผู้อ่ืน ตามปกติ
จะไม่เรียกร้อง ไม่บ่น รักษาสุขภาพ ออกกำาลัง
กายสม่ำาเสมอ และเสนอแนะให้บุคคลรอบข้าง
รกัษาสขุภาพ แกไ้ขปญัหา ปรบัตวั ลดความขดัแยง้ 
ไดท้นัเหตกุารณ ์โดยใช้สตอิยา่งมปีระสทิธภิาพ เปน็
ผู้มองข้อบกพร่องของศิษย์และบุคคลรอบข้างเป็น
เรื่องเล็กน้อย และให้อภัยเสมอ เกือบทุกประเด็น 
ค่าเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( =4.88, 
S.D.=0.24) สำาหรับประเด็นการรักษาสุขภาพ 
ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ และเสนอแนะให้บุคคล
รอบข้างรักษาสุขภาพ มีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก ( =4.20, S.D.=0.84) 

อภิปรายผลการวิจัย

 การท่ีศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ  
มคีณุลักษณะการเปน็ตน้แบบดา้นศาสตร์และศิลป์
ของครูผู้ให้ เป็นต้นแบบในการพัฒนาสติปัญญา  
การปลูกฝังค่านิยมดีงามและคุณธรรมจริยธรรม  
การชี้แนะ จูงใจ ให้ศิษย์และหรือผู้ร่วมงาน
สร้างสรรค์ผลงาน สอดคล้องกับจุดมุ่งหมาย การ
ศึกษา 3 ภาคที่สำาคัญ คือ ภาคที่ว่าด้วยสติปัญญา  
(Cognitive Domain) ภาคที่ว่าด้วยความรูส้ึกหรือ
อารมณ์ (Affective Domain) และ ภาคที่ว่าด้วย
การกระทำา (Psychomotor Domain) (รจุริ ์ภู่สาระ, 
2545: 84-102 และจันทรนิวัทธ์ เกษมสันต์, 
2551: ออนไลน์) มีความทันสมัยในยุคดิจิทัล 
และมีการดำาเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ดังที่ สมาน  

อัศวภูมิ เสนอว่า ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ 
เปน็ครดูผีูพ้ฒันาตน พฒันาศษิย ์มใีจกวา้งกบัทุกคน 
ทนัสมยั และมทีกัษะการบรหิารทางการศกึษามผีล
งานดเีดน่ เปน็แบบอยา่งในการดำาเนนิชวีติ (สมาน 
อัศวภูมิ, 2562: สัมภาษณ์) สอดคล้องกับ ศศิตา 
เพลนิจติ (2558) ทีว่จิยัพบวา่ ทกัษะการบรหิารใน
ศตวรรษท่ี 21 ต้องมีความยืดหยุน่และการปรับตวั  
ริเริ่มสร้างสรรค์และการเป็นตัวของตัวเอง ตอบ
สนองนโยบายการพฒันาครใูนการสรา้งนวัตกรรม 
และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ 
ตอ่การเรยีนรูข้องผูเ้รยีน (ครุสุภา, 2562) และเปน็
ไปตามฐานคิดที่ว่า ความรู้ ความดี และความเก่ง 
หรือทักษะปฏิบัติจำาเป็นต้องพัฒนาไปพร้อมกัน 
โดยแต่ละส่วนจะเอื้อให้เกิดการพัฒนาของส่วน
อื่นๆ กล่าว คือ ความรู้ ความดี และการปฏิบัติ 
ต้องพัฒนาไปพร้อมๆ กัน ดังที่ อาจอง ชุมสาย 
ณ อยุธยา (2557) เสนอว่า หากคนเป็นคนดีแล้ว
จะเป็นคนเก่งด้วย อีกท้ังท่านเติบโตในครอบครัว
ที่มีความรักความอบอุ่นในหมู่พี่น้องรักใคร่กลม
เกลียวกัน และต้องพึ่งตนเอง เป็นสถานการณ์ท่ี
สนับสนุนให้ท่านใฝ่เรียนรู้ เผชิญและแก้ไขปัญหา
ในชวีติและทำางาน มพีี่ๆ  ปฏบัิตตินเปน็ตวัอยา่งทีด่ี
ดา้นการเรยีนรูแ้ละความซือ่สัตยสุ์จริตในการทำางาน 
อันเป็นลักษณะสำาคัญของครอบครัวที่มีอิทธิพล
ต่อการหล่อหลอมความดีงามของบุคคล (อัมพร 
เบ็ญจพลพิทักษ์, 2556 ; ธง รุญเจริญ, 2563: 
สัมภาษณ์) รวมถึง ท่านมีครูอาจารย์ที่ดี เป็นต้น
แบบที่ดีในเรื่องการปฏิบัติตน และการปฏิบัติงาน 
และ “การให้” (ธีระ รุญเจริญ, 2563) สอดคล้อง
กับคุณลักษณะครูมืออาชีพยุคการศึกษา 4.0 ที่
ประกอบดว้ย 1) ดา้นการปฏบิตังิานของครทูีมุ่ง่มัน่
พัฒนาผู้เรียนหลากหลายวิธี ทั้งความรู้ คุณธรรม
จริยธรรม และทักษะปฏิบัติ 2) ด้านการปฏิบัติตน 
ได้แก่ ปฏิบัติงานและปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้ร่วมงาน และศิษย์ พัฒนาตนเองอย่างสม่ำาเสมอ 
มีความเพียร เป็นกัลยาณมิตรกับทุกคน 3) ด้าน
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คุณลักษณะของครูไทย 4.0 คือ บูรณาการการ
จัดการเรียนรู้กับการพัฒนาชีวิต ชุมชน มีภาวะ
ผู้นำาการเปลี่ยนแปลง ใช้เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ในการจัดการเรียนรู ้และสรา้งชุมชนแหง่การเรยีนรู ้ 
(กรองทิพย์ นาควิเชตร, 2560) 

