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คําสําคัญ  : การบริหารงานบุคคล/หลักฆราวาสธรรม 4 

            พระแกว  อินฺทโชโต (ชัยชนะ) : การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1(PERSONNEL 

ADMINSTRATION BASED ON THE LAYMEN’S FOUR BLISSFUL HOUSEHOLD RULES IN 

BUDDHISM BY SCHOOL ADMINSTRATIORS OF ELEMENTARY SCHOOLS UNDER THE 

OFFICE OF SAKHON NAKHON ELEMENTARY EDUCATION SERVICE AREA 1) คณะกรรมการ

ควบคุมวิทยานิพนธ : ธีรภัทร  ถ่ินแสนดี, Ph.D.,สุเทพ  เมยไธสง, Ph.D., 146 หนา  ป พ.ศ. 2558. 

 

 วิทยานิพนธน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 2) เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน ตางกัน 

และ3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1  กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1  

จํานวน 359 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคาหาระดับ 

จํานวน 40 ขอ และมีคาความเช่ือมั่นทั้งฉบับเทากับ 0.96 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก 

คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  t-test F-test (One-way  ANOVA) 

และเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีของ Scheffe 

 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
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เขต 1 โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง            

4 ดาน โดยเรียง ลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานขันติ ดานสัจจะ ดานทมะ และดานจาคะ 

ผลการเปรียบ เทียบความคิดเห็นตอ ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและประสบการณการทํางาน ตางกัน มีความคิดเห็นตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน ปฏิเสธสมมติฐาน

ที่ต้ังไว (Null Hypothesis) 

 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาสถาน

ศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา ผูบริหารควรมีความ
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ประพฤติซื่อตรง ไมเอนเอียง ไมมีเลหเหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติไม

คดโกงควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกัน ควรมีภาวะผูนําในการ

อดทนอดกลั้นกับเพื่อนรวมงานเมื่อประพฤติตัวอยางไมมีความจริงใจ และ ผูบริหารควรมีการมอบ 

หมายงานที่เปนกลางสําหรับเพื่อนรวมงาน 
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 The purposes of this thesis were: 1) to study teaching-tasked teachers’ 

opinions on school administrators’ personnel administration based on laymen’s four 

blissful household rules in Buddhism at schools under the Office of Sakhon Nakhon 

Elementary Education Service Area 1, 2) to compare the former’s opinions on the 

latter’s personnel administration as classified by variables of the former’s genders, 

ages, educational level and work experiences, and 3) to examine the former’s 

suggestions for the latter’s personnel administration at their schools. The sampling 

group comprised 359 teaching-tasked teachers at the target schools under the 

aforesaid office. The research instrument was five-rating scale questionnaires 

containing forty questions, each of which possessed the reliability at 0.96. The 

statistics used for analyzing data incorporated frequency, percentage, mean, ( X ) 

standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing pair differences with 

Scheffe’s method.  

        Outcomes of the research findings:  

        1) Teachers’ opinions on school administrators’ personnel administration have 

been rated ‘high’ in the overall aspect, as rated in a single one out of four aspects.  

Each of them placed in descending order of means included: Khanti, tolerance; 

Sacca, truth and honesty; Dama, taming and taming oneself; and Caga, generosity.  

        2) The comparative results of teachers’ gender variables have shown no 

significant differences in the former’s opinions on the latter’s personnel 

5411202010:  MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION; M.E.D. (EDUCATIONAL 

ADMINISTRATION) 

KEYWORDS:     PERSONNEL ADMINSTRATION /BASED ON THE LAYMEN’S FOUR  

                     BLISSFUL HOUSEHOLD RULES  
 



จ 

 
administration at schools under the above office, thereby ignoring the formulated 

hypotheses.  

        3) The former’s suggestions for the latter’s personnel administration following 

laymen’s four blissful household rules in Buddhism have been offered. First, they 

should honestly behave with decency, controlling their emotions to subdue negative 

feelings of each other’s mistakes. Next, they should win leadership for tolerating 

colleagues’ insincere behaviors. Then, they should fairly assign tasks to colleagues.  
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สารบัญคํายอ 

 
 พระไตรปฎกที่ผูวิจัยใชเปนหลักในการวิจัย สําหรับการเขียนวิทยานิพนธเลมน้ี คือ พระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับหลวง พุทธศักราช 2525 คํายอและคําเต็ม ช่ือของคัมภีรพระไตรปฎก และ อรรถกถา 

มีดังตอไปน้ี 

 

   คํายอช่ือคัมภีรในพระสุตตันตปฎก (ฉบับภาษาไทย) 

 
คํายอ           คําเต็ม 
องฺ.ติก.          =     สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  ติกนิปาต 

อง.ฺจตุกฺก.                     =   สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  จตุกกฺนิบาต 

องฺ.ปฺจก.      =   สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย  ปฺจกนิปาต 
อง.ฺสตฺตก.                           =        สุตฺตนฺตปฎก  องฺคุตฺตรนิกาย   สตฺตกนิปาต 

 
 สําหรับการอางอิงเลขที่อยูหลังช่ือของคัมภีร ดังน้ี  
 แบบ 3 ตอน คือ พระไตรปฎกในวิทยานิพนธน้ี ใชการอางอิงแบบ 3 ตอน ไดแก  
 ช่ือคัมภีร, เลม, ขอ, หนา, เชน ม.อุ., เลม14,ขอ1, หนา100 หมายถึง มชฺฌิมนิกาย 

อุปริปณฺณาสก เลมที ่14, ขอที่ 1, หนาที่ 100, เปนตน 
 



ช 

 

สารบัญตาราง 
ตารางท ี  หนา 

2.1 จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนในจังหวัดสกลนคร (เฉพาะในเขต 7 อําเภอ)………. 58 

2.2 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาดปการศึกษา 2555 – 2557…………….. 59 

4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ........................................... 74 

4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ .......................................... 74 

4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา........................ 75 

4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับประสบการณการทํางาน.. 75 

4.5 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี         

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายดาน...................... 

 

 

76 

4.6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี           

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ โดยรวมและรายขอ… 
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4.7 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ โดยรวมและรายขอ...........

 

 

78 

4.8 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานขันติ โดยรวมและรายขอ…………

 

 

79 

4.9 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ โดยรวมและรายขอ………

 

 

80 

4.10 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคิดเห็นของ ครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม จําแนกตามเพศ................ 

 

 

81 

4.11 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนที่มีตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม จําแนกตามเพศ.................................... 
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ซ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.12 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มตีอ 

ตการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก            

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะจําแนกตามเพศ……………. 

 

 

82 

4.13 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ จําแนกตามเพศ.............................................................
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4.14 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที ่

มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 ดานทมะ จําแนกตามเพศ........
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4.15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามเพศ ............................................................ 
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4.16 คาเฉลี่ย ( X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตามเพศ...............

 

 

84 

4.17 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบรหิารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ  จําแนกตามเพศ.............................................................
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4.18 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบรหิารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะจําแนกตามเพศ...............
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4.19 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถม 

ศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ จําแนกตามเพศ……………………………………………………. 
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4.20 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอ

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1โดยรวมจําแนกตามอายุ...........................
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ฌ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที ่ หนา 

4.21 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม  จําแนกตามอายุ………………….. 

 

 

86 

4.22 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะจําแนกตามอายุ… 
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4.23 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร  

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น 

ที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะจําแนกตามอายุ………………………. 

 

 

87 

4..24 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่ม ี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามอายุ… 

 

 

88 

4.25 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามอายุ……………………………

 

 

88 

4.26 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที ่        

มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร สถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานขันติจําแนกตามอายุ….. 

 

 

89 

4.27 การวิเคราะหความแปรปรวนของและระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ  จําแนกตามอายุ…………… 
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4.28 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานจาคะ จําแนกตามอายุ... 
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4.29 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ จําแนกตามอายุ......................................
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ญ 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางท่ี  หนา 

4.30 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1โดยรวม จําแนกตามระดับการ 

ศึกษา……………………………………………………………………………..…………………………………
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4.31 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับ ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี ตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม จําแนกตามระดับการศึกษา..
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4.32 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร สถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ดานสัจจะ  จําแนกตาม

ระดับการศึกษา………………………………………………………………………………………………… 
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4.33 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะ จําแนกตามระดับการศึกษา………… 
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4.34 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ  จําแนกตาม 

ระดับการศึกษา………………………………………………………………………………………………….
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4.35 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ  จําแนกตามระดับการศึกษา.......... 
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4.36 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มี

ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………....................... 
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4.37 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้น 

ที่การ ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตามระดับการศึกษา.........
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ฎ 

 

 

สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที ่  หนา 

4.38 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานจาคะ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา……………………………………………………………………………………………. 
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4.39 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้น 

ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 ดานจาคะ จําแนกตามระดับการศึกษา…… 
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4.40 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1โดยรวมจําแนกตาม 

ระดับประสบการณการทํางาน................................................................................... 
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4.41 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมจําแนกตามระดับประสบ 

การณการทํางาน……………………………………………………………………………….............. 
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4.42 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะ จําแนกตาม

ระดับประสบการณการทํางาน………………………………………………………………………. 
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4.43 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ จําแนกตามระดับ

ประสบการณการทํางาน………………………………………………………………………………… 
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4.44 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน     

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตาม

ระดับประสบการณการทํางาน…………………………………………………………………..........
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที ่  หนา 

4.45 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหาร 

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

พื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามระดับ

ประสบการณการทํางาน………………………………………............................................... 
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4.46 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ดานขันติ  

จําแนกตามระดับประสบการณการทํางาน………………………………………………………….
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4.47 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตามระดับ

ประสบการณการทํางาน………………………….............…………………………………......... 
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4.48 คาเฉลี่ย ( X  ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ดานจาคะ  

จําแนกตามระดับประสบการณการทํางาน…………………………………………................. 
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4.49 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะจําแนกตาม

ประสบการณการทํางาน………………………………………….............………………………… 
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4.50 ขอเสนอแนะที่มีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคล

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ………………………………………............ 
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4.51 ขอเสนอแนะที่มีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคล

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 

ศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ………………………………………………….. 
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สารบัญตาราง (ตอ) 
ตารางที ่  หนา 

4.52 ขอเสนอแนะที่มีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ…………………………………………………….......... 
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4.53 ขอเสนอแนะที่มีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ.................................................................... 
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สารบัญภาพ 
ภาพที่  หนา 

2.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย……………………………………………………………………………………….. 64 

 



 
 

บทท่ี  1 

บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพื่อ

ตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจายอํานาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบ

ปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ มีกาลังใจนาไปสูการบริการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ ซึ่งจะสงผลตอคุณภาพการศึกษาของ

ผูเรียนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทที่สําคัญที่สุดในการปฏิบัติงานเพื่อสนองนโยบายการปฏิรูป

การศึกษา ซึ่งในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตองอาศัยทรัพยากรในการบริหาร โดยการ

บริหารงานบุคลากรเพื่อนําความรูความสามารถไปพัฒนาผูเรียนไปสูเปาหมาย ของการปฏิรูป

การศึกษาคือคุณภาพของการเรียนการสอนเพื่อใหเด็กมีศักยภาพและมาตรฐานสูงข้ึน (2545,หนา 15)

นอกจากน้ีการบริหารงานบุคลากรเปนภารกิจอยางหน่ึงของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามีองคประกอบตามพระราชบัญญัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (พ.ศ. 2547, 

หนา 30-36) กําหนดไว 5 ประการคือการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนงสรรหาและการ

บรรจุแตงต้ัง การเสริมสรางประสิทธิภพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจาก

ราชการแตละองคประกอบเปนงานที่ซับซอนยุงยากเพราะเกี่ยวของกับคนการบริหารงานในปจจุบันผู

ที่มีความรู ความซื่อสัตย สุจริต เปนอยางมาก โดยเฉพาะอยางย่ิงผูบริหารในระดับตางๆ ยอมตองการ

ผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย สุจริต เปนทุนเดิมน่ันหมายความวาบุคคลน้ันๆ เปนคนที่ยึด

มั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกตอง ซื่อสัตยสุจริต ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกมุงมั่นในการเสริมสรางคุณงามความ

ดี มีความรับผิดชอบ ทีจ่ะนําพาองคกรไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณวัตถุประสงคขององคกรน้ันๆ 

อีกทั้ งรวมไปถึงทําให เกิดความรัก  ความสามัคคีในหมูคณะผูปฏิบั ติตามในองคการ หรือ

ผูใตบังคับบัญชา 

 ผูบริหารสถานศึกษาจัดเปนบุคคลสําคัญที่สุดของสถานศึกษา เพราะมีหนาที่และความ

รับผิดชอบในการเปนผูนําใหบุคลากรในสถานศึกษารวมมือกันปฏิบัติงานใหบรรลุตามจุดหมายของ

การจัดการศึกษา และสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยงานหลักที่มีหนาที่พัฒนาผูเรียน และสังคม

ภายใตบทบัญญัติของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 ที่มีความมุงหมายเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจสติปญญา 

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตและอยูในสังคม ไดอยางมีความสุข 
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ทั้งน้ี ผูบริหารเปรียบเหมือนผูนําในครอบครัว การบริหารจัดการในครอบครัวโดยใชหลักฆราวาสธรรม

จึงมีความจําเปนอยางย่ิงในอันที่จะสงผลใหครูผูสอน พัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหผูเรียนมี

โอกาสที่จะเรียนรูเต็มศักยภาพ ทั้งน้ีตองมุงพัฒนาผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีความ

เปนไทย ผูบริหารจะตองมีภาวะผูนําในทางดํารงชีวิตภายใตหลักธรรมคําสอนของพระพุทธศาสนา                                                          

ที่จะสงผลตอประสิทธิภาพขององคการโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรม การดํารงชีวิตตาม

แนวทางโรงเรียนวิถีพุทธ ในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธเจาไดทรงตรัสหลักธรรมอันจะเปนแนวทาง

ในการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

 หลักธรรมของบุคคลผูมีความเกี่ยวของกันเปนเครื่องมือในการปฏิบัติตนตอกันจึงจะทําให

อยูดวยกันอยางมีความสุขในสังคมเอาไว 4 ประการดวยกันซึ่งอยูในหมวดธรรมที่เรียกวา"ฆราวาส

ธรรมธรรม 4" ซึ่งมีความหมายวา ธรรมสำหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับผูอยูครองเรือน มี 4 อยาง

คือ 1) สัจจะ ความซื่อสัตยตอกัน 2) ทมะ การฝกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะการ

เสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจจึงเปนหลักธรรมที่เหมาะสมอยางย่ิงในการประยุกตใชในโรงเรียน เพราะ

เปนแหลงสําคัญในการหลอหลอมความเปนมนุษยใหแกนักเรียนทุกคน ถาผูนําหรือผูบริหารมีความ

ซื่อสัตยตอคนรอบขางจะทําใหคนรอบขางไววางใจไมเกิดความระแวงตอกัน แตละคนก็จะต้ังใจทํางาน

ตามหนาที่ของตนไดเต็มความสามารถ การงานที่ทําก็จะออกมาดีประสบความสําเร็จ ตามที่ต้ังเอาไว 

(2554, หนา 139) 

 จากเหตุผลดังกลาวผูวิจัยไดเห็นความสําคัญจึงตองการทราบปญหาที่เกิดข้ึนในปจจุบันและ

กระทําการคนควาหาความคาดหวังที่เกิดมีข้ึนของการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อจะไดนํา

ขอมูลที่ไดศึกษามาเปนแนวทางปรับปรุงและประยุกตใชหลักธรรมในการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาตางๆ ในอนาคตใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนกวาเดิม 

  

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน    

 1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 
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1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

 1.3.1 ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ที่มีเพศ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอ การศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา แตกตางกัน 

 1.3.2 ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ

ตางกัน มีความคิดเห็นตอการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา แตกตางกัน   

 1.3.3 ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีระดับ

การศึกษาตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา แตกตางกัน 

 1.3.4 ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี

ประสบการณการทํางานตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ไดกําหนดขอบเขต ดังน้ี 

 1.4.1 ขอบเขตดานประชากร 

     1) ประชากร 

     ไดแก ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1  จํานวน 

3,558  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557) 

      2) กลุมตัวอยาง  

     ไดแก ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1  

ผูวิจัยไดจากการกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ, 

2554,หนา 107 ) ไดขนาดกลุมตัวอยาง เปน จํานวน 359 คน  

   1.4.2 ขอบเขตดานเน้ือหา   

   ไดแก การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   4 ดาน คือ 1.ดานสัจจะ 2.ดานทมะ     

3. ดานขันติ  4. ดานจาคะ 

   1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่  

    ไดแก โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร               

เขต 1 อําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร   
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   1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 
 13   มกราคม   2558  - 10  กันยายน   2558   
 

1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1.5.1 การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไดทราบระดับความคิดเห็น                     

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 1.5.2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไดทราบผลการ

เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอน ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

 1.5.3 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ไดทราบ

ขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 

           เพื่อใหมีความเขาใจตรงกัน ผูวิจัยไดกําหนดคํานิยามศัพทที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไวดังน้ี  

 การบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคน เงินวัสดุอุปกรณ 

ที่มีประสิทธิภาพทั้งดานทักษะความรู ความสามารถ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร การบริหาร มีลักษณะเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการคิดการวาง

แผนการจัดองคกร การบริหาร งานบุคคลการอํานวยการ การบังคับ การรายงานการงบประมาณ การ

ประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย 

 การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรในโรงเรียน  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบงเปน 6 ดาน คือ 

  1) การสรรหาและบรรจุแตงต้ังบุคลากร หมายถึง การดําเนินงานเกี่ยวกับบุคลากรที่ไดรับ

การสรรหา และคัดเลือกเขามาในสถานศึกษาเพื่อปฏิบัติงานโดยพิจารณากําหนดบทบาทและหนาที่

อยางเหมาะสมระหวางคนกับงาน 

  2) การกําหนดตําแหนงงาน หมายถึง การจัดบุคลากรใหปฏิบัติงานใหตรงกับความรู 

ความสามารถ ความถนัด ความสนใจ 

  3) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน หมายถึง การจัดใหบุคลากรไดรับการพัฒนา

ตนเอง พัฒนาการทํางานรวมกันกับบุคคลอื่น  

  4) การรักษาวินัยของบุคลากร หมายถึง การมีระเบียบวินัย การมีความรับผิดชอบตอ

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  
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  5) การบํารุงรักษาบุคลากร หมายถึง การธํารงไวซึ่งบุคลากรที่มีอยูในสถานศึกษานาน

ที่สุด การสรางความพึงพอใจใหกับบุคลากร สรางขวัญและกําลังใจใหกับบุคลากรเพื่อใหบุคลากรเกิด

กําลังใจและมีแรงใจในการทํางาน 

  6) การใหบุคลากรพนจากงาน หมายถึง การใหบุคลากรที่ทํางานไมไดหรือขาด

ประสิทธิภาพพนจากงาน 

 หลักฆราวาสธรรม หมายถึง การปฏิบัติตนเปนฆราวาสที่ดี ซึ่งเปนธรรมสําหรับ ผูครอง

เรือน มี 4 ประการ คือ 1) สัจจะ 2) ทมะ 3) ขันติ และ 4) จาคะ 

 1) สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ ความซื่อตรง ความซื่อสัตย การพูดจริง ทําจริง 

 2) ทมะ หมายถึง การฝกฝนขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัยแกไข

ขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา 

 3) ขันติ หมายถึง ความอดทน การต้ังหนาทําหนาที่การงานดวยความขยันหมั่นเพียร 

เขมแข็ง ทนทาน ไมหว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย 

 4) จาคะ หมายถึง ความเสยีสละ การสละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน สวน

ตนได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะ

รวมมือชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 หมายถึง สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาที่ต้ังข้ึน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546

ครอบคลุมโรงเรียนในพื้นที่ อําเภอเมืองสกลนคร อําเภอเตางอย อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอโพนนา

แกว อําเภอภูพาน และอําเภอกุสุมาลย 

 สถานศึกษา หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาที่ข้ึนตรงตอ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ความรับผิดชอบ ในอําเภอเมืองสกลนคร อําเภอเตางอย 

อําเภอโคกศรีสุพรรณ อําเภอโพนนาแกว อําเภอภูพาน และอําเภอกุสุมาลย  จังหวัดสกลนคร                

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ผูบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ การบริหารในสถานศึกษาหรือผูรักษา

ราชการแทนในสถานศึกษา รองผูอํานวยการ ผูชวยผูรักษาการในตําแหนงหรือผูชวยผูรักษาราชการ

แทนในโรงเรียนสถานศึกษาของรัฐ  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ครูผูสอน หมายถึง ผูปฏิบัติหนาที่ การสอนในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง คุณลักษณะพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถามสําหรับ

วิทยานิพนธฉบับน้ีประกอบไปดวย เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และ ประสบการณการทํางาน  
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 เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธฉบับน้ีแบงเปน เพศชายและ                        

เพศหญิง 

 อายุ หมายถึง ชวงอายุของผูตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัยไดแบงเปน 4 ชวงอายุดังน้ี                  

1) ตํ่ากวา 30 ป 2) 30 - 40 ป 3) 41-50 ป 4) 51 ปข้ึนไป 

 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธฉบับน้ีแบง

ระดับการศึกษาคือ 1) ปริญญาตรี 2) ปริญญาโท 3) ปริญญาเอก 

 ประสบการณการทํางาน หมายถึง ประสบการณในการปฏิบัติงานโรงเรียนประถมศึกษา 

เขตอําเภอเมือง จังหวัดสกลนครของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธฉบับน้ีแบงไดดังน้ีคือ 1) ตํ่ากวา 

10 ป   2) 10 - 20 ป 3) 21 - 30 ป 4) สูงกวา 30 ป  
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บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

 การวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยไดคนควาและรวบรวมเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ในเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อใชเปนแนวทางในการวิจัยและเปน

ประโยชนในการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยตามลําดับ ดังน้ี                                                                        

    2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

    2.2 หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

    2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

    2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชหลักฆราวาสธรรม 4 

    2.5 การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

    2.6 สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่วิจัย 

    2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

    2.8 กรอบแนวคิดของการวิจัย  

     

2.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 2.1.1 ปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 มีนักวิชาการหลายคนสรุปปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษย ไว ดังตอไปน้ี 

 ไพโรจน  อุลัด (2548, หนา 10) สรุปปรัชญาของการบริหารทรัพยากรมนุษยไว 7 ประการ

ดังน้ี 

  1) องคการที่ประกอบดวยสมาชิกที่มีความรู ความสามารถ จะทําใหองคการพัฒนาและ

เจริญเติมโต ถาผูบริหารทรัพยากรมนุษยเช่ือและยอมรับขอความน้ี จะดําเนินการสรรหาคัดเลือกและ

บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานเขามาอยูในองคการ ทําใหองคการไมเกิดปญหาการ

ปฏิบัติงานใหบรรลุแผนงานที่กําหนดไว 

  2) องคการประกอบดวยสมาชิกที่มีความพึงพอใจระหวางสมาชิกกับสมาชิก และ

ระหวางสมาชิกกับผูบังคับบัญชาระดับตางๆ แลว จะกอใหเกิดบรรยากาศที่ดีในองคการ จากความคิด

ดังกลาวจะเปนแนวทางแกฝายบริหารทรัพยากรมนุษยดําเนินการพัฒนาประสิทธิภาพ การสื่อสารการ

สรางขวัญกําลังใจใหแกมวลสมาชิกเพื่อกอใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ 
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  3) การจัดใหบุคคลไดทํางานตรงกับความถนัด ความสามารถของตน จะเกิดความพึง

พอใจและมีความสุขในการทํางานแนวความคิดน้ีคลายขอแรกแตกตางตรงที่เนนบุคคล ฉะน้ันการ

พัฒนาบุคลากร การเลื่อนตําแหนงและการโยกยาย ควรคํานึงถึงแนวคิดน้ี เพื่อกอใหเกิดผลดีในการ

บริหารทรัพยากรมนุษยในองคการ 

  4) บุคคลที่เขามาทํางานในองคการน้ัน มีสวนชวยเหลือและพัฒนาใหองคการเจริญ 

เติบโต 

  5) การประนีประนอมการประสานประโยชนระหวางสมาชิกกับองคการองคการกับ

สังคมและกอใหเกิดความเขาใจอันดีตอกันและสรางความสงบสุขแกสังคมโดยสวนรวม 

  6) สภาพสังคมมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ฉะน้ันวิทยาการใหมๆ และความทัน 

สมัยในความรูที่เปลี่ยนแปลงไปเปนสิ่งที่มีความสําคัญ 

  7) องคการเปนระบบหน่ึงที่มีสวนรับผิดชอบตอสังคม ฉะน้ัน ควรมีการพิจารณาจัดหา

เงินทดแทน เมื่อสมาชิกในองคการเกิดอันตรายตางๆ ขณะปฏิบัติงาน และเมื่อทํางานครบเกษียณที่

จะตองออกจากงาน ทั้งน้ีเพื่อใหสมาชิกเหลาน้ีมีความสุขใจ เมื่อตองออกไปเผชิญกับสังคมภายหนา

ขณะเดียวกันการดําเนินกิจกรรมในลักษณะน้ียังสงผลสะทอนกลับใหบุคคลที่กําลังปฏิบัติงานมี

กําลังใจและมองเห็นไดวามีการเอาใจใสพวกตนอันเปนการเพิ่มความจงรักภักดีตอองคการและยังเปน

การสรางความรูสึกที่ดีตอมวลสมาชิกในสังคมทั่วไป ยอมรับ และศรัทธาองคการมากย่ิงข้ึน 

 ไพโรจน  อุลัด (2548,หนา 19) สรุปปรัชญาการบริหารทรัพยากรมนุษย เปนกรอบ

ความคิดในการกําหนดปรัชญาของผูบริหาร ดังน้ัน และเสนอแนวทางสําหรับผูบริหารและผูที่มีความ

สนใจ ดังน้ี 

  1) การเลือกบุคลากรเขาปฏิบัติงานในองคการ ควรดําเนินการดวยความรอบคอบเพื่อให

ไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงาน ดวยหลักที่วา จัดบุคลากรใหตรงกับงาน  

  2) การชวยพนักงานใหรูจักการปรับตัวเขากับเพื่อนรวมงานและลักษณะงานใน

ระยะแรกของการเขาทํางานจะเปนการสรางความประทับใจใหกับพนักงานใหมเกิดความรูสึกที่ดีเกิด

บรรยากาศที่ดีในการทํางาน 

  3) การสรางขวัญกําลังใจใหกับพนักงานจะเปนแรงผลักดันใหพนักงานทุมเทกําลังกาย

กําลังใจในการทํางานใหกับองคการ ซึ่งสามารถกระทําไดหลายวิธี เชน การเลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง

การใหสิทธิพิเศษ เปนตน หรือแมแตคําชมเชย การยกยอง และการใหเกียรติ ก็ถือวาเปนสวนหน่ึงของ 

การสรางขวัญและกําลังใจแกพนักงานสิ่งเหลาน้ีจะมีผลตอการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองคการ 

  4) การเปดโอกาสใหบุคลากรในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจตามระดับที่

เหมาะสม เพื่อใหพนักงานไดเกิดความรูสึกวาตนเองมีสวนเปนเจาของกิจการดวย จะชวยสรางความ

มั่นใจมีความคิดริเริ่มรักและภักดีตอองคการเกิดความมุงมั่นที่จะพัฒนางานใหกาวหนา 
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  5) การประนีประนอมจะชวยใหลดขอขัดแยงระหวางบุคคลกับบุคคลบุคคลกับองคการ

และองคการกับองคการ ดังน้ัน การใชวิธีการเจรจา หรือการปรึกษาหารือจะเปนแนวทางการแกไข

ปญหาขององคการ 

  6) การจัดระบบงานในองคการใหชัดเจน มีเปาหมายที่แนนอนกําหนดสายการบังคับ

บัญชา แจกแจงลักษณะงานสําหรับพนักงานทุกระดับ เพื่อใหรูบทบาทหนาที่ใหชัดเจน จะชวยใหเกิด

ความเขาใจบุคคลและงานที่ปฏิบัติ 

  7) การพัฒนาบุคลากรเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน เน่ืองจากวิทยาการมี

ความกาวหนาอยางรวดเร็วการแขงขันในระบบการตลาดมีสูงการเพิ่มพูนความรูแกบุคลากรใน

องคการจึงเปนสิ่งจําเปน ซึ่งอาจทําไดหลายลักษณะ เชน การฝกอบรม การศึกษานอกสถานที่ และ

การศึกษาตอเปนตน 

  8) การสรางความยุติธรรมในองคการ จะชวยใหองคการอยูรอด มีความมั่นคงและ

กาวหนา การที่จะสรางความยุติธรรม ตองอาศัยปจจัยหลายประการ เชนจะตองมีขอมูลเกี่ยวกับ

พนักงานทุกคน ต้ังแตประวัติสวนตัว ประวัติการทํางาน และลักษณะเฉพาะของแตละคน เพื่อชวยให

สามารถตัดสินใจในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชนของแตละคน เปนตนวา การเลื่อนตําแหนงการ

เปลี่ยนงานเปลี่ยนหนาที่ เปนตน นอกจากน้ันในกรณีที่พนักงานกระทําความผิด ก็ตองใหความเปน

ธรรมกับทุกคนเทาเทียมกัน 

 ไพโรจน อุลัด (2548, หนา 20) สรุปการบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงกลยุทธ โดยได

ประยุกตแนวคิดของการบริหารเชิงกลยุทธมาใชกับการจัดการดานทรัพยากรมนุษยในองคการ ซึ่ง

รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธจะมีคุณลักษณะ 6 ประการ ไดแก 

  1) การยอมรับอิทธิพลของสภาพแวดลอมภายนอกองคการสภาพแวดลอมกายนอก

องคการซึ่งเปนทั้งโอกาส และอุปสรรค ตอองคการ เชน กฎหมาย สภาวะทางเศรษฐกิจ การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและประชากร การเมือง เทคโนโลยี เปนตน ในการกําหนดกลยุทธของกิจกรรม

ดานการบริหารทรัพยากรมนุษยจะนําเรื่องตางๆ เกี่ยวกับสภาพแวดลอมมาประกอบการจัดทําแผนกล

ยุทธแตละดาน โดยจะใชมาตรการเชิงรุกกับโอกาสที่จะเกิดข้ึนขณะเดียวกันพยายามหาวิธีการแกไข

ขจัดอุปสรรคใหหมดไป 

  2) การยอมรับอิทธิพลของการแขงขันและความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของ

ตลาดแรงงานองคประกอบที่เกี่ยวของกับการแขงขันและความเคลื่อนไหวในตลาดแรงงานเชนการจูง

ใจคาตอบแทน และผลประโยชนเกื้อกูล การเปลี่ยนแปลงอัตราคาจาง อัตราการวางงาน สภาพการ

ทํางานและช่ือเสียงของคูแขง เปนตน องคประกอบตางๆ เหลาน้ีจะสงผลกระทบถึงการตัดสินใจดาน

ทรัพยากรมนุษยและขณะเดียวกันก็จะไดรับผลกระทบดวยเชนกัน 

  3) การเนนแผนระยะยาว แนวคิดของการจัดทําแผนกลยุทธขององคการจะมุงเนนเปา 
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หมายในอนาคต และทิศทางการปฏิบัติงานในระยะยาว จึงตองมีการกําหนดวิสัยทัศนขององคการให

ชัดเจน ตอจากน้ันจะกําหนดกลยุทธการบริหารทรัพยากรมนุษยเพื่อผลักดันใหมีการปฏิบัติภารกิจ

ตางๆ ไดดําเนินการไปสูเปาหมายเชิงกลยุทธที่ไดกําหนดไว เปนการแปลงวิสัยทัศนลงสูการปฏิบัติที่

เปนรูปธรรม 

  4) การเนนการพัฒนาทางเลือกในการปฏิบัติงานและภารตัดสินใจการบริหารทรัพยากร

มนุษยเชิงกลยุทธมุงเนนการพัฒนาทางเลือก กลยุทธที่กําหนดจะไดมาจากทางเลือกหลายๆ ทาง โดย

มีผูที่เกี่ยวของจะมีสวนรวมในการเสนอทางเลือกในการดําเนินการไปสูเปาหมายในอนาคตที่กําหนดไว

และการตัดสินใจจะพิจารณาเลือกกลยุทธที่เหมาะสมที่สุดในบรรดาทางเลือกทั้งหมดที่มีอยู 

  5) ขอบเขตของการพิจารณาครอบคลุมทุกคนในหนวยงานกลุมเปาหมายของการ

บริหารทรัพยากรมนุษย คือ บุคลากรทุกคนในองคการนับต้ังแตพนักงานระดับปฏิบัติการ จนกระทั่ง

ถึงผูบริหาร ตามแนวคิดด้ังเดิมน้ันจะมุงเนนเฉพาะพนักงานระดับปฏิบัติการเทาน้ัน เชน เมื่อพิจารณา

เรื่องการพัฒนาก็จะมีโปรแกรมการพัฒนาผูบริหาร สําหรับคณะผูบริหาร และมีการฝกอบรมใหกับ

พนักงานระดับปฏิบัติการ 

 2.1.2 ระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย 

 การบริหารทรัพยากรมนุษยแบงออกเปน 2 ระบบ คือ ระบบคุณธรรม และระบบอุปถัมภ 

ดังน้ี 

  ระบบท่ี 1 ระบบคุณธรรม (merit system) 

  ระบบคุณธรรม เปนวิธีการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน โดยใชการสอบรูปแบบตาง ๆ เพื่อ

ประเมินความรู ความสามารถของบุคคลที่มีคุณสมบัติครบตามตองการ โดยไมคํานึงถึงเหตุผลทางการ

เมืองหรือความสัมพันธสวนตัวเปนสําคัญการบริหารทรัพยากรมนุษยตามระบบคุณธรรมยึดหลักการ 

4 ประการ ไดแก 

  1.1 ความเสมอภาคในโอกาส (Equality of opportunity) หมายถึง การเปดโอกาสที่

เทาเทียมกันในการสมัครงานสําหรับผูสมัครที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ และพื้นความรูตามที่ระบุไว

โดยไมมีขอกีดกัน อันเน่ืองจากฐานะ เพศ ผิว และศาสนา กลาวคือ ทุกคนที่มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ

จะมีสิทธิในการถูกพิจารณาเทาเทียมกันความเสมอภาคในโอกาส จะครอบคลุมถึง 

   1.1.1 ความเสมอภาคในการสมัครงาน โดยเปดโอกาสใหผูที่มีคุณสมบัติและพื้น

ฐานความรูตรงตามที่กําหนดไว ไดสมัครและเขาสอบแขงขัน 

   1.1.2 ความเสมอภาคในเรื่องคาตอบแทน โดยยึดหลักการที่วางานเทากัน เงิน

เทากันและมีสิทธ์ิไดรับโอกาสตางๆ ตามที่หนวยงานเปดใหพนักงานทุกคน 

   1.1.3 ความเสมอภาคที่จะไดรับการปฏิบัติอยางเสมอหนากันโดยใชระเบียบและ

มาตรฐานเดียวกันทุกเรื่อง อาทิ การบรรจุแตงต้ัง การฝกอบรม 
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  1.2 หลักความสามารถ (Competence) หมายถึง การยึดถือความรูความสามารถเปน

เกณฑในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยเลือกผูที่มีความรูความสามารถใหเหมาะสมกับตําแหนงมาก

ที่สุดโดยจะบรรจุแตงต้ังผูที่มีความเหมาะสมตามเกณฑมากกวาเพื่อใหไดคนที่เหมาะกับงานจริงๆ 

(Put the right man to the right job) หากจะมีการแตงต้ังพนักงานระดับผูบริหาร ก็จะพิจารณา

จากผล การปฏิบัติงานขีดความ สามารถหรือศักยภาพของ การบริหารงานในอนาคต 

  1.3 หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน (Security on tenure) หมายถึง หลักประกัน

การปฏิบัติงานที่องคการใหแกบุคลากรวาจะไดรับการคุมครองจะไมถูกกลั่นแกลงหรือถูกใหออกจาก

งานโดยปราศจากความผิด ไมวาจะโดยเหตุผลสวนตัวหรือทางการเมือง ชวยใหผูปฏิบัติงานรูสึกมั่นคง

ในหนาที่หลักการที่ผูบริหารใชในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพการงาน คือ 

   1.3.1 การดึงดูดใจ (Attraction) โดยพยายามจูงใจใหผูที่มีความรูความสามารถให

เขามารวมงานกับองคการ 

   1.3.2 การธํารงรักษา (Retention) โดยการธํารงรักษาพนักงานที่มีความสามารถ

เหลาน้ันใหทํางานอยูกับองคการ เพราะมีความกาวหนามั่นคง 

   1.3.3 การจูงใจ (Motivation) โดยกระตุนใหพนักงานมีความมุงมั่นในอาชีพที่ทําอยู 

   1.3.4 การพัฒนา (Development) โดยเปดโอกาสใหไดพัฒนาศักยภาพ และมี

ความกาวหนาในเสนทางอาชีพ 

  1.4 หลักความเปนกลางทางการเมือง (Political neutrality) หมายถึง การไมเปด

โอกาสใหมีการใชอิทธิพลทางการเมืองเขาแทรกแซงในกิจการงาน หรืออยูภายใตอิทธิพลของ

นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใดๆ 

  ระบบท่ี 2 ระบบอุปถัมภ (Patronage system) 

  ระบบอุปถัมภ เปนระบบการคัดเลือกบุคคลเขาทํางานโดยใชเหตุผลทางการเมืองหรือ

ความสัมพันธเปนหลักสําคัญ โดยไมคํานึงถึงความรู ความสามารถ และความเหมาะสมเปนประการ

หลักลักษณะทั่ว ๆ ไป ของระบบอุปถัมภจึงมีลักษณะตรงกันขามกับระบบคุณธรรม ระบบน้ีมีช่ือเรียก

อีกหลายช่ือ เชน ระบบชุบเลี้ยง (Spoiled system) ระบบพรรคพวกหรือระบบเลนพวก 

(Nepotism) หรือระบบคนพิเศษ (Favoritism) หลักการสําคัญของระบบอุปถัมภ สรุปไดดังน้ี 

            2.1 ระบบสืบสายโลหิต เปนระบบที่บุตรชายคนโตจะไดสืบทอดตําแหนงของบิดา 

  2.2 ระบบชอบพอเปนพิเศษ เปนระบบที่แตงต้ังผูที่อยูใกลชิด หรือคนที่โปรดปรานเปน

พิเศษใหดํารงตําแหนง 

  2.3 ระบบแลกเปลี่ยน เปนระบบที่ใชสิ่งของหรือทรัพยสินมีคามาแลกเปลี่ยนกับ

ตําแหนงการยึดระบบอุปถัมภเปนแนวปฏิบัติในการบริหารทรัพยากรมนุษยในองคการจะกอใหเกิดผล

ดังน้ี 
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   2.3.1 การพิจารณาบรรจุแตงต้ัง เลื่อนข้ัน เลื่อนตําแหนง เปนไปตามความพอใจสวน

บุคคลของหัวหนาเปนหลัก ไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถของบุคคลเปนเกณฑ 

   2.3.2 การคัดเลือกคนไมเปดโอกาสที่เทาเทียมกันแกผูที่มีสิทธ์ิ แตจะใหโอกาสกับ

พวกพองตนเองกอน 

   2.3.3 ผูปฏิบัติงานมุงทํางานเพื่อเอาใจผูครองอํานาจ มากกวาจะปฏิบัติงานตาม

หนาที่ 

   2.3.4 อิทธิพลทางการเมืองเขามาแทรกแซงการดําเนินงานภายในของหนวยงาน 

   2.3.5 ผูปฏิบัติงานไมมีความมั่นคงในหนาที่ที่กําลังทําอยู เพราะอาจถูกปลดไดถาผูมี

อํานาจไมพอใจ 
 

 2.1.3 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารบุคลากร 

 ปราชญา กลาผจัญ (2537,หนา70-72) สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารบุคลากร ดังน้ี 

 ทฤษฎีการจัดการยุคใหม (Modern Management Era) วิวัฒนาการของการศึกษา

หลักแหงการจัดการไดผันผานไปเรื่อย ๆ จากแตเดิมเปนการจัดการแบบคลาสสิค เขาสูยุคพฤติกรรม

ศาสตรจากน้ันก็เปนการเนนหนักที่การจัดการเชิงปริมาณและเมื่อไมนานมาน้ีเองก็ไดผันเขาสูยุคแหง

การจัดการยุคใหมมีการผสมผสานเอาสิ่งแวดลอมที่อยูรอบองคกรเขาประกอบดวยทําใหเกิดทฤษฎี

ระบบ (System Theory) และทฤษฎีเชิงสถานการณ (Situational Theory) 

 ทฤษฎีระบบ (System Theory) เปนทัศนะที่มองการจัดการเปนระบบตามหนาที่งานที่มี

สวนสัมพันธกับสิ่งแวดลอมโดยถือวาระบบเปนกลุมของสวนที่เกี่ยวของกันซึ่งตองการที่จะบรรลุ

จุดมุงหมาย รวมกันองคกรประกอบดวยองคประกอบ 4 สวน ไดแก 

 1. ปจจัยการนําเขา (Input) 

 2. กระบวนการแปรสภาพ (Transformation Process) 

 3. ปจจัยที่ไดออกมา (Output) หรือที่เรียกวา ผลผลิต 

 4. การปอนกลับ (Feedback) 

 ทฤษฎีระบบ มีประโยชนในสวนที่สามารถชวยผูบริหารใหสามารถกําหนดขอบเขตของ

องคกรและสามารถจัดสรางระบบยอยข้ึนมาใหสอดคลองกันเปนระบบใหญและใหระบบยอยแตละ

ระบบมีปฏิสัมพันธตอกันหากระบบที่ไดต้ังข้ึนมาน้ันมีปฏิกิริยาตอสิ่งแวดลอมก็ถือวาเปนระบบเปด 

(Open System) และหากไมมีปฏิกิริยากับสิ่งแวดลอมก็ถือวาเปนระบบปด (Close System) เมื่อ

กาลเวลาลวงเลยไปองคกรก็อาจจะเจริญข้ึนถึงขีดสูงสุดหยุดน่ิงหรือเสื่อมลงไปเมื่อถึงจุดน้ีองคกรก็

สามารถที่จะใชกระบวนการปอนกลับ (Feedback) เพื่อตอตานความเสื่อมไดอีก 

 ทฤษฎีการจัดการเชิงสถานการณ (Contingency Theory Management) เปนทัศนะ

การจัดการซึ่งมุงที่การปรับปรุงพฤติกรรมการจัดการตามสถานการณเฉพาะอยางขององคกรซึ่ง



13 

ประกอบไปดวยเทคโนโลยีสิ่งแวดลอมภายนอกและบุคคลที่เปนสมาชิกขององคกรทฤษฎีน้ีถือวา

หลักการจัดการมีความเปนสากลบรรดานักทฤษฎีเชิงสถานการณไดรวบรวมหลักเกณฑที่เหมาะสมที่

ผูบริหารจะนํามาใชไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึนทฤษฎีน้ี เปนการผสมผสานเอาทัศนะการจัดการที่

สําคัญ 3 ลักษณะมาประยุกตเปนโครงรางไดแก หลักวิทยาศาสตร หลักพฤติกรรมศาสตร และ หลัก

ปริมาณ  

 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา มีผูใหคํานิยามไววา ทฤษฎี หมายถึง ชุดของแนวคิด

(Concepts) คติฐานหรือขอสันนิษฐาน (Assumption) และขอยุติโดยทั่วไป (generalization)                   

ที่อธิบายพฤติกรรมขององคกรอยางเปนระบบและมีความสัมพันธตอกัน แตสําหรับขอสมมุติฐาน

(Hypothesis) หมายถึง การต้ังขอกําหนดหรือขอสมมติุที่คิดหรือคาดวานาจะเปนข้ึนมาแลวพยายาม

ศึกษา คน ควา ทดลอง เพื่อหาขอสรุปมาพิสูจนใหจงไดวาขอสมมติุฐานที่ต้ังไวน้ันจริงหรือไมจริง 

 ทฤษฎีบรรยากาศ  ของอลัน  บราวด   เสนอกลยุทธสองประการสําหรับเปลี่ยนแปลง

บรรยากาศของโรงเรียน ประการแรกไดแก กลยุทธดานคลินิก ประการที่สอง ไดแก กลยุทธที่มุงความ

เจริญงอกงามเปนศูนยกลางทั้งสองกลยุทธน้ีตางก็ไมไดเปนตัวเลือกกันและกันแตสามารถใชดวยกัน

โดยเรียงตามลําดับและทั้งสองกลยุทธตางก็จําเปนตอการเปลี่ยนแปลง กลยุทธดานคลินิกน้ันเนนที่

ธรรมชาติของความสัมพันธระหวางกลุมยอยในโรงเรียนมุงดูที่ความรูขององคกรตอจากน้ันก็วิเคราะห

บรรยากาศขององคกรกําหนดลําดับข้ันความสําคัญของการปฏิบัติการและวางแผนดําเนินการปฏิบัติ

สําเร็จแลวก็มีการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน ในขณะที่กลุมมุงความเจริญงอกงามเปนศูนยกลางน้ัน

เนนที่การพัฒนาของเอกัตบุคคลมองวาการเปลี่ยนแปลงเปนสิ่งจําเปนสําหรับโรงเรียนการ

เปลี่ยนแปลงน้ันตองมีทิศทางแนชัดและควรจะนําไปสูความกาวหนาครูอาจารยมีศักยภาพสูงมากที่จะ

พัฒนาและนําเอาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนไปใชใหเกิดประโยชน 

 วิโรจน สารรัตนะ (2548) สรุปทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากร ดังน้ี 

 Henri Fayol  พัฒนาทฤษฎีการบริหารข้ึน 14 ขอ โดยเรียกวาทฤษฎีหลักการบริหารความ

ยืดหยุน สามารถดัดแปลงใหเขากับความตองการทั้งหมดของหลักการบริหารไดแก 

 1. การแบงงาน (Division of Work) การแบงงานระหวางคนงานกับผูจัดการจะชวยเพิ่ม

ผลผลิตของเขา 

 2. อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) เปนสิทธิจะออก

คําสั่งและใชอํานาจเพื่อใหไดมาซึ่งการยอมทําตามคําสั่ง ขณะที่ทําใหเห็นขอแตกตางระหวางอํานาจ

หนาที่เปนทางการ (ไดจากตําแหนงที่ตัวเองครองอยู) กับ อํานาจหนาที่สวนบุคคล (ต้ังอยูบนพื้นฐาน

ของเชาวนปญญา ประสบการณและความสามารถสวนบุคคล) คนในองคกรตองการอํานาจหนาที่มาก

ข้ึนแตกลัวความรับผิดชอบการกลัวความรับผิดชอบดังกลาวทําใหความริเริ่มเปนอัมพาตดวยจะตอง

ดําเนินข้ันตอนพิเศษเพื่อชักจูงคนใหยอมรับความรับผิดชอบขณะที่ใชอํานาจหนาที่ 
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 3. วินัย (Discipline) วินัยมีความจําเปนเพื่อทําใหการบริหารมีความราบรื่น 

 4. เอกภาพของการบังคับบัญชา (Unity of Command) พนักงานควรไดรับคําสั่งจาก

หัวหนาเพียงคนเดียวเทาน้ัน คนที่มีหัวหนามากกวาหน่ึงคนในเวลาเดียวกันอยูรอดไดยาก 

 5. ความเปนเอกภาพของคําสั่ง (Unity of Direction) เปนความคิดเดียวและแผนการเดียว

สําหรับกิจกรรมกลุมหน่ึงที่มีจุดมุงหมายเดียวกัน เอกภาพของการบังคับบัญชาไมอาจเกิดข้ึนไดถา

ปราศจากเอกภาพของคําสั่ง 

 6. ใหผลประโยชนขององคกรมีความสําคัญกวาผลประโยชนของบุคคล (Subordination 

of Individual Interests of the General Interest) ผลประโยชนของพนักงานคนหน่ึงหรือกลุม

หน่ึงไมควรอยูเหนือผลประโยชนขององคกร 

 7. คาตอบแทน (Remuneration) คาตอบแทนของบริหารความยุติธรรมและถูกตอง 

 8. การรวมอํานาจไวในสวนกลาง (Centralization) การรวมอํานาจไวในสวนกลางเปน

ระเบียบตามธรรมชาติในองคกรใหญๆ มีความจําเปนในการจัดต้ังคนกลางข้ึนการมอบอํานาจใหคน

กลางที่มีความริเริ่มก็ข้ึนอยูกับลักษณะของผูจัดการความนาเช่ือถือของผูใตบังคับบัญชาและเงื่อนไข

ของธุรกิจ 

 9. หลักสกาลาร (Scalar Chain) ถามีการใชกฎขององคกรที่เปนทางการ การสื่อสาร

ระหวางผูใตบังคับบัญชาสองคนในตางแผนอาจตองใชเวลายาวนานและซับซอน กลาวคือคนหน่ึงอาจ

สงขอความข้ึนไปตามสายการบังคับบัญชาแลวรอจนถึงจุดหมายปลายทาง 

 10. ลําดับ (Order) คนที่เหมาะสมควรอยูในที่เหมาะสม ความรูที่ละเอียดในขอกําหนดของ

มนุษยและทรัพยากรขององคกรและความสมดุลที่คงที่ระหวางขอกําหนดเหลาน้ีกับทรัพยากร 

 11.ความเที่ยงธรรม (Equity) ความเที่ยงธรรมและความเสมอภาคจากการปฏิบัติ คือ

ผลลัพธของการรวมกันของความเมตตาและความยุติธรรม 

 12.ความมั่นคงในงานของบุคลากร (Stability of Tenure of Personnel) สนับสนุนความ

มั่นคงในงานของบุคลากรเพื่อประกันถึงความราบเรียบในการปฏิบัติภารกิจ ความไมมั่นคงในงาน คือ

เหตุผลและผลของการทํางานที่ไมดี 

 13. ความริเริ่ม (Initiative) ความริเริ่มประกอบดวย การคิดแผนอยางรอบคอบและประกัน

ถึงความสําเร็จของมันเปนแหลงที่ ย่ิงใหญของความเขมแข็งในธุรกิจเพื่อสนับสนุนความริเริ่ม

ผูบังคับบัญชาตองแสดงไหวพริบที่ดีใหมากและความพรอมที่จะละทิ้งความถือดี 

 14. ความสามัคคีในหมูคณะ (Esprit Dee Corps) ความสามัคคีของบุคลากรในองคกรดวย

ทัศนะที่จะสรางความสํานึกของความสามัคคีในหมูพนักงานผูจัดการตองแสดงบูรณาการสวนบุคคลที่

สูงนอกจากจะเปนตัวอยางเนนคุณธรรมแลวผูจัดการไมควรยึดถือคติพจนที่วา แบงแยกแลวปกครอง 

การแบงแยกกําลังศัตรูใหออนแอเปนเรื่องที่ฉลาดแตการแบงแยกทีมของตัวเองเปนความบาปตอธุรกิจ
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การพัฒนาความสัมพันธที่เปนมิตรและจัดต้ังผลประโยชนรวมโดยความตกลงรวมกัน (2551, หนา 23 

-26)  

 ทฤษฎี X และทฤษฎี Y McGrgor (1906-1964) มีสมมุติฐานเกี่ยวกับทัศนะของผูบริหาร

ที่มีตอคนงานโดยเช่ือวาทัศนะแบบใดแบบหน่ึงจะสงผลตอพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารที่

แตกตางกันดวย ดังน้ี ทฤษฎี X มีสมมุติฐานวา 1) คนโดยทั่วไปไมชอบทางานพยายามหลีกเลี่ยงงาน2) 

คนสวนใหญตองการใหบังคับควบคุมหรือขูเข็ญลงโทษเพื่อใหทํางานบรรลุจุดหมายองคการ               

3) คนโดยทั่วไปหลบหลีกความรับผิดชอบไมมีความทะเยอทะยานแตชอบแสวงหาความมั่นคงเหนือสิ่ง

อื่นใดทฤษฎี Y มีสมมุติฐานวา 1) คนสวนใหญมิไดไมชอบงานโดยสันดานแตไดใชความพยายามทา

งานทั้งทางรางกายและจิตใจเปนไปโดยธรรมชาติเสมือนการเลนหรือการพักผอน 2) คนจะช้ีนําตนเอง

หรือควบคุมตนเองใหบรรลุจุดหมายที่ตนผูกพันการควบคุมหรือขูเข็ญจากภายนอกมิไดเปนวิธีการ

เดียวที่จะทําบรรลุจุดหมายได 3) ความผูกพันกับจุดหมายข้ึนอยูกับราง วัลที่ จะควบคู ไปกับ

ความสําเร็จของเขาดวยโดยเฉพาะรางวัลที่ตอบสนองความตองการในระดับสูง 4) ภายใตสภาพที่

เหมาะสมคนโดยทั่วไปจะเรียนรูไมเฉพาะการยอมรับในความรับผิดชอบเทาน้ันแตยังจะแสวงหาความ

รับผิดชอบอีกดวย 5) คนแตละคนสามารถจะแสดงความริเริ่มสรางสรรคสิ่งใหมๆ ไดอยางเต็มที่เพื่อ

แกปญหาขององคการ 6) ศักยภาพดานสติปญญาของคนสวนใหญยังมิไดถูกนํามาใชอยางเต็มที่ 

(2548,หนา 45) 

 ทฤษฎีกลุม (Group Thory) 

 บุคคลหรือสมาชิกแตละคนในหนวยงานยอมมีพฤติกรรมความตองการสวนตัวซึ่งแตกตาง

กันเมื่อบุคคลเหลาน้ีมาเขากลุมทํางานรวมกันพฤติกรรมที่แสดงคออกจะเปนอีกลักษณะหน่ึงคือเปน

พฤติกรรมของกลุมมิใชพฤติกรรมของผูใดผูหน่ึงผูบริหารจําเปนจะตองศึกษาและเขาใจเรื่องทฤษฎี

กลุมและกลุมมากเพราะกลุมคือผูกําหนดปทัสถานของกลุมข้ึนเพื่อใหสมาชิกในกลุมไดยึดถือและ

ปฏิบัติตามกลุมทางสังคมน้ันแบงออกเปน 2 ประเภทคือ 

 1.กลุมอรูปนัย  เปนกลุมที่มีความสัมพันธกันเปนแบบไมเปนทางการแตแนนแฟน               

กลุมอรูปนัยอาจเกิดจากความสนใจและการรักษาผลประโยชนของบุคคลตางๆ ที่มีความคิดความ

สนใจคลายกันอาจจะมีการเลือกผูนําที่มีการปฏิบัติงานตามความตองการของกลุมและกลุมเอง               

จะมีการสลายตัวเมื่อสมาชิกหมดความสนใจหรือผลประโยชนของสมาชิในกลุมไดรับการตอบสนอง

กลุมอรูปนัยจะแทรกอยูในกลุมรูปนัยของทุกๆ หนวยงานน้ันๆ 

 2. กลุมรูปนัย มีลักษณะคลายกลุมอรูปนัยแตกตางเฉพาะในดานระเบียบวินัยความสัมพันธ

ของสมาชิกในกลุมรูปนัยจะเปนความสัมพันธที่เกี่ยวของกับสายงานมากกวาความสัมพันธสวนบุคคล

ฉะน้ันความสัมพันธสวนตัวจึงไมแนนแฟนตัวอยางเชน กลุมนักกฎหมายกลุมบุคคลที่สังกัดพรรค

การเมือง 
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 สมปราชญ จอมเทศ (2526,หนา 13) ไดกลาวถึงพฤติกรรมการแสดงออกของกลุม                    

3 ลักษณะดังน้ี 

 1. กลุมน่ิงเฉย กลุมน้ีนิยมใชความนุมนวลมากกวาการขมตัวไมโออวดตนเองเปนผูที่ยอมรับ

สภาพความเปนจริงขององคการอดทนตอความรุนแรงเพื่อรักษาความเปนมิตรในองคการ กลุมน้ีจะ

พยายามไม ขัดแยงกับกลุมอื่นแตพยายามเรียกรองความสนใจตอตนทางออมโดยใชความรู

ความสามารถและขอโตเถียงอยางมีเหตุผล 

 2. กลุมปฏิกิริยา เปนกลุมที่มุงผลสําเร็จของงานเปนใหญมองโลกในแงการเสี่ยงและ               

การตอสูไมชอบอยูน่ิงเฉย การทํางานทําดวยความถูกตองมากวาเพื่อเอาใจนายตนเอง 

 3. กลุมโออวด บุคคลกลุมน้ีมีนิสัยข้ีคุย ชอบสนใจเรื่องผูอื่นมักชอบอางวาคุนเคย หรือรูจัก

ผูใหญหรือมีผู ใหญชวยเหลือ บุคคลในกลุม น้ีเปนคนมี ความคิดริเริ่มดีมักใหญใฝสูงแตขาด

ประสบการณในการทางานไมรูจักวางตัวในสังคม 

 กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หนา 33) เสนอหลักการการทํางานรวมกลุมตามทฤษฎีกลุมดังน้ี 

 1. ใหแตละกลุมมีสวนรวมในการแกปญหาและวางแผน 

 2. ใหทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 3. ใหสมาชิกรวมมือในการทํางาน 

 4. ใหมีการประชุมหัวหนาเปนประจําเพื่อแกไขปญหาที่เกิดข้ึนและเพื่อการตัดสินใจ 

 5. สมาชิกในแตละกลุมตองมีความชํานาญในงานและหนาที่ของตน 

 6. สมาชิกในองคการมีสวนรวมในการกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 

 7. ทุกคนในองคการตองเขาใจอารมณความรูสึกอันเกิดจากการกระทําของสมาชิก 

 8. การติดตอสื่อสารขององคการควรมีประสิทธิภาพ 

 9. ความคิดของสมาชิกทุกคนควรจะมีความหมายตอองคการ 

 ปยวัฒน  แกวกัณฑรัตน  กลาวถึงการบริหารงานบุคคลไว ดังน้ี การบริหารงานบุคคล              

ในอนาคตจะถูกปรับเปลี่ยนไปจากเดิมที่ตองดูแลงานประจําตางๆ เปนงานที่ตองใชความรูความ

ชํานาญ ในฐานะนักกลยุทธและที่ปรึกษา นักบริหารงานบุคคลจะตองเขาใจธุรกิจ การตลาด การเงิน 

จิตวิทยาติดตามขาวสารรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ และเปนนักพัฒนาเปลี่ยนแปลงองคกร                    

(Change Agent ) ที่เปนที่ยอมรับของทุกคนในองคกร งานที่เคยอยูบนแบบฟอรมตางๆ จะถูก

ทดแทนดวยเทคโนโลยี Internet ที่สามารถใหบริการตางๆ แกพนักงานไดภายในพริบตา ซึงภาพ

เหลาน้ีจะเกิดข้ึนแนนอนภายในระยะเวลา 4-5 ปตอจากน้ีไป ดังน้ันคําถามที่ทาทายตออนาคตของนัก

วิชาชีพ HR คือวันน้ีทานเตรียมตัวพรอมที่จะรับผิดชอบในบทบาทใหมที่กําลังจะเกิดข้ึนหรือยัง 
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 ทฤษฎีผูบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนา 