สำาหรับคุณลักษณะการเป็นผู้ให้ของ
ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ นั้นเป็นพื้นนิสัย 
(รุญ รุญเจริญ, 2563: สัมภาษณ์) และเป็นฐาน
ในการเป็นผู้นำาของท่าน (สมาน อัศวภูมิ, 2562: 
สัมภาษณ์) เป็นไปตามที่ พระพรหมคุณาภรณ์ 
([ป.อ.ปยตุ.โต], 2546) เสนอวา่ภาวะผูน้ำาของผูน้ำา
มบีทบาทความสำาคญัตอ่การพฒันาคน และพฒันา
สงัคม และท่ี วริเวก สขุสคุณธแ์ละภารด ีอนนัตนาว ี
(2557) อธิบายวา่ ภาวะผูน้ำาทางปญัญาซึง่เกีย่วขอ้ง
กบัภาวะผูน้ำาแบบรบัใช้ ผูน้ำามกีารเหน็อกเหน็ใจ การ
เยยีวยารกัษา การโนม้นา้วใจ และอทุศิตนเพือ่การ
พัฒนาคน และการสร้างกลุ่มชน อันประมวลเป็น
คณุลกัษณะทีเ่ทยีบเคยีงไดกั้บภาวะผู้นำาทางปญัญา
ของหลวงพอ่คณู ปรสิทุ.โธ ทีแ่สดงออกถงึการเปน็
ผู้ให้ในหลากหลายรูปแบบ โดยเฉพาะด้านปัญญา 
(กรองทิพย์ นาควิเชตร, 2559:: 90-92) ท่าน
เป็นผู้ให้ท้ังศาสตร์ คือ ให้ความรู้ด้านการเป็นครู 
และการบริหาร อย่างมีศลิปะ คอื พัฒนาศิษยด์้วย 
วิธีการที่แยบคาย ในบรรยากาศที่สนุก ผ่อนคลาย  
น่าเรียนรู้ โดยใช้การสื่อสารแบบง่ายๆ (สมาน  
อัศวภูมิ, 2562: สัมภาษณ์) 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพ่ือก�รนำ�ผลก�ร
วิจัยไปใช้

1.1 ควรนำาคณุลกัษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธรีะ รญุเจรญิ ดา้นตน้แบบในการพฒันาสตปิญัญา 
ไปใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้บริหารการศึกษา 
ครอูาจารย ์และผูเ้รยีนในการพฒันาสตปิญัญาและ
คุณธรรมจริยธรรม ของตนและบุคคลทีเกี่ยวข้อง 

1.2 ควรนำาคุณลกัษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธรีะ รญุเจรญิ ดา้นตน้แบบในการปลูกฝังคา่นยิม
ดีงามและคุณธรรมจริยธรรมไปใช้ในการพัฒนา 
ผู้บริหารการศึกษาและครู อาจารย์ อันจะเป็นต้น
แบบในการพัฒนาผู้เรียน ในรูปแบบการแบ่งปัน
ความรู้และวิธีปฏิบัติที่ดีและทันสมัย 

1.3 ควรนำาคุณลกัษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธีระ รุญเจริญ ด้านต้นแบบ ในการเป็นนักคิด  
นกัปฏบิตั ิเปน็ผู้นำา ชีแ้นะ จูงใจ ไปใชใ้นการพฒันา
ภาวะผูน้ำาแของผูบ้รหิารการศกึษา และคร ูอาจารย ์
โดยประยกุตร์า่งตวับง่ชีต้น้แบบทีด่ดีา้นการบรหิาร
การศึกษา และการจดัการเรยีนรู ้ในแบบกลัยาณมติร

1.4 ควรนำาคุณลกัษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธีระ รุญเจริญ ด้านต้นแบบความทันสมัยในยุค
ดจิทิลัในการพฒันาผูบ้รหิารการศกึษา คร ูอาจารย ์
และผูเ้รยีน อนัเปน็ตน้ทนุในการเรยีนรูใ้นยคุปจัจบัุน 
โดยการพ่ึงตนเอง และรว่มสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรู้

1.5 ควรนำาคุณลกัษณะของศาสตราจารย ์
ดร.ธีระ รุญเจริญ ดา้น การดำาเนินชวิีตอย่างเหมาะสม  
ไปใช้ในการพัฒนาผู้บริหาร ครู อาจารย์ และ 
ผูเ้รยีน รวมทัง้บคุคลทัว่ไป ในการดำาเนนิชวีติอย่าง
เรียบง่าย พอเพียง พึ่งตนเอง อันจะเป็นพื้นฐาน
ของการดำารงชีวิตที่มีความสุขและประสบความ
สำาเร็จในยุคปัจจุบัน

2. ข้อเสนอแนะเพื่อก�รวิจัยต่อไป

2.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับ ศาสตราจารย์ ดร. 
ธีระ รุญเจริญ ในเชิงปริมาณจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
อยา่งกวา้งขวาง จำานวนมาก ไดแ้ก ่ศกึษาจากศษิย ์
และอดีตศิษย์ของศาสตราจารย์ ดร.ธีระ รุญเจริญ 

2.2 การวิจัย ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  
รุญเจริญ: ต้นแบบศาสตร์และศิลป์ของครูผู้ให้ 
และงานวิจัยลักษณะเดียวกันนี้ จำาเป็นต้องอาศัย 
เครอืขา่ยผูท้รงคณุวฒิุทีม่ข้ีอมลูเชงิประจกัษ ์รวมทัง้
อาศยัโอกาสในชว่งเวลาใกลเ้คยีงกบัการเสวนาทาง
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วิชาการ เพื่อให้มีความเป็นไปได้ในการจัดประชุม
สนทนาองิผูเ้ชีย่วชาญ (Connoisseurship) รวบรวม
ข้อมูลเชิงคุณภาพ

2.3 ควรวจัิยเชงิลึก หรือวจิยัเชงิประวัติศาสตร์ 
ศาสตราจารย ์ดร.ธรีะ รญุเจริญ ในแงม่มุอืน่ๆ ไดแ้ก ่
การศึกษาเรยีนรู ้การเผชญิและตอ่สูก้บัอุปสรรคการ
ดำาเนินชีวิตและการทำางานในแง่มุมต่างๆ รวมทั้ง
การเป็นผู้ที่สามารถรักษาและควบคุมอารมณ์ได้ดี 

กิตติกรรมประกาศ 

คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิ
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