 สัญญา สัญญาวิวัฒน (2550,หนา 30) กลาวถึงทฤษฎีผูบริหารจัดการตามแนวพุทธศาสนา 

ซึ่งประกอบดวยหลักธรรมที่ชวยในการนําผูคนและเปนผูนําที่ดี ดังน้ี 

 1.ปญญา ผูนําจะตองมีปญญาฉลาดเฉลียว คาวาปญญาในพุทธศาสนามีทั้งที่เปนตัวตนเปน

องคภาวะนอกจากประเภทของปญญาวามี 3 ประการ 1) ปญญาจากการฟง การอาน การสังเกต2) 

ปญญาจากการคิดพิจารณาใครครวญ 3) ปญญาจาการปฏิบัติและปญญาที่เปนวิธีการคิดที่เรียกวา

โยนิโสมนสิการที่มี 10 วิธี แตจัดกลุมแลวเปน 4 วิธี คือ 1) การคิดอยางถูกวิธี 2) คิดอยางมีระเบียบ 

3) คิดอยางมีเหตุผล 4) คิดเชิงสรางสรรค 

 2. การมีพลัง ผูนําจะตองมีพลังตางๆ ไดแก 1) พลังกาย 2) พลังโภคทรัพย (ทรัพยสินเงิน

ทอง) พลังอํามาตย คือ ผูชวยผูเปนหัวแรงที่เขมแข็ง 4) พลังชาติตระกูล และ5)พลังปญญา 

 3.ทศพิธราชธรรม ผู นําควรตองมีคุณสมบัติ 10 ประการเหลาน้ีคือ 1) ทาน 2) ศีล               

3) ปริจาคะ (การเสียสละความสุขสําราญของหวงของตน) 4) ความซื่อตรง 5) ความออนโยน               

6) สามารถสละกเิลส 7) ความไมโกรธ 8) ความไมเบียดเบียน 9) ความอดทน เชน ตองานยาก และ

10) ความมั่นคงในธรรม 

 4.ราชสังคหวัตถุ (องฺ.จตุกฺก. เลม 21, ขอ 39, หนา 54) ความสามารถประเภทตางๆ ของ

ผูนําที่ดีคือ 1) ความฉลาดในการบํารุงพืชพันธุธัญญาหาร 2) ความฉลาดในการบํารุงขาราชการ                 

3) ความรูจักผูกผสานรวมใจประชาชนดวยการสงเสริมอาชีพ และ 4) ความมีวาจาดูดด่ืมนํ้าใจ                   

สัปปุริสธรรม (องฺ.สตฺตก. เลม 23, ขอ 65, หนา 114) สามารถนําใชพัฒนาชีวิตของเราใหดีข้ึนชวย

สรางมนุษยสัมพันธและชวยพัฒนาสังคมไดคือ 1)เปนผูรูจักเหตุ 2) เปนผูรูจักผล 3) เปนผูรูจักตน                

4) เปนผูรูจักประมาณ 5) เปนผูรูจักกาล 6) เปนผูรูจักบริษัท 7) เปนผูรูจักบุคคล 

 ขอที่ 1-2 เปนพื้นฐานของการแกปญหาตางๆในองคกรโดยนานาชาตินิยมใชเครื่องมือใน

การบริหาร เชน ผังกางปลาและการทําวิจัยคนควาเพื่อใหเขาถึงตนตอหรือสาเหตุของปญหา 

 ขอที่ 3 เปนขอที่ยากมากๆ เพราะเมื่อผูบริหารมีอํานาจมีตําแหนงก็มักจะหลงตนเองลืม

ตนเองไดงายๆ ลืมวาทําไปเพื่ออะไรเกิดมาทําไม 

 ขอที่ 4 เปนเรื่องของการประมาณตน หรือการคิดแบบ “จุดคุมทุน” คิดแบบคํานึงถึงขีด

ความสามารถของตนไมทําอะไรเกินตัวไมตกเปนเหย่ือของความโลภโดยนานาชาติใชเครื่องมือที่

เรียกวา Optimization Theory ซึ่งเรียกกันในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม 

 ขอที่ 5 คือการรูจักกาลหรือในทางโลกคือการรูจักจังหวะ(Timing) เชนจังหวะในการวาง

จําหนายจงัหวะในการรุกการถอยจังหวะในการสอนสวนในทางบริหารน้ันใชหลักการบริหาร 4 Ms 

ไดแก Man Machine Method Material สมัยน้ีทุกอยางตองเร็วตองไวเวลาที่ผานไปน้ันมีคามากๆ 

ไมควรใหผานไปตองคิดตองสรางคุณคาอยูเสมอ 
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 ขอที่ 6 คือการรูจักบริษัท องคกรของตนเองน้ันคือเรายอมมีขอมูลมีสารสนเทศที่ทําให             

เราเห็นความจริงในองคกร เชนการทํา Benchmarking การทํา KPI หรือ Balance Scored Card               

การทํา TPM ตางๆ 

 ขอที่ 7 ไมมีวันลาสมัยเพราะวิชาตางๆ ในโลกน้ีเรียนไดไมยากเรื่องที่เรียนยากที่สุดคือ

เรียนรูเรื่องคนหลังจากที่ทํา ISO กันเปนแลว ทํา TQM ทํา TPM วางระบบ IT ไดแลววิชาที่สําคัญ

ตอมาสําหรับผูบริหารคือ เรื่องคน 

 2.1.4 บทบาทและหนาท่ีของผูบริหารสถานศึกษา 

 อาคม วัดไธสง (2547,หนา 42) อธิบายเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา 

คือการมุงเนนภารกิจหลักในการปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทุกคนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรู             

คูคุณธรรมและอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข ดวยเหตุน้ี การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่อง

จําเปนเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาไดสอดคลองกับภารกิจหลักตามพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ดวยการพัฒนาทั้งระบบซึ่งไดแก การพัฒนาคุณภาพของปจจัยการผลิต 

การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพของผูเรียน  นอกจากน้ี

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ยังกําหนดใหสถานศึกษาทุกแหงตองมีการประกัน

คุณภาพภายในผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารจัดการเรียนการสอนตามปกติของสถานศึกษา   

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียนอยูตลอดเวลาเพื่อจะไดเปนหลักประกันวาสถานศึกษาจะสามารถ            

จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนไปไดตามมาตรฐานคุณภาพเพื่อใหผูเรียนเปนคนดี คนเกง และ            

มีความสุข ตลอดจนสามารถสรางสรรคจรรโลงสังคมใหมีความสงบและมีสันติสุข   ดังน้ันการประกัน

คุณภาพการศึกษาเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพจึงเปนเรื่องใหมที่มีความสําคัญ ทั้งน้ีเน่ืองจากผูบริหาร

สถานศึกษาเปนผู ไดรับอํานาจตามกฎหมาย ในการมีบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบ                   

ในการบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

 ผูบริหารสถานศึกษาทุกคนจึงควรจะตองมีความรู มีความเขาใจและสามารถบริหารจัด

การศึกษาเพื่อพัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพ อีกทั้งจะตองพัฒนาตนเองใหกาวทันตอการเปลี่ยนแปลง

ในดานตางๆ ของโลกในยุคขอมูลขาวสารและจะตองเปนผูนําครู บุคลากรในสถานศึกษา รวมทั้ง

ผูเรียน ผูปกครองและประชาชนในชุมชนใหเขาใจและตระหนักในความสําคัญของการจัดการศึกษา  

เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะสําเร็จไดก็ดวยความ

เอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษาอยางจริงจัง โดยตองเริ่มจากการเปลี่ยนแนวคิดในการบริหารจัดการ

เพื่อปฏิรูปการเรียนรูพรอม ๆ กับการใหความรู สรางความเขาใจใหกับครูผูสอน ทั้งน้ี เพราะการมีเจต

คติที่ดีตอการจัดการเรียนการสอนที่เนนความสําคัญของผูเรียนจะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพของ

ผูเรียนได โดยที่ผูบริหารจะตองเปนผูลงมือทํา แนะนําครูผูสอน โดยการสรางความตระหนัก                  
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ในความสําคัญของการปฏิรูปการเรียนรูรวมกันวางแผนปรับเปลี่ยนวิธีการจัดการเรียนการสอนดวย

การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมกันกําหนดเปาหมาย 

 คุณภาพของผูเรียนกําหนดมาตรฐานคุณภาพ มีการวางแผนบริหารจัดการใหมีการกําหนด

ระบบงาน สรางกลไกความรับผิดชอบที่ชัดเจนมีการปรึกษาหารือ เพื่อใหบุคลากรทุกคนเห็นพอง

ตองกันแลวจึงมอบหมายงานตามบทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบของแตละคน ขณะเดียวกันก็รวมกัน

คิดกลวิธีหรือกลยุทธ เพื่อหาทางพัฒนาการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนาผูเรียน เชนการสราง

เครือขายความรวมมือจากสถานศึกษาอื่นจากผูนําชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน จัดการฝกอบรมเพื่อ

พัฒนาครูผูสอน และดําเนินการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จัดระบบการประเมินผล

อยางครบวงจร พรอมทั้งวางแผนการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการทํางานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งถาเปน

เชนน้ี การปฏิรูปการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญก็ยอมจะสัมฤทธ์ิผล ดังน้ัน ผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองเปนผูเริ่มและเปน ผูนําทางวิชาการอยางมีคุณภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน การที่

จะเปนผูนําที่มีศักยภาพเชนน้ีไดผูบริหารจะตองมุงมั่นในการพัฒนาตนเอง พัฒนาครู และผูเรียน ใหได

พัฒนาไปตามศักยภาพอยางมีคุณภาพดวยการเปนผูวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา และบริหาร

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหบังเกิดผลสูงสุดแลวผูบริหารยังตองมีบทบาทในการนิเทศ

กํากับ ติดตาม ประเมินผลการจัดการสอนเพื่อใหผูเรียนมีคุณภาพอีกดวย ดังน้ัน ถาผูบริหารไม

ตระหนักในความสําคัญของการจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและละเลยไมสนับสนุน

สงเสริมใหครูไดจัดการเรียนการสอนใหเปนไปตามวัตถุประสงคของหลักสูตร เพื่อพัฒนาคุณภาพ

ผูเรียน การปฏิรูปการเรียนรูก็จะไมบังเกิดผลตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พ.ศ. 2542 

 ในการบริหารสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามบทบาทของผูบริหาร

สถานศึกษา น้ันผูบริหารสถานศึกษาจะตองทํางานดวยจิตใจที่แนวแน มั่นคงโดยฝกอุดมคติและไมยอ

ทอตออุปสรรคและปญหานานัปการที่จะตองเผชิญและตองหาทางแกไขใหสําเร็จ   ดังน้ัน การแสดง

บทบาทที่เหมาะสมกับสถานภาพของผูบริหารและแสดงใหเหมาะสมกับตําแหนงของผูนําสูงสุดใน

สถานศึกษาจึงเปนสิ่งจําเปน อีกทั้งจะตองเปนบทบาทที่ครูผูสอนผูเรียน ผูปกครอง ชุมชน และสังคม

คาดหวังวาผูบริหารควรจะเปนซึ่งไดแก ผูบริหารควรจะเปนผูนําทางวิชาการที่เขมแข็งมีการพัฒนา

งานวิชาการอยางเปนระบบ มีกระบวนการบริหารจัดการที่เปนที่ยอมรับพรอมๆ กับการเปนนักพัฒนา

คุณภาพการศึกษาผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล และลึกซึ้ง ตลอดจนมีความรู ความสามารถที่จะกาวใหทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของชุมชน ของสังคม และของโลก ดวยการพัฒนาสถานศึกษาใหผูเรียน             

มีคุณภาพ เพื่อสรางสรรคศรัทธา ความเช่ือมั่นในตัวผูบริหารใหบังเกิดแกทุกคนนอกจากน้ีบทบาท             

ในฐานะผูชวยเหลือ เกื้อกูลผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาก็ยังเปนบทบาทที่จําเปน ในยุคสมัยของ

สังคมวัตถุนิยมซึ่งใหความสําคัญดานวัตถุมากกวาการเห็นความสําคัญของการพัฒนาดานจิตใจ 
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ผูบริหารที่มีจิตใจที่พรอมจะเปน “ผูให” ยอมเปนผูที่สมควรแกการยกยอง สรรเสริญ ประการสําคัญ 

ถาผูบริหารสามารถใชปญญาในการกระทําตนใหเปนตัวอยางที่ดีในดานการมีคุณธรรมจริยธรรม             

ก็จะย่ิงทําให  การแสดงบทบาทตาง ๆ สมบูรณย่ิงข้ึน นอกจากน้ัน บทบาทในการตัดสินใจ                   

ที่มีประสิทธิผล ก็จะทําใหเปนผูบริหารมืออาชีพเพราะตัดสินใจไมพลาดสวนอีกบทบาทหน่ึงที่ไมควร

ละเลยก็คือ การเปนนักพูดที่มีศิลป มีศิลปะในการเจรจาตอรองตลอดจนเปนนักฟงที่ดี ที่พรอมที่           

จะรับฟงความคิดเห็นของผูคนรอบขาง อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจแกผูรวมงานเมื่อมีผูรับ

ฟงปญหาขอคับของใจผูบริหารที่สามารถแสดงบทบาทตาง ๆ ดังกลาวมาแลว และบทบาทอื่น ๆ ตาม

สถานการณใหเหมาะสมก็ยอมจะนําไปสูความสําเร็จในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

 พนัส หันนาคินทร (2547, หนา 3)  สรุปภารกิจบางอยางผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจ

โดยตรงที่จะกระทําตามภารกิจเหลาน้ันได เชน การออกคําสั่งบรรจุแตงต้ังใหบุคคลเขารับราชการ

หรือออกคําสั่งใหออกจากราชการอยางไรก็ตามผูบริหารโรงเรียนก็มีสิทธิที่จะมีสวนรวมในภารกิจ

เหลาน้ันและในบางเรื่องก็อาจจะเปนภารกิจที่ตองกระทําโดยตรง เชน การประเมินผลงานของครูใน

โรงเรียนดังน้ันบริหารโรงเรียนจึงควรจะเขาใจภาพรวมของการบริหารงานบุคคลทั้งหมด ภารกิจที่

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลมีดังน้ีคือ 

 1. การวางแผนกําลังคน (Manpower Planning) หรือการจัดอัตรากําลังไดแก การที่จะ

กําหนดวาในโรงเรียนมีความจําเปนตองใชครูหรือผูทําหนาที่ตางๆ เปนจํานวนเทาไรและจะตองมี

คุณสมบัติอยางไรจึงจะสามารถใหการดําเนินงานของงโรงเรียนเปนไปได 

 2. การสรรหาหรือการรับสมัครบุคคลเขาทํางาน (Recruitment) ไดแกการที่จะเสาะหา

แหลงบุคคลที่มีคุณสมบัติตามตองการที่จะใชปฏิบัติงาน 

 3. การคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน (Selection) หมายถึงการใชวิธีการตางๆ เพื่อเลือกบุคคล

ที่คิดวามีคุณสมบัติตามตองการที่จะใชปฏิบัติงาน 

 4. การนําเขาสูงาน (Induction) มีจุดมุงหมายสําคัญคือตองการใหผูเขามาใหมไดรูจักกับ

งานและองคประกอบตางๆ ของโรงเรียนเพื่อใหการปรับตัวของผูเขามาทํางานใหมเปนไปไดอยาง

รวดเร็วอันจะทําใหประสิทธิในการทํางานสูงข้ึน 

 5. การประเมินบุคลากร (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบและพิจารณาถึงผลงานที่ได

กระทําไปแลวทั้งน้ีเพื่อประโยชนในการที่จะปรับปรุงการทํางานหรือเพื่อใชเปนรากฐานในการ

พิจารณาความดีความชอบเปนตน 

 6. การพัฒนาบุคลากร (Development) หมายถึง การหาวิธีการสงเสริมใหปฏิบัติงานอยูได

มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มข้ึน เชน ไดรับความรูเพิ่มข้ึนมีวิธีการทํางานดีข้ึน 

 7. การตอบแทนบุคลากร (Compensation) หมายถึง การจัดหาสิ่งตอบแทนการการ

ทํางานของผูปฏิบัติงานซึ่งอาจเปนรูปวัตถุเชนเงินหรือสิทธิบางอยางก็ได 
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 8. การสรางสภาพความมั่นคงในการทํางานของบุคลากร (Security) หมายถึง การกําหนด

มาตรฐานตางๆ เพื่อสรางความรูสึกมั่นคงในอาชีพใหแกผูปฏิบัติงาน เชน ความรูสึกมั่นคงที่จะไมถูก

กลั่นแกลงจากผูมีอํานาจในการปกครองบังคับบัญชาการกําหนดอายุการทํางานเปนตน 

 พยอม วงศสารศรี (2542, หนา 36) กลาววา ผูบริหารสถานศึกษาจะตองกระทําภารกิจ 

คือ การวางแผนนโยบายและการออกระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับบุคคลใหสอดคลองกับวัตถุประสงค

ของโรงเรียน การวางแผนจัดกําลังครู การกําหนดคุณสมบัติ การมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหกับครู

ในตําแหนงตางๆอยางเหมาะสม การพิจารณาเลื่อนข้ันตําแหนง การทําความดีความชอบ การลงโทษ

ทางวินัยดวยความเปนธรรม การจัดทําวางโครงการของงานตาง ๆ ทั้งที่เกี่ยวกับครูและนักเรียน

ตามลําดับความจําเปน การแสวงหาครูเขามาทํางานโดยการสอบคัดเลือก และการจัดเกี่ยวกับการ

ปฐมนิเทศและการใหมีการทดลองปฏิบัติราชการ การรวบรวมทะเบียนประวัติ การเลื่อนข้ันเงินเดือน 

การเลื่อนตําแหนงของครูในโรงเรียน รวมทั้งการยาย การโอนดวย การใหมีการฝกอบรมระหวาง

ปฏิบัติงาน เพื่อปลูกฝงความรูทางวิชาการ และแรงกระตุนใหคนทํางานตองการปรับปรุงตนเอง การ

ใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหนาหมวดวิชาครูประจําวิชาเปนระยะ ๆ การบํารุงรักษา

สุขภาพ ความปลอดภัยของครูและบุคลากรอื่น ๆ ในโรงเรียน ใชความยุติธรรมเปนหลักในการ

ปกครองบังคับบัญชา 

 เพ็ญศรี วายวานนท (2533, หนา 9) กลาวถึงภาระหนาที่ของการบริหารงานบุคคล ซึ่งมี

ขอบขายงานไดแก การวางแผนและการดําเนินนโยบาย กฎ ระเบียบ และขอบังคับเกี่ยวกับตัวบุคคล 

การจัดองคการในการบริหารงานบุคคลการวางแผนกําลังคน หรือการวางแผนพนักงาน การกําหนด

ตําแหนง การกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจาง การสรรหาบุคคล การทําทะเบียนประวัติ การยายโอน 

การฝกอบรม และการพัฒนาประเมินผลการปฏิบัติงาน การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนข้ัน

เลื่อนตําแหนง การรักษาสุขภาพ และความปลอดภัยในงาน การจัดสวัสดิการ การพนจากงาน และ

การจัดระบบบําเหน็จบํานาญ การปกครองบังคับบัญชา วินัย การอุทธรณ และการรองทุกข การ

พนักงานสัมพันธ การวิเคราะหและวิจัย 

 สรุปไดวา บทบาทและหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา คือการมุงเนนภารกิจหลักในการ

ปฏิรูปการเรียนรู เพื่อใหผูเรียนทุกคนเปนมนุษยที่สมบูรณ มีความรูคูคุณธรรมและอยูรวมกับผูอื่นได

อยางมีความสุข การพัฒนาคุณภาพการศึกษาจึงเปนเรื่องจําเปนเพื่อใหสถานศึกษาสามารถจัด

การศึกษาไดสอดคลองกับภารกิจหลัก ดวยการพัฒนาทั้งระบบ การพัฒนาคุณภาพของปจจัยการผลิต

การพัฒนาคุณภาพของกระบวนการบริหารจัดการ และการพัฒนาคุณภาพ 
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2.2 หลักการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

 2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหาร 

 หลักการบริหารเปนกระบวนการที่ผูบริหารสามารถเรียนรู และนําไปประยุกตใชไดโดย

อาศัยประสบการณที่ตองปฏิบัติอยางตอเน่ือง ดังน้ันจึงมีนักวิชาการ และนักการศึกษาไดใหแนวคิด

เกี่ยวกับการบริหาร ไวดังน้ี 

 พระธรรม โกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549,หนา 3) ใหความหมายของการไววา 

บริหารในการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น 

 จันทรานี สงวนนาม (2536,หนา 4)  กลาววา การบริหารงานเปนทั้งศาสตรและศิลปซึ่ง

เปนสาขาวิชาที่มี การจัดระเบียบอยางมีระบบ กลาวคือ มีหลักการ กฎเกณฑและทฤษฎีที่เช่ือถือได 

อันเกิดจากการคนควาทางวิชาการเพื่อประโยชนในการบริหารงาน โดยลักษณะเชนน้ี การบริหารงาน

จึงเปนศาสตรทางสังคม ที่อยูในกลุมเดียวกับวิชา จิตวิทยา สังคมวิทยาและ รัฐศาสตร ถาพิจารณา

การบริหารงานในลักษณะของการปฏิบัติตองอาศัยความรูความสามารถประสบการณและทักษะของผู

บริหารงานแตละคนที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งเปนการประยุกตเอาความรูหลักการ และทฤษฎี

ไปปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสม กับสถานการณและสิ่งแวดลอม 

 ไซมอน ( Simon) (1996, p.3.)  ใหความหมายไววา การบริหาร คือ กิจกรรมต้ังแต 2 คน

ข้ึนไปรวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคอยางใดอยางหน่ึง 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2535,หนา 8) การบริหาร หมายถึง กระบวนการนําเอาการตัดสินใจ

และนํานโยบาย ไปปฏิบัติ สวนการบริหารรัฐกิจน้ัน หมายถึง การนําเอานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 

 ธีระรัตน กิจจารักษ (2542,หนา 11) ใหความหมายของการ การบริหาร คือ การใชศาสตร 

และศิลปนําเอาทรัพยากรการศึกษา (Administration Resource) มาประกอบตามกระบวนการ

บริหาร (Process of Administration) ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมี ประสิทธิภาพ 

 ธีรวุฒิ บุญยโสภณ และวีระพงษเฉลิมจิระรัตน (2534, หนา 12) ไดใหความหมายไววา 

การบริหารหมายถึง การบริหารหรือการจัดการ คือ กระบวนการอยางหน่ึงภายในองคการซึ่งมี ลําดับ

การทํางานเปนข้ันตอนมีกลุมบุคคลเปนกลไกสําคัญในการบริหารงานมีเงินทุน เครื่องจักร และวัสดุ

ครุภัณฑตางๆเปนองคประกอบดวย 

 บุญทัน ดอกไธสง (2537,หนา 1) ใหความหมายวาการบริหาร คือ การจัดการทรัพยากร             

ที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อตอบสนองความตองการของบุคคล องคการ หรือประเทศ               

การจัดการเพื่อผลกําไรของทุกคนในองคการ 

 ประยุทธ เจริญสวัสด์ิ (2540,หนา 3) การบริหาร หมายถึง ภาระหนาที่ของบุคคลใด ๆ             

ที่ปฏิบัติตนเปนผูบริหารที่จะตองเขามาทําหนาที่จัดระเบียบแลดํารงไวซึ่งสภาพภายใน (ทั้งที่เปนคน 
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วัสดุ เงินทุนฯลฯ) ของกลุมหรือหนวยงาน เพื่อใหกลุมดังกลาวสามารถทํางานจนบรรลุวัตถุประสงค        

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 พะยอม วงศสารศรี (2542,หนา 36) ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง

กระบวนการที่ผูจัดการใชศิลปะและกลยุทธตางๆ ดําเนินกิจการตามข้ันตอนตางๆ โดยอาศัยความรวม

แรงรวมใจของสมาชิกในองคการ การตระหนักถึงความสามารถ ความถนัด ความตองการและความ

มุงหวังดานความเจริญ กาว หนาการปฏิบัติงานของสมาชิกในองคการควบคูไปดวยองคการจึงจะ

สัมฤทธิผลตามเปาหมายที่กําหนดไว 

 พิทยา บวรวัฒนา (2546, หนา 2) กลาววา การบริหารเปนเรื่อง ของการนําเอากฎหมาย

และนโยบายตางๆ ไปปฏิบัติใหเกิดผลซึ่งเปนหนาที่ของขาราชการที่จะทํางานดวยความเต็มใจดวย

ความเที่ยงธรรมอยางมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

 มัลลิกา ตนสอน (2544, หนา 10) ไดใหความหมายของการบริหาร (Administration)             

วา หมายถึงการกําหนดแนวทางหรือนโยบาย การสั่งการ การอํานวยการ การสนับสนุนและการ

ตรวจสอบ ใหผูปฏิบัติสามารถดําเนินงานใหไดตามเปาหมายที่ตองการ 

 วิโรจน สารรัตนะ (2545, หนา 39)  กลาววา การบริหาร หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ โดยอาศัยหนาที่ทางการบริหารที่สํา คัญ คือ                   

การจัดการองคการ การวางแผน การติดตาม และควบคุม 

 สมาน รังสิโยกฤษฎ (2547, หนา 1) ไดใหความหมาย การบริหาร หมายถึง การดําเนินงาน

ใหบรรลุเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่กําหนดไว โดยอาศัยปจจัยตางๆ ไดแก เงิน วัสดุสิ่งของและ             

วิธีปฏิบัติงานเปนอุปกรณในการดําเนินงาน 

 สัมพันธ ภูไพบูลย (2542,หนา 16)  ไดใหความหมาย การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการ 

ใชบุคคลอื่นรวมกับปจจัยในการจัดการ เพื่อใหกิจกรรมดําเนินไปไดตามวัตถุประสงค และสนองตอบ

ความคาดหวัง และจัดโอกาสใหบุคคลเหลาน้ันมีความเจริญกาวหนาในหนาที่การงาน 

 สิรภพ  เหลาลาภะ (2545, หนา 140)  ไดใหความหมายเกี่ยวกับ การบริหารไว 2 นัย คือ 

1) คําวาบริหาร มาจากภาษาบาลีวา ปริหาร มาจากรากศัพทวา ปริ แปลวา รอบ และหาร ธาตุใน

ความนําไป ดังน้ัน คําวา บริหาร จึงแปลวา นําไปโดยรอบ อีกสํานวนหน่ึง คําวาบริหาร แปลวา               

ออมหนี,หลีกหนี,หลบหนี ดังในประโยคภาษาบาลีวา “ปฺหํ ปริหริต สมตฺโถ” แปลวา ผูสามารถเพื่อ

การออมหนี หลีกหนี หลบซึ่งปญหา หรือแปลวา ผูสามารถ บริหารปญหา และนําปญหาไปโดยรอบ 

หรือกําจัดปญหาใหหมดสิ้นไป 2) คําวาบริหาร แปลมาจากภาษาอังกฤษ วา Administor และ

Administration แปลความหมายคือ การปกครอง ดําเนินการ อํานวยการ จัดการ จัดใหวางสงเสริม 

และบํารุง 
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 อดิศร เพียงเกษ (2551,หนา 111-112) กลาววา การบริหารงานเปนการบริหารใหทุกคน

ไดทํางานงานอยางมีประสิทธิภาพและมีงานทําตามความถนัด ภาษาอังกฤษใชคาวา“Put the right 

man on the right job.” หลักการจัดงานใหเหมาะสมกับคนเปนเรื่องที่ยาก เพราะงานบางที่มีแผนก

จํากัดคนมีจํานวนมากกวางาน จึงจําเปนตองบริหารจัดการใหเหมาะสมและลงตัว 

 สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง ระบบที่ใชในการดําเนินการนําเอาทรัพยากรทั้งคน เงินวัสดุ

อุปกรณ ที่มีประสิทธิภาพทั้งดานทักษะความรู ความสามารถ มาใชใหเกิดประโยชนสูงสุดและบรรลุ

ตามวัตถุประสงคขององคกร การบริหาร มีลักษณะเปนกระบวนการ ไดแก กระบวนการคิดการวาง

แผนการจัดองคกร การบริหาร งานบุคคลการอํานวยการ การบังคับ การรายงานการงบประมาณ การ

ประสานงาน การควบคุมงาน การตัดสินใจ และนโยบาย 

 2.2.2 ทฤษฎีการบริหารงาน 

 หลักการหรือหนาที่ในการบริหารงานโดยทั่วไป นักวิชาการ และผูบริหารที่สําคัญไดเสนอ

แนวคิดเกี่ยวกับหลักการ หรือภาระหนาที่ในการบริหารที่แตกตางกันไว ดังน้ี 

 พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 4 - 5) ไดกลาวถึงแนวทางการ

บริหารตามแบบ อยางของพุทธศาสนาในหนังสือ “พุทธวิธีบริหาร” ไววา การศึกษาพุทธบริหารในที่น้ี

ไดใชหนาที่ของนักบริหารเปนกรอบในการพิจารณาหนาที่ (Function) ของนักบริหารมีอยู                    

5 ประการตามคํายอในภาษาอังกฤษวา POSDC ประกอบดวย 

 P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางดําเนินงานในปจจุบันเพื่อ

ความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคตผูบริหารที่ดีดองมีวิสัยทัศนเพื่อกําหนดทิศทางขององคกร 

 O คือ Organizing หมายถึง การจัดองคกรเปนการกําหนด โครงสรางความสัมพันธของ

สมาชิก และสายบังคับบัญชาภายในองคกร มีการแบงงานกันทําและ การกระจายอํานาจ 

 S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเปนการสรรหาบุคลากรใหม การพัฒนา บุคลากรและ

การใชคนใหเหมาะกับงาน 

 D คือ Directing หมายถึง การอํานวยการเปนการสื่อสาร เพื่อใหเกิดการดําเนินการตาม

แผนผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดี และมีภาวะผูนํา 

 C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแลเปนการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงาน

ภายในองคกร รวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร โดยพุทธวิธีบริหารยึดหลักธรรมาธิปไตย

เปนสํา คัญ ดวยเหตุผลที่ว าผูบริหาร เองตองประพฤติธรรมและใชธรรมเปนหลักในการ                       

บริหารผูบริหารที่ดีตอง เปนธรรมาธิปไตย เขายึดถือคติวาถูกตองไมจําเปนถูกใจขาพเจาหรือตองถูกใจ

ทุกคนเขากลา ตัดสินใจลงมือทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรมโดยไมพยายามลอยตัวหนีปญหาเขาถือคติวา

หนาที่มาพรอมกับความรับผิดชอบ เขายอมเสียสละประโยชนสุขสวนตนประโยชนสุขที่ย่ิงใหญกวาน้ัน

คือ ประโยชนสวนรวม ดังพุทธพจน “ถาเห็นวาจะไดประโยชนสุขที่ย่ิงใหญเพราะสละประโยชนสุข
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เล็กนอย บุคคลควรสละประโยชนสุขเล็กนอยเพื่อเห็นแกประโยชนสุขที่ย่ิงใหญ”(ขุ.ธ.เลม 25,ขอ8,

หนา 9) 

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2550,หนา 25-32) กลาววา ผูบริหารงานที่ดี

จะตองมีวิธีการบริหารงานที่จะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือ จะตองมีความ

หนักแนน มั่นคงและสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเช่ือมั่นใหแกลูกนองได มีความสามารถใน

การแบงงานใหลูกนองทาตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองได 

ชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังน้ันผูบริหารงานที่ดีจึงเปนผูที่คอยดูแลภาพรวมในการทํางานของ

บุคคลในองคการ 

 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2545, หนา 39)  กลาววา กระบวนการบริหารเกิดไดหลายแนวคิด 

เชนโพสดคอรบ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอรกูลิค (Luther Gulick) และลินดอล               

เออรวิค (Lyndall Urwick) ประกอบดวยข้ันตอนการบริหาร 7 ประการ ไดแก การวางแผน 

(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบริงานบุคคล (Staffing) การอํานวยการ (Directing) 

การประสานงาน(Coordinating) การรายงาน (Reporting) และการงบประมาณ (Budgeting) 

ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนว คิดของเฮ็นรี ฟาโยล (Henry Fayol) ประกอบดวย 5 ประการ

ไดแก การวางแผน(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การบังคับการ (Commanding) การ

ประสานงาน(Coordinating) และการควบคุมงาน (Controlling) หรือรวม เรียกวา พอคค  (POCCC) 

 ชาญชัย อาจินสมาจาร (2551, หนา 43-56) ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัด

ระเบียบองคการของ Luther Gulick & Urwick เปนนักคิดทางการบริหารที่มีช่ือเสียงของทฤษฎี

ทางการ บริหารแบบคลาสสิค ทั้งคูไดทําคุณประโยชนมากพอสมควรตอการพัฒนาแนวคิดทางการ 

บริหารผลงานของพวกเขาทําใหมโนทัศนและหลักการที่คลายคลึงกันที่ไดรับการพัฒนาอยาง อิสระ

เปนความคิดข้ึนมา ทําใหมีความเช่ือถือและความเปนหน่ึงเดียวมากข้ึนในการตอบสนอง ตอแนวคิด

ทางการบริหารใน ระบบเขา ทั้งสองไดพัฒนาหลักการของการจัดองคการ (Organization 

principles) จนสรางเปนทฤษฎีการบริหารแบบหลักการจัดระเบียบองคการ  POSDCORB                  

กูลิค  และเออรวิกค ไดรวบรวมหลักการและแนวคิด ทางดานการบริหารตางๆ เอาไวในหนังสือช่ือ         

“Paper on the Science of Administration : Notes on the Theory of Organization”            

โดยเสนอแนว คิดกระบวนการบริหาร ซึ่งสาระสําคัญของแนวความคิดคือ “ ประสิทธิภาพ” อันเปน

เรื่องที่สําคัญที่สุดของการบริหาร และเพื่อใหการบริหารงานในทุกหนวยงานมีประสิทธิภาพจะตองมี

การแบงงานกันทําตามความเหมาะสมและความจําเปนหรือความถนัดของคนงาน โยแบงหนวยงาน

ออกตามกระบวนการวัตถุประสงค ลูกคา และพื้นที่ โดยทุกหนวยงานจะตองจัดรูปแบบองคการเปน

รูปสามเหลี่ยมปรามิด มีสายการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันมา ซึ่งเปนที่รูจักกันดี ช่ือวา “POSDCORB” 

อันเปนคํายอของภาระหนาที่ที่สําคัญของนักบริหาร 7 ประการ ไดแก 
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 1. P-Planning : การวางแผน เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซึ่งเปนการเตรียมการ กอนลง

มือปฏิบัติ เพื่อใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. O-Organizing : การจัดองคการ เปนการกําหนดโครงสรางขององคการโดยพิจารณาให

เหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of Work) เปนกรม กอง หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณ

งาน คุณภาพของงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากน้ีอาจพิจารณา

ในแงของการควบคุม (Span of Control) หรือพิจารณาในแงของ หนวยงาน เชนหนวยงานหลัก 

(Line) และหนวยงานที่ปรึกษา (Staff) เปนตน 

 3. S-Staffing : การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงานเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร

มนุษยในองคการน่ันเอง ทั้งน้ีเพื่อใหไดบุคลากรมาปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองกับ

การจัดแบงหนวยงานที่กําหนดเอาไว 

 4. D-Directing : การอํานวยการเปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงานในดานตางๆ 

ภายในองคการ เชน ภาวะผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ

(Motivation) และการตัดสินใจ (Decision making) เปนตน 

 5. CO-Coordinating : การประสานงาน โดยเปนการประสานงานใหสวนตางๆ ของ

กระบวนการทํางานมีความตอเน่ืองกัน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอย และราบรื่น 

 6. R-Reporting : การรายงาน ซึ่งเปนกระบวนการและเทคนิคของการรายงานให 

ผูบังคับบัญชาตามช้ันไดทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร

(Communication) ในองคการยูดวย 

 7. B-Budgeting : การงบประมาณ เปนภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผนการทําบัญชี การ

ควบคุมเกี่ยวกับการเงินและการคลัง 

 ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2548, หนา 32) ไดเสนอภารกิจสําคัญในการบริหารที่แตกตางกันไว 

ดังน้ี 

 1.การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดโครงการอยางกวางๆ วามีอะไร ทีจะตอง

ปฏิบัติตามลําดับ วางแนววิธีปฏิบัติพรอมดวยวัตถุประสงคของการปฏิบัติงานน้ัน กอนลง มือ

ปฏิบัติการ 

 2.การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดรูปโครงสรางหรือเคาโครงการบริหาร โดย

กําหนดอํานาจหนาที่ของหนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆ ของหนวยงานใหชัดเจนพรอมดวยกําหนด

ลักษณะ และวิธีการติดตอสัมพันธ ตามลําดับช้ันแหงอํานาจหนาที่สูงตํ่าลดหลั่นลงไป 

 3.การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การบริหารงานเกี่ยวกับตัวบุคคลของหนวยงาน

การบริหารบุคคลดังกลาว รวมต้ังแตการแสวงหาคนมาทํางาน การบรรจุ การแตงต้ัง การฝกอบรม 
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และการพัฒนาบุคคล การบํารุงขวัญ การเลื่อนข้ัน ตลอดจนการพิจารณาใหพนจาก งานการ

บํารุงรักษาสภาพของการทํางานใหดี และมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

 4. การสั่งการ (Directing) หมายถึง การอํานวยการ หรือการวินิจฉัยสั่งการหลังการได

วิเคราะห และพิจารณาโดยรอบคอบ รวมทั้งติดตามดูแลใหมีประสิทธิภาพใหคงอยูตอไป 

 5. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การประสานงาน หรือติดตอสัมพันธกับ

หนวยงานยอยหรือตําแหนงตางๆในองคกรเพื่อกอใหเกิดการทางานที่มีประสิทธิภาพ ไมมีการทํางานที่

ซ้ําซอน หรือขัดแยงกัน สามารถทํางานประสานความกลมกลืนกันเพื่อ วัตถุประสงคหลักขององคการ 

 6. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การเสนอรายงานไปยังผูบังคับบัญชาหรือยัง

หนวยงานที่เกี่ยวของทั้งบนและลาง เพื่อทราบความกาวหนาของงานทุกระยะ สะดวกแกการ

ประสานงานอื่นจะเปนการสรางความเขาใจอันดีตอกัน ตลอดจนเปนการบํารุงขวัญกําลังใจไปในตัว

ดวย 

 7. การจัดสรรงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง การจัดสรรทรัพยากรหรือการทํา

งบประมาณการเงิน วางแผนหรือโครงการในการจายเงิน การบัญชี และการควบคุมดูแลการใช

จายเงินโดยรอบคอบ และรัดกุม 

 พงษศักด์ิ  ปญจพรผล  (2542,หนา 64-72) กลาวถึง กระบวนการ การบริหาร

ประกอบดวย 10 ประการไดแก  

 1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดงานหรือวิธีการปฏิบัติงานไวเปนการ

ลวงหนา โดยเกี่ยวกับการคาดการณ การกําหนดวัตถุประสงค การพัฒนากล วิธี ในการวางแผน ซึ่ง

ตองคํานึงถึง นโยบาย เพื่อใหแผนงานที่กําหนดข้ึนไวมีความสอดคลองตองกันในการดําเนินงาน 

 2) การจัดการ (Organizing) หมายถึง การพัฒนาระบบการทํางานเพื่อใหงานตาง ๆ

สามารถดําเนินไปโดยมีการประสานงานกันอยางดี 

 3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การจัดหาบุคคลเขาปฏิบัติงานใหเหมาะสม

ตามตําแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ 

 4) การตัดสินใจ (Decision) หมายถึง ความสามารถของผูบริหารในการที่จะตัดสินใจ

แยกแยะและวิเคราะหออกมาใหไดวาในการทํางานจะตองมีการตัดสินใจในเรื่องใดบาง 

 5) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การศึกษาวิธีการวินิจฉัยสั่งการ รวมทั้งการควบคุมงาน

และนิเทศงาน ตลอดจนศิลปะในการบริหารงานที่จะทําใหการทํางานประจาวันของเจาหนาที่ทุกคน

เปนไปดวยดี 

           เสนาะ ติเยาว (2544, หนา 1-2) ไดกลาวถึงหลักสําคัญของการบริหาร 5 ลักษณะ คือ 

 1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยอาศัยคน หมายความวา การบริหารเปน

กระบวน การทางสังคม คือ อาศัยกลุมคนที่รวมกันทํางานเพื่อบรรลุเปาหมายขององคการ ผูบริหาร
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จะตองรับผิดชอบใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือของบุคคลอื่น มิฉะน้ันจะทํางานไมสําเร็จ 

สาระสําคัญของการบริหารในขอน้ีแสดงใหเห็นวา ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จจะตองมี สิ่งตางๆ

เหลาน้ี คือ มีความสัมพันธระหวางบุคคลที่ดี มีความเปนผูนําและสามารทํางานเปน ทีมได  มี

ความสามารถในการปรับเปลี่ยนใหเขากับสภาพแวดลอมไดหากมีการเปลี่ยนแปลงใน สถานการณ

และมีความสามารถทําใหงานบรรลุเปาหมายได 

 2) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายขององคการเปาหมายหรือวัตถุประสงค ของ

องคการตองอาศัยความรวมมือกันของคนทุกคนจึงจะทําใหสําเร็จลงได  เปาหมายเปนสิ่งที่ทําให

ผูบริหารจะตองทําใหบรรลุไดน้ัน จะตองมีลักษณะสําคัญ 3 ประการ คือ เปาหมายตองสูง สามารถทํา

ใหสําเร็จเปาหมายสูงเกินไปก็ทําใหสําเร็จไมได เปาหมายตํ่าไปก็ไมทาทายไมมี คุณคา ประการที่สอง 

การจะไปถึงเปาหมายจะตองมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพ ประการสุดทายจะตองระบุ

เวลาที่จะทําใหบรรลุเปาหมายน้ัน 

 3) การบริหารเปนการสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ คําวาประสิทธิผล

หมายความวา ทํางานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนด สวนคําวาประสิทธิภาพ หมายความวา ทํางานโดย

ใชทรัพยากรอยางประหยัดหรือเสียคาใชจายตํ่าสุด การทํางานใหสําเร็จอยางเดียวไมพอแตจะตอง 

คํานึงถึงคาใชจายที่ประหยัดอีกดวย การทําใหไดทั้งสองอยาง คือ งานบรรลุผลตามที่ตองการและการ

ใชทรัพยากรตํ่าสุดจึงเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

 4) การบริหารเปนการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด เปนที่รูกัน

โดยทั่วไปวาเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจํากัด การใชทรัพยากรตางๆ จึงตองตระหนัก  2 ขอใหญๆ 

คือ เมื่อใชทรัพยากรใดไปแลวทรัพยากรน้ันจะหมดสิ้นไปไมสามารถกลับคืนมาใหมได และจะตอง

เลือกใชทรัพยากรใหเหมาะสมอยาใหเกิดสิ้นเปลืองโดยเปลาประโยชน   ดังน้ันการบริหารกับ

เศรษฐศาสตร จึงมีความสัมพันธอยางใกลชิด เศรษฐศาสตร เปนการศึกษาถึงการกระจายการใช

ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดอยางไร สวนผูบริหารในองคการจะตองผลิตสินคาและบริหารใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 5) การบริหารจะตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารที่ประสบ

ความสําเร็จจะตองสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนอยางถูกตอง และสามารถปรับตัวเองใหเขา

กับการเปลี่ยนแปลงน้ัน 

 หวน พินธุพันธ (2549, หนา 15-72)  ไดกลาวถึงทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหาร               

ในหนังสือ “การบริหารการศึกษา: นักบริหารมืออาชีพ” ไวเกี่ยวกับความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการ

บริหารการศึกษา นักบริหารมืออาชีพ และคุณลักษณะที่พึงประสงคของนักบริหารมืออาชีพจาก

ทฤษฎีตางๆ ได แก ทฤษฎี 3 ทักษะ (Three Skills) ทฤษฎีสามภูมิ ทฤษฎีของเบลค (Blake) และมู

ตัน (Mouton)  ทฤษฎีของฮอลพิน (Halpin) และคูนส (Coons) ทฤษฎีฐานอํานาจของผูบริหาร 
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(ทฤษฎีของเฟรนชและราเวน) รวมทั้งแนวคิดเกี่ยวกับผูนําหรือนักบริหารของศาสตราจารย  ดร.พจน 

สะเพียรชัย ดร.รุงแกวแดง ศาสตราจารย ดร.วิรุณ ต้ังเจริญ รองศาสตราจารย ดร.อุทัย บุญประเสริฐ 

และไดนําเสนอเน้ือหาเกี่ยวกับนักบริหารมืออาชีพกับหลักธรรมาภิบาล (Good Governance)               

การพัฒนาตนเองใหเปนผูใฝรูมีวิสัยทัศนของนักบริหารมืออาชีพ นักบริหารมืออาชีพกับการแกปญหา

และนักบริหารมืออาชีพกับ การตัดสินใจ 

 ทฤษฎีการบริหารของเฮนรี ฟาโย (2004, p. 110) ไดเสนอทฤษฎีการบริหารโดยมีความ

เช่ือวาเปนไปไดที่จะหาทางศึกษาถึงศาสตรที่เกี่ยวกับการบริหาร (Administrative) ซึ่งสามารถใชได

กับการบริหารทุกชนิด ไมวาจะเปนการบริหารอุตสาหกรรมหรืองานรัฐบาล โดยมีสาระสําคัญ 

เกี่ยวกับการบริหาร (Management Functions) ซึ่งประกอบดวยหนาที่ทางการบริหาร 5 ประการ 

คือ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง ภาระหนาที่ของ ผูบริหารที่จะตองทํา การคาดการณ

ลวงหนาถึงเหตุการณตางๆ ที่จะมีผลกระทบตอธุรกิจ และกําหนดข้ึนเปน แผนปฏิบัติงาน หรือวิถีทาง

ที่จะปฏิบัติเอาไวเพื่อเปนแนวทางของการทํางานในอนาคต 

 2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง ภาระหนาที่ที่ผูบริหารจําตองจัดใหมีโครงของ

งานตางๆ และอํานาจหนาที่ ทั้งน้ีเพื่อใหเครื่องจักร สิ่งของ และตัวคน อยูใน สวนประกอบที่เหมาะสม

ในอันที่จะชวยให งานขององคการบรรลุผลสําเร็จได 

 3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หนาที่ในการสั่งการงานตางๆของผู

อยูใตบังคับบัญชา ซึ่งจะกระทําใหผลสําเร็จดวยดี โดยที่ผูบริหารจะตองกระทําตนเปนตัวอยางที่ดี 

จะตองเขาใจคนงานของตน จะตองเขาใจถึงขอตกลงในการทํางานของคนงาน และองคการที่มีอยู

รวมถึงจะตองมีการติดตอสื่อสารกับผูใตบังคับบัญชาอยางใกลชิด นอกจากน้ียังตองทําการประเมิน

โครงสรางองคการและผูอยูใต บังคับบัญชาของตน เปนประจําอีกดวย หากโครงสรางขององคที่

เปนอยู ไมเหมาะสมก็จําเปนตองปรับปรุง เชนเดียวกัน ถาผูอยูใตบังคับบัญชาคนใดหยอน

ประสิทธิภาพ การไลออกเพื่อปรับปรุงกําลังคน ที่มีอยูใหเหมาะสมย่ิงข้ึนก็เปนสิ่งจําเปนตองทํา 

 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง ภาระหนาที่จะตองเช่ือมโยงงาน ของทุกคน

ใหเขากันได และกํากับใหไปสูจุดมุงหมายเดียวกัน 

 5. การควบคุม (Controlling) หมายถึง ภาระหนาที่ในการที่จะตองกํากับให สามารถ

ประกันไดวากิจกรรมตางๆ ที่ทําไปน้ันสามารถเขากันไดกับแผนที่ไดวางไวแลว 

 จากหลักการดังกลาว พบวาวิธีการตางๆ ลวนแตเปนวิธีการที่มีหลักเกณฑตามหลัก

วิทยาศาสตรทําใหเกิดทฤษฎีการบริหารข้ึนมาและไดเสนอแนะวา ผูบริหารตองมีบทบาทเปนจุดกลาง

ของปญหาและความสําเร็จของกลุมที่จะตองรับผิดชอบนําเอาเรื่องที่เกี่ยวของกับ ประสิทธิภาพของ 

กลุมมาคิดวิเคราะหและปรับปรุงหาทางออกใหไดเปนผลดีที่สุดสําหรับกลุม ใหดีข้ึนและมากข้ึนเรื่อย  ๆ
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 จากทฤษฎีการบริหารดังกลาวขางตนสรุปวา ผูบริหารจึงควรนําหลักการบริหาร ดังกลาวมา

ใชเปนแนวทางในการบริหารงานโดยเฉพาะการบริหารงานภายในสถานศึกษาไดโดยเริ่มต้ังแต การ

วางแผน การจัดองคการ การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน การอํานวยการ การประสานงาน                      

การรายงาน และงบประมาณ โดยบูรณาการเขากับการบริหารงานภายในสถานศึกษา ใหเกิด

ประสิทธิภาพมากข้ึน 

 2.2.3 ลักษณะสําคัญของผูบริหาร 

 ชินวุธ สุนทรสีมะ (2543, หนา 5) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของนักบริหาร คือ ตองเปน

ผูนํา ในทุกระดับ ฉะน้ันควรใชหลักธรรมะในการปกครองคน ซึ่งคุณลักษณะของความเปนเลิศของ

การบริหารเปนคุณลักษณะดีเดนที่เนนการปฏิบัติ อยางจริงจังตลอดเวลาของนักบริหาร  มี ดังน้ี 

 1. การทําใหองคกรคลองตัว 

  1.1 เปนระบบสื่อสารแบบไมมีพิธีรีตอง 

  1.2 สงเสริมและสนับสนุนใหพนักงานพบปะพูดคุยปรึกษางานกันเอง 

  1.3 สนับสนุนใหพนักงานเรียกขานกันแคเฉพาะช่ือหนา 

  1.4 ผูบริหารใชนโยบายประตูเปดกวางอยูเสมอ 

  1.5 ผูบริหารใชวิธีการบริหารแบบเดินดูไปรอบ ๆ 

  1.6 ใชอุปกรณประกอบอาคารบางอยางเชนบันไดเลื่อนแทนลิฟต 

  1.7 ใชเทคนิคการประเมินผลงานแบบสรางสรรคแบบไมเปนทางการ 

  1.8 ระบบเฉพาะกิจ มีดังน้ี 

   1) แยกกลุมทํางานตางๆ เปนกลุมเล็กๆ ทําใหยืดหยุนและ บริหารใหสัมฤทธ์ิผลไดได

งายกวา 

   2) ใชเทคนิคตางๆ มากมายในการแยกกลุมทางานเปนกลุมเล็กๆ ทําใหองคคลองตัว 

และยังเลือกใชทรัพยากรที่ถูกตองในการแกปญหา 

   3) สรางเจตคติของพนักงาน บรรยากาศการทํางานและวัฒนธรรมองคกรใหความยึด

มั่นวาพฤติกรรมเฉพาะกิจเปนสิ่งธรรมดามากกวาพฤติกรรมที่เปนทางการ 

   4) กลุมเฉพาะกิจเปนกลุมทํางานที่ไมเกิน 10 คน ปกติทํางานไมเกิน 4 เดือนเมื่องาน

เสร็จก็ยุบเลิกกลุมโดยเร็ว 

 2. การทดลองปฏิบัติหลักจํานวนและความรวดเร็ว 

  2.1 จํานวน หมายถึง ใหทดลองปฏิบัติจํานวนครั้งมากๆ และบอย ๆ จะไดมีโอกาส

สําเร็จมากข้ึน 

  2.2 ความรวดเร็ว หมายถึง ใหลงมือทําการทดลองอะไรก็ตามอยางรวดเร็วพรอมทั้งให

เสร็จรวดเร็ว ทําใหทราบวาควรจะทําตอไปหรือไมควรทํา 
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  2.3 ใชวิธีน้ีในการเรียนรูสิ่งตางๆ จะชวยประหยัดมากกวาการวิจัย 

  2.4 เสริมสรางสภาพแวดลอมที่กระตุนและปลูกฝงใหเกิดการทดลองปฏิบัติตนในองคกร 

โดยเริ่มจากจุดงายและพรอมที่จะเปลี่ยน 

 สรุป ลักษณะสําคัญของนักบริหาร คือ ตองเปนผูนํา ในทุกระดับ ฉะน้ันควรใชหลักธรรมะ

ในการปกครองคน ซึ่งคุณลักษณะของความเปนเลิศของการบริหาร เปนคุณลักษณะดีเดนที่เนนการ

ปฏิบัติ 

 2.2.4 คุณสมบัติของนักบริหารการศึกษามืออาชีพ 

 นักบริหารการศึกษามืออาชีพที่จะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารและจัดการศึกษาตามที่

กําหนดไวใน พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2545  ลักษณะ

ดังกลาว มีดังน้ี (ชินวุธ สุนทรสีม ,2543, หนา 17-20)  

 1. ลักษณะพื้นฐานธรรมชาติเดิมเปนทุน 

 2. การศึกษา 

 3. บุคลิกภาพ 

 4. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 5. ความสามารถ/ทักษะ 

 6. ความรูและการมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการบริหารดังน้ัน นักบริหารการศึกษามือ

อาชีพตองมีคุณสมบัติ ดังน้ี 

  1) พื้นฐานเดิมเปนทุน-ผูนําตามธรรมชาติ 

   1.1 ความถนัดในการเปนผูนํา 

   1.2 ลักษณะนิสัยในการรวมกิจกรรมกับผูอื่น 

  2) การศึกษา-ปริญญาตรีทางการศึกษาข้ึนไป ครอบคลุมเน้ือหาสาระ 

   2.1 การบริหารและจัดการศึกษา 

   2.2 จิตวิทยาการทํางานกับคนอื่น 

   2.3 พื้นฐานการศึกษาคนควา วิจัย 

   2.4 บริบททางการบริหารการศึกษา เชน ระเบียบกฎหมาย สังคมวิทยา ปรัชญา

เศรษฐกิจ การปกครอง เปนตน 

  3) บุคลิกภาพนาเช่ือถือ 

   3.1 นํ้าเสียงการพูดนาฟง เขาใจงาย 

   3.2 อารมณมั่นคง 

   3.3 เขมแข็งแตถอมตน 

   3.4 กิริยามารยาทเปนที่ยอมรับของสังคม 
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   3.5 การแตงกายสอดคลองกับกาลเทศะ 

  4) คุณธรรม จริยธรรม 

   4.1 มีวิสัยทัศนกาวหนาทันการเปลี่ยนแปลง 

   4.2 ยึดระบบคุณธรรมเปนที่ต้ัง คือโปรงใส และความยุติธรรม 

   4.3 ซื่อสัตย ไมมีคอรัปช่ัน 

   4.4 อดทน อดกลั้น 

   4.5 รับทั้งผิดและชอบ 

   4.6 เสียสละ 

   4.7 เปนคนดีของสังคม 

  5) ความสามารถและชํานาญ 

   5.1 การบริหารและจัดการศึกษาตามหลักวิชาและการปฏิบัติ 

   5.2 การนําองคการไปสูเปาหมายโดยยึดองคคณะบุคคลมีสวนรวม 

   5.3 การสงเสริมการทํางานเปนกลุมเปนทีม 

   5.4 การประสานงานเพื่อผลงานตามหนาที่ความรับผิดชอบ 

   5.5 การปรับเปลี่ยนเทคนิคเพื่อสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

  6) ความรูลึกและรูรอบ 

   6.1 การบริหาร/จัดการ 

   6.2 การจัดการศึกษา 

   6.3 ระเบียบกฎหมาย 

   6.4 บริบททางสังคม 

   6.5 การวิจัย 

   6.6 จิตวิทยาการบริหาร 

  7) การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา เพื่อ 

   7.1 เปนหลักประกันการบริหารที่มีประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

   7.2 จัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ 

   7.3 เปนหลักประกันคุณภาพ 

   7.4 ยกระดับมาตรฐานวิชาชีพ 

   7.5 นําไปสูการพัฒนาและปรับปรุงตนเองอยางตอเน่ือง 

   7.6 มุงมั่นปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

 ชินวุธ  สุนทรสีมะ (2543, หนา 17-20 ) ยังกลาวถึง ผูบริหารพึงมีคุณสมบัติตอการปฏิบัติ

กิจกรรมตองคํานึงถึงเหตุผล ดังน้ี 
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 1. สมรรถภาพที่จําเปนของผูบริหารการศึกษา มีดังน้ี 

  1.1 สามารถสรางศรัทธาใหแกครูและผูรวมงาน 

  1.2 ทํางานเปนทีม 

  1.3 เปนผูนําทางวิชาการ 

  1.4 มีวิสัยทัศน 

  1.5 มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

  1.6 มีมนุษยสัมพันธที่ดี 

  1.7 มีความรักความสามารถในการบริหาร 

  1.8 กลาตัดสินใจและรับผิดชอบ 

  1.9 ซื่อสัตย โปรงใส 

  1.10 เปนผูประสานงานที่ดี 

  1.11 เปนนักประชาธิปไตย 

  1.12 เปนผูสามารถอํานวยความสะดวก สนับสนุน 

  1.13 เปนแบบอยางที่ดี 

 2. แนวทางการบริหาร 

  2.1 วางแผนพัฒนางานของสถานศึกษาเพื่อประโยชนแกผูเรียนเปนสําคัญ 

  2.2 คิดวิเคราะหเพื่อแปลงแนวคิดใหเปนการปฏิบัติที่ไดผลตามที่คิด 

  2.3 ทํางานแบบประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝาย 

  2.4 กลาตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนางาน 

  2.5 ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน 

  2.6 สรางความสัมพันธที่ดีกับเพื่อนครู ผูปกครองและชุมชน 

  2.7 จัดการสรางใหเพื่อนครูทํางานรวมกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2.8 ทํางานแบบรวมพลังเปนทีมกับบุคลากรทุกฝาย 

  2.9 สงเสริใหครูทุกคนรวมเสนอแนะรูปแบบการบริหารดานวิชาการของ สถานศึกษา

เพื่อพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

  2.10 วางแผนบริหารงานใหเอื้อตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูของผูเรียนครูและ

ผูบริหาร 

  2.11 สงเสริมใหครูทุกคน มีสวนรวมรับรูและดําเนินการจัดการทรัพยากรของ

สถานศึกษา 

  2.12 สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนากระบวนการเรียนรู 
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  2.13 สนับสนุนใหครูทุกคน มีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 

  2.14 เผยแพรและนําผลการประเมินมาใหปรับปรุงแผนงานตอไป 

  2.15 สนับสนุนใหครูทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงและตรวจสอบระบบการเงินของ

สถานศึกษา 

 สรุป ผูบริหารจําเปนตองรูจักตนเองวาคุณสมบัติใน การบริหารของตนเองน้ันจําตอง มีการ

นําหลักคุณธรรม จริยธรรม หลักมนุษยสัมพันธมาใชใน การบริหาร มีความรอบรู มีวิสัยทัศนในการ

บริหาร 

 2.2.5 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารที่ผูกพันกับการกระจายอํานาจ เปนกล

ยุทธการปรับเปลี่ยนอํานาจหนาที่การตัดสินใจจากสวนกลางหรือระดับรัฐไปยังโรงเรียน โดยบริหาร

โรงเรียน ครู นักเรียนและผูปกครอง มีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากข้ึนโดยมีหนาที่

และรับผิดชอบตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร มีอํานาจกํากับ ควบคุมการ

ดําเนินงานในโรงเรียน การที่ผูมีสวนไดเสียในระดับโรงเรียนมีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิด

ความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากข้ึน และทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนเปนที่ยอมรับมาก 

 1.หลักการสําคัญในการบริหารการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 สมศักด์ิ ดลประสิทธิ ์(2548, หนา 2) กลาววา หลักการสําคัญในการบริหารการศึกษาโดย

ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยทั่วไป ไดแก 

  1.1 หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเช่ือวา โรงเรียนเปน

หนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาเด็ก 

  1.2 หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) เปด

โอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา

ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา จะ

เกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 

  1.3 หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People) ใน

อดีตการจัดการศึกษาจะทําหลากหลายทั้งวัดและองคกรในทองถ่ินเปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวม

การจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพ และมาตรฐานทางการศึกษา แตเมื่อ

ประชากรเพิ่มข้ึนความเจริญตางๆ กาวไปอยางรวดเร็ว การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด

เกิดความลาชา และไมสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจ

ใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
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  1.5 หลักการบริหารตนเอง (Self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดให

โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริงสําหรับการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ัน ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และนโยบายของ

สวนรวม แตมีความเช่ือวา วิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายน้ันทําไดหลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่

เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมาย แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยให

โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลายดวย

วิธีการที่แตกตางกันแลวแตความพรอม และสถานการณของโรงเรียน ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูง

กวาเดิม ที่ทุกอยางกําหนดมาจากสวนกลางจะโดยทางตรงหรือทางออม 

  1.6 หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนด

นโยบายและควบคุมมาตรฐานมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัด

การศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและตามนโยบายของชาติ 

 2. รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารงานโดยคณะกรรมการสถานศึกษา

(School Council) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด

เปาหมายของโรงเรียน การบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ซึ่ง

คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบไปดวย ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ตัวแทนองคกรชุมชน ตัวแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารโรงเรียนจากการศึกษา

แบบ (Forms) ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานพบวา มีแบบที่

สําคัญอยางนอย 4 แบบ 

                 2.1 แบบที่มีผูบริหารเปนหลัก (Administrative Control Council) เกิดจากแนวคิดใน 

การกระจายอํานาจหนาที่การบริหารการเงิน บุคลากรและวิชาการใหแกผูบริหารโรงเรียน เพื่อใหการ

บริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพมากที่สุด ในระยะแรกๆ ผูบริหารมักใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปน

ทางการจากครู ผูปกครองนักเรียนหรือผูแทนชุมชน ดังน้ันคณะกรรมการสถานศึกษาที่ต้ังข้ึน มักจะมี

บทบาทสําคัญอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของกรรมการน้ันเอง ผูบริหารโรงเรียนจะเปน

ประธาน และเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการโดยตําแหนง สวนคณะกรรมการอื่น ๆ  มาจาก

การเลือกต้ังของกลุมบุคลากรแตละประเภท ในการกําหนดนโยบายการวางแผน การหาแนวทาง

แกปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น 

แตอํานาจในการตัดสินใจข้ันสุดทายยังเปนผูบริหาร (สุทธิพงษ จุรุเทียบ,2545,หนา 23) 

  2.2 แบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control Council) การบริหารตามแนวน้ี

ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดคณะกรรมการแบบที่เกิด

จากแนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนที่สุด ครูเปนผูปฏิบัติ จึงยอมจะรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา
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และถามีโอกาสตัดสินใจที่จะแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับ วันชัย ดนัยตโมนุท และ

ไกรเกษทัน (2543, หนา 16) ที่กลาววา เปนรูปแบบที่คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจในการตัดสินใจ 

(Professional Control SBM : Teacher Decider) ดานงบประมาณ บุคลากร และดานหลักสูตร 

โดยมีตัวแทนครูเขารวมเปนคณะกรรมการในสัดสวนที่มากกวากลุมอื่น ๆ  เชน ผูปกครอง นักเรียน

ผูบริหาร เปนตน 

  2.3แบบที่มีชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council) 

จุดประสงคของแบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน คือ การเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา

ใหแกชุมชนและผูปกครอง และเพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมาก

แนวคิดสําคัญก็คือ หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการ และ คานิยมของผูปกครองและ

ชุมชนทองถ่ินมากที่สุด คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมาก

ที่สุด 

  2.4 แบบที่มีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก(Professional Community Control 

School Council) แนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาลักษณะน้ี มีความเช่ือวา ทั้งครูและ

ผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวยสัดสวนของตัวแทนครู และ

ผูปกครอง /ชุมชนจะมีเทา ๆ กัน ในขณะที่กรรมการโรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร  สําหรับ

ประเทศไทยคณะกรรมการสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542                   

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council) 

โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน (ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร

ผูปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ) มากที่สุด กลไกหรือหัวใจสําคัญของการ

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา 

 3. ปจจัยท่ีเอ้ือและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการดําเนินการนํารูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน 

 จากการศึกษาของ Wohlstetter เกี่ยวกบัความสําเร็จและความลมเหลวของการนํารูปแบบ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียนโดยศึกษาจากโรงเรียนระดับตาง ๆ ใน

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ไดขอคนพบที่สําคัญคือโรงเรียนที่บริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน ตองมีการปรับโครงสรางองคกรของโรงเรียนใหม เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ

โรงเรียนมีอํานาจที่แทจริง (Real Authority) เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร โดยมี

เปาหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึน Wohlstetter (1995, p 22-25)              

ไดรวมกับมหาวิทยาลัย Southern California ทําการศึกษาผลการนํารูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ พบวา มีหลายแหงประสบผลสําเร็จ แตก็มีอีกหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล 

เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบผลสําเร็จ คือ 
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  3.1กระจายอํานาจหนาที่  การบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยัง

คณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง 

  3.2 ไดรับการยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย ทั้งหนวยงานสวนกลางบุคลากรในโรงเรียน

ผูปกครองและชุมชน 

  3.3 มีการประชาสัมพันธที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ เพื่อใหทุกฝายไดรับรู

ขอมูลสารสนเทศตรงกัน 

  3.4 บุคลากรในสํานักงานเขตการศึกษาและในโรงเรียน จะตองไดรับการอบรม หรือให

ความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  3.5 ทําการฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียน เกี่ยวกับบริหารและการจัดการศึกษา เชน 

การทํางานเปนทีม การประชุม การตัดสินใจสั่งการ นโยบาย การวางแผนปฏิบัติ การบริหาร การเงิน 

การบริหารบุคคล การบริหารงานวิทยาการ หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล เปนตน 

  3.6 ไดผูบริหารโรงเรียนที่มีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนําที่เหมาะสมพัฒนาความรู

ทักษะ และภาวะผูนําใหผูบริหารเพื่อเปนผูนาการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่ดี 

  3.7 ผูบริหารคณะกรรมการโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียน รูบทบาทหนาที่ของตนเองและ

ของผูที่เกี่ยวของอยางชัดเจน 

  3.8 มีการใหรางวัลสําหรับโรงเรียน ที่ประสบความสําเร็จในดานการบริหารและจัด

การศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบแตไมเปลี่ยนวิธีการ

บริหารงานและการทํางาน อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูในคณะกรรมการโรงเรียน ไมกระจายไปทั่ว

โรงเรียนผูบริหารยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจ การขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู และ

คณะกรรมการโรงเรียน การบริหารถือวาเปนศาสตรและศิลปที่มีหลักในการดําเนินงานสวนสําคัญ

ประการหน่ึงคือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หลักการมีสวนรวม ซึ่งจะสงผลตอความสําเร็จของ

องคกรได (สุโขทัยธรรมาธิราช, 2546, หนา 64)  

 สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารงานโดยการใหคณะกรรมการ

สถานศึกษา เขามามีสวนรวม ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียนการบริหาร

วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบไปดวย 

ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตัวแทนองคกรชุมชน ตัวแทนศิษย

เกา ผูทรงคุณวุฒิ 

 2.2.6 หลักธรรมของผูบริหารสถานศึกษา 

 หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีอยูจํานวนมากมายหลายหมวดดวยกัน ซึ่งแตละหมวด

ธรรมน้ันมีความเกี่ยวของกับชีวิตของเราทุกคน หลักธรรมดังกลาว ทุกคนสามารถนําไปใชกับตัวเอง

และตอผูอื่นตลอดจนนําไปใชในการบริหารงานทุกสถานการณของแตละบุคคล แตวาบุคคลน้ันจะ
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เลือกใชใหเหมาะสมหรือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ หลักธรรมที่มีความจําเปน 

สําหรับนักการบริหารจากการกลาวของ 

 อรุณ รักธรรม (2537, หนา 368 – 369) ไดกลาวถึงความเปนจริงของหลักธรรมทํางาน

พระพุทธศาสนา ยอมมีจุดมุงหมายปลายทํางานอยางเดียวกัน คือ สอนใหทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม 

คุณธรรม ละเวนจากการประพฤติในสิ่งที่ช่ัว ใหทําแตความดี มีในเมตตากรุณา ตอกันไมเบียดเบียน

กัน แตวิธีการที่จะใหบรรลุดังกลาว ไดยอมแตกตางกันออกไป ตามแตวิธีการที่จะปฏิบัติตามแนว

ทํางานพระพุทธศาสนาในลักษณะที่เปนเหตุ เปนผล อีกทั้งเนนทํางานการใชสติปญญาและเหตุผล

และเมื่อปฏิบัติแลวกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยและแบบอยางที่ดีในสังคม 

 1) ฆราวาสธรรม 4 

  ฆราวาสธรรม หมายถึง ธรรมสําหรับผูครองเรือน หรือหลักการครองชีวิตของคฤหัสถมี 4 

ประการ ไดแก 

  1.1 สัจจะ มีความซื่อสัตย ซื่อตรงและมีความจริงใจตอตนเองและตอหนาที่การงาน 

  1.2 ทมะ รูจักขมใจ ขมอารมณ ไมประพฤติปฏิบัติใหผิดทานองครองธรรมไมลุอํานาจ

แกกิเลสตัณหา 

  1.3 ขันติ รูจักอดทน อดกลั้น อดออม ทนตอความยากลําบาก ตรากตรําและทนตอ

ความเจ็บใจ 

  1.4 จาคะ มีการเสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อประโยชนสวนรวม 

 2) สัปปุริสธรรม 7 

 สัปปุริสธรรม หมายถึง ธรรมของสัตตบุรุษชน คือ คนดีหรือที่แทคนที่สมบูรณมี 7 ประการ 

คือ 

  2.1 ธัมมัญุตา รูหลักและรูจักเหตุผล คือ รูหลักการและการใชกฎเกณฑของสิ่ง

ทั้งหลายที่คนเขาไปเกี่ยวของในการดําเนินชีวิต เขาใจสิ่งที่ตนจะตองประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล 

  2.2 อัตถัญุตา รูความมุงหมายและรูจักผล คือ รูความหมายและความมุงหมายของ

หลักการที่ตนปฏิบัติ เขาใจในวัตถุประสงคของกิจการที่ตนกระทํา รูวาหลักการน้ันๆ มีความมุงหมาย

อยางไร รูวาตนทําอยูอยางน้ัน ดําเนินชีวิตอยางน้ันเพื่อประโยชนอะไร 

  2.3 อัตตัญุตา รูจักตน คือ รูความจริงวา ตัวเราน้ันวา โดยฐานะอะไร ภาวะกําลัง

ความรู ความถนัดความสามารถวาเปนอยางไรแลวประพฤติปฏิบัติใหเหมาะสม 

  2.4 มัตตัญุตา รูจักประมาณ คือรูจักพอใจ เชน รูจักประมาณในการบริโภครูจัก

ประมาณในการใชจายทรัพย รูจักความพอเหมาะ พอดี ในการพูด การปฏิบัติและการกระทําตางๆ 

  2.5 กาลัญุตา รูจักกาล คือ รูจักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่ใชในการประกอบ

กิจ กระทําหนาที่การปฏิบัติการตางๆ และเกี่ยวของกับผูอื่น 
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  2.6 ปริสัญุตารูจักชุมชน คือ รูจักถ่ิน รูจักที่ชุมชนและชุมชนรูกาลอันควรประพฤติ

ปฏิบัติในถ่ินที่ชุมชนและตอชุมชนน้ันๆ 

  2.7 ปุคลัญุตา รูจักบุคคล คือ รูจักเขาใจความแตกตางและรูจักที่จะประพฤติปฏิบัติ

ตอบุคคลอื่น ๆ วาควรจะคบหรือไมจะสัมพันธเกี่ยวของอยางไรจึงจะไดผล 

 3) หลักทศพิธราชธรรม 

 หลักทศพิธราชธรรม คือ คุณธรรมของผูปกครองหรือธรรมของพระราชา 10 ประการ ซึ่ง

สามารถนํามาประยุกตใชกับผูบริหารได ดังน้ี (ขุ.ชา.เลม 28, ขอ 240, หนา 86) 

  3.1 ทาน ใหปนชวยประชา คือ บําเพ็ญตนเปนผูใหโดยมุงปกครองหรือทํางานเพื่อใหเขา

ไดเอาใจใสอํานวยบริการใหประชาราษฎรไดรับประโยชน 

  3.2 ศีล รักษาความสุจริต คือ ประพฤติดีงาม สํารวมกายและวจีทวารประกอบแตการ

สุจริต ประพฤติใหเปนตัวอยางและเปนที่เคารพนับถือแกประชาราษฎร 

  3.3 ปริจจาคะ บําเพ็ญจิตดวยความเสียสละความสุขสําราญ ตลอดจนชีวิตของตนได

เพื่อประโยชนสุขของประชาชน และความสงบเรียบรอยของบานเมือง 

  3.4 อาชวะ ปฏิบัติการโดยช่ือตรง คือ ซื่อตรงทํางานสัตย ไรมายา ปฏิบัติภารกิจโดย

สุจริต มีความพึงพอใจไมหลอกลวงประชาชน 

  3.5 มัททวะ ทรงออนโยน เขาถึงคน คือ มีอัธยาศัยไมเยอหย่ิง หยาบคาย มีความ             

สงางาม เกิดแกทวงทีที่สุภาพ ออนโยน นุมละมุนละไม 

  3.6 ตปะ พนมัวเมาดวยเผากิเลสตัณหา มิใหเขามาครอบงําจิตใจ ระงับยับย้ังขมใจได 

ไมหลงใหลหมกมุนในความสุขสาราญ มีความเปนอยูอยางสม่ําเสมอหรือมีความเปนอยูอยางงาย ๆ 

  3.7 อักโกธะ คือ เหตุผลโกรธ ไมเกี้ยวกราด ไมวินิจฉัยความและการกระทําการดวย

อํานาจความโกรธ มีเมตตาประจําใจ 

  3.8 อวิหิงสา มีอวิหิงสานาความรมเย็น คือ ไมหลงใหลระเริงอํานาจไมบีบค้ันกดข่ี                 

มีความเมตตากรุณา 

  3.9 ขันติ อดทนตองานที่ตากตร่ํา อดทนตอความเหน่ือยยาก 

  3.10 อวิโรธนะ ประพฤติไมผิดจากหลักธรรมอันถือประโยชนสุข ความดี ความงามของ

รัฐและราษฎรเปนที่ต้ัง 

 4) หลักคานิยมพ้ืนฐาน 5 ประการ 

 สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติกระทรวงศึกษาธิการ ไดทําการวิจัยและได

ประกาศเปนคานิยมพื้นฐาน ซึ่งนับไดวาเปนสวนหน่ึงของหลักธรรม รวม 5 ประการ คือ 

  4.1 การพึ่งตน ขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 

  4.2 การประหยัดและอดออม 
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  4.3 การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 

  4.4 การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

  4.5 ความรักชาติ ศาสน กษัตริย  

 5) หลักธรรมท่ีเปนคุณสมบัติของคร ู ตามทีป่รากฏในคัมภีรสารัตถปกาสินี มี 7 ประการ 

หลักธรรมที่เปนคุณสมบัติของครู 7 ประการ คือ 

  5.1 ปโย หมายถึง เปนคนที่นารักและเปนที่รักของศิษย 

  5.2 ครุ หมายถึง เปนคนที่นาเคารพเปนที่เคารพของศิษยใชวิธีปกครองใหศิษยเคารพ  

3 วิธี คือ 

   1) นิคหวิธี คือ การปกครองดวยวิธีขมขู ขนาบ 

   2) ปคคหวิธี คือ ปกครองดวยวิธียกยอง 

   3) ทิฏฐานุคติวิธี คือ ปกครองดวยวิธีทําใหเปนตัวอยาง 

  5.3 ภาวนีโย หมายถึง นายกยอง คือ อบรมตนใหเ ช่ียวชาญดานวิชาการ ใหมี

สมรรถภาพในการทํางานและใหเจริญดวยศีลธรรม 

  5.4 วัตตา หมายถึง มีมานะในการอบรม ตักเตือน 

  5.5 วัจนักขโม หมายถึง อดทนตอถอยคาตอคํารบกวนของศิษย 

  5.6 คัมภีรัญจะ กะถัง กัตตา หมายถึง ขยายขอที่ลึกใหต้ืนงาย 

  5.7 โน จัฏฐาเน นิโย ชเย หมายถึง ไมชักนําศิษยไปในทํางานที่ไมควร 
 

 6) หลักธรรมพ้ืนฐานประจําจิตใจผูบริหาร 4 ประการ 

 ทินพันธ นาคะตะ (2543, หนา 15) ไดเสนอหลักธรรมพื้นฐานประจําจิตใจผูบริหารไว ดังน้ี 

  6.1 มีศรัทธามั่นคงในศาสนา เพราะศาสนาสอนใหคนไมเห็นแกตัว คนมีศาสนามีธรรม 

ประจําใจ จะถือวาทุกคนเปนพี่นองรวมทุกข รวมสุขอยูในโลกเดียวกัน 

  6.2 มีความนึกคิดไวในใจเสมอวา สัตวทั้งหลายเปนเพื่อนรวมทุกข เกิด แก เจ็บตาย

ดวยกันทั้งหมด เมื่อคิดดังน้ีแลวจะเกิดความเมตตาปราณีตอกันและกัน 

  6.3 มีความคิดอยูเสมอวางานที่เราจะทําหรือกําลังจะทําเปนประโยชนตอสังคม ตอชาติ

บานเมือง และเปนงานที่มีเกียรติเปนอยางย่ิง 

  6.4 ตองเปนคนประพฤติดีประพฤติชอบตามกฎหมายต้ังมั่นอยูในศีลธรรมและคุณความ

ดี 

 7) หลักธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษาในการสรางมนุษยสัมพันธ 

  7.1 หลักเบญจศีล เปนขอประพฤติปฏิบัติใหบุคคลรูจักควบคุมสติตนเองและไม

เบียดเบียนผูอื่น ซึ่งประกอบดวย (องฺ.ปฺจก. เลม 22, ขอ 172, หนา 227)  

   1) พึงละเวน จากการฆาสัตวตัดชีวิต 
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   2) พึงละเวน จากการลักทรัพย 

   3) พึงละเวน จากการกลาวเท็จ 

   4) พึงละเวน จากการลวงเกินทางเพศหญิงอื่นที่ไมใชภรรยาของตน 

   5) พึงละเวน จากการด่ืมของมึนเมา 

  7.2 หลักพรหมวิหาร 4 เปนหลักธรรมที่ผูบริหารสถานศึกษานําไปปฏิบัติในการปกครอง

บังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาใหเกิดความเปนธรรมประกอบดวย (องฺ.จตุกกฺ.อ.(ไทย) 2/190/410) 

   1) เมตตา คือ ความปรารถนาที่จะใหผูอื่นมีความสุข 

   2) กรุณา คือ ความปรารถนาที่จะชวยใหผูอื่นพนทุกข 

   3) มุทิตา คือ ความยินดีเมื่อผูอื่นเปนสุข 

   4) อุเบกขา คือ การวางตัวเปนกลางไมเอนเอียง 

  7.3 หลักอิทธิบาท 4 เปนหลักธรรมสําหรับผูบริหารสถานศึกษานําไปปฏิบัติงานให 

เกิดผลสําเร็จอยางมปีระสิทธิภาพประกอบดวย (ที.ปา.เลม 11, ขอ 231, หนา 233) 

   1) ฉันทะ คือ ความพอใจในกิจที่ตนทํา 

   2) วิริยะ คือ ความพยายามความพากเพียรทํากิจของตนใหสําเร็จ   

   3) จิตตะ คือ ความเอาใจใสในกิจที่ตนทํา 

   4) วิมังสา คือ การหมั่นไตรตรองทํากิจของตนดวยสติปญญาอยางรอบคอบ  

  7.4 สังคหวัตถุ 4 เปนหลักธรรมที่ผูบริหารสถานศึกษานําไปปฏิบัติเพื่อสรางมนุษย

สัมพันธ ในการทํางานรวมกับผูอื่น ประกอบดวย (ที.ปา เลม 11, ขอ 140, หนา 167) 

   1) ทาน คือ การรูจักแบงปนสิ่งของใหแกผูอื่น 

   2) ปยวาจา คือ การพูดไพเราะออนหวาน 

   3) อัตถจริยา คือ การปฏิบัติตนเปนประโยชนแกผูอื่น 

   4) สมานัตตา คือ การวางตัวเปนคนคงเสนคงวา สม่ําเสมอ เสมอตนเสมอปลาย

ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติตนตามหลักธรรมดังที่กลาวมาจะเปนผูมีจิตใจสูงและบริสุทธ์ิ มีความรา

เริง แจมใส ซึ่งจะสงผลตอการสรางมนุษยสัมพันธกับผูอื่นไดเปนอยางดีและจะมีผลตอความสําเร็จใน

การบริหารงานของเขา 

 สรุป ในการนําหลักธรรมใดๆ มาปฏิบัติ มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาลวนเปนสิ่ง

ที่ดี เปนการเสริมสรางสอนใหทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม ละเวนจากการประพฤติในสิ่งที่ช่ัว 

ใหทําแตความดี มีในเมตตากรุณา ตอกันไมเบียดเบียนกัน แตวิธีการที่จะใหบรรลุดังกลาว ไดยอม

แตกตางกันออกไป ตามแตวิธีการที่จะปฏิบัติตามแนวทางานพระพุทธศาสนา ในลักษณะที่เปนเหตุ 

เปนผล อีกทั้งเนนทํางานการใชสติปญญาและเหตุผลและเมื่อปฏิบัติแลวกอใหเกิดความสัมพันธอันดี

ระหวางมนุษยและแบบอยางที่ดีในสังคม 
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2.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความคิดเห็น 

 2.3.1 ความหมายของความคิดเห็น 

 กูด (Good) (1973,P.338) ความคิดเห็นหมายถึง ความเช่ือ ความคิด หรือการลง

ความเห็นเกี่ยวกับสิ่งใดสิ่งหน่ึง โดยไมสามารถบอกไดวา ถูกตองหรือไม 

 โคเลสนิค (Kolesnik) (1970, P.320) ไดกลาวไววา ความเห็นเปนการออกแบบซึ่งการ

ตัดสนิใจจากการประเมินคา หรือ ทัศนเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึงโดยเฉพาะ  

 พระธรรม (ป.อ.ปยุ ตฺโต) (2538,หนา 735-736) ไดกลาวไววา ความเห็น (ทิฏฐิ ) 

หมายความรวมถึง  ความเช่ือถือ ลัทธิ ทฤษฎี ความเขาใจตามนัยเหตุผล ขอที่เขากับความเขาใจของ

ตน หลักการที่เห็นสมควร ขอที่ถูกใจ ขอที่เชิดชูเอาไวความใฝนิยม หรือที่ปจจุบันเรียกกันวาคานิยม 

รวมไปถึง อุดมการณ แนวทัศนะในการมองโลกและชีวิต ที่เรียกกันวาโลกทัศนและชีวทัศนตางๆ 

ตลอดจนทัศนคติพื้นฐานที่สืบเน่ืองจากความเก็บความเขาใจและความใฝนิยมเหลาน้ัน ถาจะจัดเขา

เปนพวกๆ ก็คงมี 2 ระดับ คือ ความเห็น ความเขาใจเกี่ยวกับคุณคาวา ดี ไมดี ควรจะเปน ไมควรจะ

เปน เปนตน 

 ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 231) ไดใหความหมายวา ความคิดเห็น คือ สิ่งที่นึกรูในใจ 

ความรูที่เกิดข้ึนภายในจิตใจ กอใหเกิดการแสวงหาความรูตอไป หรือสติปญญาที่จะคิดสิ่งใดสิ่งหน่ึง

อยางถูกตองสมควร 

 อีแซค (Isaak) (1981), p. 203)ไดกลาวไววา ความคิดเห็นเปนการแสดงออกทางคําพูด

หรือคําตอบที่บุคคลไดแสดงออกตอสถานการณใดสถานการณหน่ึง โดยเฉพาะจากคําถามที่ไดรับ

ทั่วๆไป โดยปกติแลวความคิดเห็นจะแตกตางจากทัศนคติ คือ ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหน่ึง 

โดยเฉพาะ ขณะที่ทัศนคติจะเปนเรื่องทั่วๆ ไป ซึ่งจะมีความหมายที่กวาง 

 เองเจิล และสเนลโกรม (Engle and Snellgrove) (1969, p. 593) ไดกลาวไววา ความ

คิดเห็นเปนการแสดงออกทางดานเจตนาที่ออกมาเปนคําพูด เปนการสรุปหรือการลงความเห็น โดย

อาศัยพื้นความรูที่มีอยู 

 2.3.2 ความสําคัญของความคิดเห็น 

 จิตรจํานง สุภาพ (2544,หนา 239) ไดกลาวถึง ความสําคัญของความคิดเห็นวา ความ

คิดเห็นมี อิทธิพลครอบงําและมีบทบาทกําหนดวิถีชีวิตและสังคมของมนุษยเปนอยางมาก สามารถนํา

ชีวิต สังคม หรือมนุษยชาติทั้งหมดไปสูความเจริญงอกงามหลุดพน หรือนําไปสูความเสื่อม ความ 

พินาศก็ได ดังจะมองเห็นในชีวิตของบุคคลทิฐิ (ความเห็น) เปนตัวชักจูงและกําหนดวิถีชีวิตทั้งในดาน

รับเขา และดานแสดงออกกลาวคือ จะมองเห็นโลกและชีวิตเปนอยางไร และจะปฏิบัติตอโลกและชีวิต

น้ันอยางไร  เริ่มต้ังแตการแปลความหมายของประสบการณที่รับเขามาใหมอยางไร  จะตีคาจะตัดสิน 

วินิจฉัยอยางไร จะหันไปหาหรือเลือกรับสิ่งใด สวนใด ในแงใด จะเห็นดวยหรือไม จะอยูฝายใดและชัก
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นําแนวความคิด การพูด การกระทํา ที่จะ สนองตอบได แสดง ปฏิกิริยาออกไปเองวาจะเอาอยางไร

พูดหรือทําอยางไรกับบุคคล สิ่งของ สภาพแวดลอม หรือ สถานการณน้ัน ๆ พรอมทั้งสรางเหตุผล

ประกอบสําหรับการที่จะพูดจะทําเชนน้ัน 

 สรุป ความสําคัญของความคิดเห็นวา การออกสํารวจความคิดเห็นเปน การศึกษาความรูสึก

ของบุคคลที่มีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งแตละบุคคลจะแสดงออก ความเช่ือ  และ ความรูสึกใดๆ ออกมาโดย

การพูดหรือการ เขียนเปนตน การสํารวจความคิดเห็นจะเปนประโยชน ตอการบริหารงานดานตาง ๆ  

เพราะจะทําใหการบริหารงาน เปนไปดวยความเรียบรอย ถาจะใหสําเร็จและบรรลุเปาหมายอยาง

แทจริงแลวก็คงจะไดรับความรวมมือจากผูที่มีสวนเกี่ยวของจึงจะทําใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่ต้ังไว 

 2.3.3 หลักการวัดความคิดเห็น 

 ในเรื่องของการวัดความคิดเห็นน้ันไดมีผูใหหลักการไวแตกตางกัน ดังน้ี 

 จิตรจํานง   สุภาพ (2544, หนา 239) ไดกลาวไววา ลักษณะของความคิดที่ดี ความคิดที่ดี

จนถึงข้ันเกิดปญญา ประกอบดวยปจจัยสําคัญ คือ การใชความคิดถูกวิธี การรูจักคิด การคิดเปน การ

คิดที่มีระบบ ระเบียบ กลาวโดยรวม ๆ  ก็คือ  หมายถึง การรูจักมอง รูจักพิจารณาสิ่งหลาย ตามที่สิ่ง

น้ันๆ  มันเปนของมัน คิดหาเหตุผล คนหาตนตอหรือตนเคา สืบสาวใหตลอดสาย และแยกแยะสิ่ ง

น้ันๆ หรือปญหาน้ัน ออกใหเห็นตามสภาวะและตามความสัมพันธสืบทอดแหงเหตุปจจัยโดยไมเอา 

ตัณหา อุปาทานของตนเขาไปเกี่ยวของ 

 เบส จอหน (1977, P 169) ไดกลาวไววา ในการที่ผูใดจะแสดงความคิดเห็นออกมาน้ัน

วิธีการที่จะใชโดยทั่วไป คือ วิธีการตอบแบบสัมภาษณและแบบสอบถามไดเสนอแนะวา วิธีที่งายที่สุด

ที่จะบอกความคิดเห็นคือ การแสดงออกใหเห็น รอยละของคําตอบในแตละขอความ เพราะจะทําให

เห็นวาความคิดเห็นจะออกมาในลักษณะใด และจะไดทําตามขอคิดเห็นเหลาน้ัน 

 วิเชียร  เกตุสิงค (2524,หนา 94-97)ไดกลาวถึง หลักการวัดความคิดเห็นวา การใช

แบบสอบถามสําหรับวัดความคิดเห็นจะตอง ระบุใหผูตอบ ตอบวาเห็นดวย หรือไมเห็นดวย กับ

ขอความที่ กําหนดใหแบบสอบถามประเภทน้ีนิยมสรางตามแนวคิดของลิเคอรท ซึ่งแบงนํ้าหนักความ

คิดเห็นเปน 5 ระดับไดแก เห็นดวยอยางย่ิง เห็นดวยมาก เห็นดวย  ไมเห็นดวยและไมเห็นดวยอยาง

ย่ิง สวนการใหคะแนนข้ึนอยูกับใจความวาจะเปน ปฏิฐาน (Positive) หรือนิเสธ (Nagative) 

นอกจากน้ี ในการศึกษาเกี่ยวกับความคิดเห็นน้ัน สิ่งที่มีอิทธิพลที่ทําใหความคิดเห็น แตกตางกัน

ประกอบดวย 

  1.การอบรมของครอบครัว อิทธิพลของครอบครัวมีมากกวาปจจัยอื่นๆ เพราะ 

ครอบครัวเปนสถาบันสังคมแหงแรกของบุคคล 

  2.กลุมและสังคมที่เกี่ยวของกับบุคคลเมื่ออยูในกลุมใดหรือสังคมใดก็จะมี ความคิดเห็น

ทางเดียวกันและสังคมน้ันๆ กลุมเปนสวนผลักดันใหบุคคลมีการเรียนรู 
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  3.วัฒนธรรม ประเพณี บุคคลเมื่อไดรับอิทธิพลจากวัฒนธรรมประเพณียอมปฏิบัติ ไป

ตามวัฒนธรรมและ ประเพณี และมักจะมีความคิดเห็นตอวัฒนธรรมและประเพณีของตนไปในทางที่ดี 

  4 การศึกษา ระดับการศึกษามีอิทธิพลมาก ตอการแสดงความคิดเห็นเพราะเปนการจัด

ประสบการณใหกับบุคคล 

  5. สื่อมวลชนไดแก หนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน เปนตน สิ่งเหลาน้ีมีอิทธิพลมากตอการ

เปลี่ยนแปลงความคิดเห็นของบุคคล เพราะเปนสื่อในการสรางความคิดเห็นดานบวกและดานลบได 

 จากหลักการดังกลาวขางตนน้ัน ผูวิจัยสรุปไดดังน้ีวา การวัดความคิดเห็นน้ันสามารถที่จะ

วัดออกมาไดโดยใชแบบสอบถาม ซึ่งมีทั้งแบบเห็นดวยหรือไมเห็นดวย กับแบบขอความกําหนดใหโดย

นิยมสรางตามแนวคิดของลิเคอรท ซึ่งแบงนํ้าหนักความคิดเห็นเปน 5 ระดับไดแก เห็นดวยมากที่สุด 

เห็นดวยมาก เห็นดวยปานกลาง เห็นดวยนอย และเห็นดวยนอยที่สุด 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการใชหลักฆราวาสธรรม 4 

 2.4.1 ความหมายของฆราวาสธรรม 
 วิทย  วิศทเวส ใหความหมาย ฆราวาส แปลวา บุคคลผูครองเรือน หมายถึง บุคคลที่ไมใช

นักบวชหรือพระสงฆ ดังน้ัน ฆราวาส ก็คือชาวบานทั่วไปที่มีอาชีพแตกตางกัน เชน พอคา ขาราชการ  

ชาวนา ชาวไร แพทย หรือเปนนักเรียนนักเรียนนักศึกษา เปนตน (http://www. moe. go. th/moe 

/th/home/main.php, สืบคนเมื่อ 9 กรกฎาคม 2558 ) 

 ฆราวาสธรรม แปลวา แนวทางหรือขอปฏิบัติสําหรับบุคลทั่วไปเพื่อสรางความสําเร็จและ

ความเจริญกาวหนาในการดํารงชีวิต รวมทั้งการมีชีวิตรวมกับผูอื่นไดอยางมคีวามสุข ฆราวาสธรรม 4 

ไดแก 
  1. สัจจะ หมายถึง ความจริงใจ การรักษาความสัตย การพูดจริงทําจริง แสดงออกได          

5 วิธีคือ 
   1.1 ความจริงใจหรือสัจจะตอเตนอง หมายถึง การซื่อสัตยตอตนเอง มีศีลธรรม

ประจําใจ มีความละอายใจ เกรงกลัวตอการกระทําความช่ัว แตมีความมุงมั่นที่จะทําความดี บุคคลถา

ขาดสัจจะตอตนเองแลวยอมจะโกหกคดโกงหรือหลอกลวงผูอื่นไดโดยงาย 
   1.2 ความจริงใจตอบุคคลอื่น หมายถึง มีความซื่อตรงจริงใจประพฤติดีปฏิบัติดีอยาง

ตรงไปตรงมาตอบุคคลอื่นที่เราเกี่ยวของดวย เชน บิดามารดา ผูมีพระคุณ ครูอาจารย เพื่อน ความ

จริงใจเหลาน้ีแสดงออกดวยการไมคดโกง เบียดบังผลประโยชนของผูอื่น ไมกลับกลอกเหลวไหล คือ

เมื่ออยูตอหนาเราพูดดวยดี แตพอลับหลังกลับนินทาใหราย 
   1.3 ความจริงใจตอหนาที่การงาน หมายถึง การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความ

รับผิดชอบทํางานของตนดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนใหแกตนเองและพวกพองหรือผิด
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ทานองคลองธรรม ต้ังใจทํางานใหสําเร็จดวยความระมักระวัง ไมเลินเลอ ไมผัดวันประกันพรุง มีความ

ต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จลุลวงและเกิดผลดี 

   1.4 ความจริงใจหรือมีสัจจะวาจา หมายถึง การรักษาคําพูด คํามั่นสัญญา เมื่อ

รับปากวาจะทําอะไรแลวจะพยายามกระทําตามที่รับปากไวใหได ปากกับใจตรงกัน ไมพูดปดหรือ

กลาวรายผูอื่น 

   1.5 ความจริงใจตอประเทศชาติ หมายถึง การเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบบังคับของ

ชาติ มีความจงรักภักดีตอชาติ คอยปองกันภัยที่จะมีตอประเทศ และไมกระทําการใดๆ อันจะเปนการ

บอนทําลายหรือทําใหประเทศชาติตองเสื่อมเสียช่ือเสียง 

  2. ทมะ หมายถึง การฝกฝนตนเองและขมใจตนเองทางดานตางๆ แบงไดดังน้ี (องฺ.ติก. 

เลม 20,ขอ 77,หนา 300) 

   2.1 การฝกฝนตนเอง คือ รูจักฝกนิสัยใหรูจักการแกไขขอบกพรอง เพื่อปรับปรุง

ตนเองใหเจริญกาวหนาหรือฝกตนเองใหสํานึกอยูในเหตุผลและคุณธรรม เชน ถานักเรียนรูตัววา เรียน

ไมเกงก็ตองขยันอานหนังสือ หรือหากนักเรียนชอบคบเพื่อนที่มีนิสัยและประพฤติไมดีก็ควรแยก

ออกมา เปนตน การที่เรารูวาตนเองมีขอบกพรองอะไรแลวหาทางแกไข หรือพยายามฝกตนเองให

กระทําความดี ยอมจะชวยใหประสบความสําเร็จในชีวิต 

   2.2 การขมใจตนเอง คือ การยับย้ังใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยูกับอบายมุขฟุงซาน

ทะยานอยากกับสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมายและศีลธรรม รวมทั้งรูจักควบคุมอารมณไมใหโกรธงายหรือ

เกลียดงาย เชน ถาเพื่อนําชวนใหไปขโมยทรัพยของผูอื่นถึงแมจะมีความจําเปน แตเห็นวาเจตนาก็ไม

ควรถือโกรธ หรือพูดๆ ไมสุภาพ 

  3. ขันติ หมายถึง ความอดทนตอความยากลําบากตางๆ ทั้งทางรางกายและจิตใจ ผูที่ 

มีขันติเทากับเปนผูที่มีจิตใจเขมแข็ง มีความเพียรพยายามกระทําความดีและเอาชนะความช่ัว แนว 

ปฏิบัติมี 4 ประการ คือ (ที. มหา. เลม 10, ขอ 57, หนา 133) 

   3.1 การอดทนตอความลําบาก หมายถึง การมีจิตใจเขมแข็ง พรอมที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหสําเร็จตามที่ต้ังใจไว โดยอดทนตอความลําบากที่เกิดข้ึนจากธรรมชาติหรือความยากลําบากไม

ทอดทิ้งงานเพราะความหนาวความรอน หรือเพราะลักษณะของงานน้ันเปนงานหนักงานที่เหน่ือยยาก 

ตองฟนฝาอุปสรรค 

   3.2 ความอดทนตอความทุกข คือ เมื่อเกิดความทุกขตองไมแสดงออกอยางนา

สมเพชเวทนาจนเกินกวาเหตุ หรืออางเอาความทุกขความเจ็บปวยมาใชเพื่อขออภิสิทธ์ิหรือเพื่อละเวน

การปฏิบัติหนาที่ตางๆ การขาดความอดทนเชนน้ีถาเปนบอยๆจะทําใหจิตใจของเราเกิดความออนแอ 

กลายเปนบุคคลนารําคาญ และไมสามารถจะเปนผูนําคนอื่นได 

   3.3 ความอดทนตอความไมพอใจ ความเจ็บใจ หมายถึง ความอดทนที่จะไมกระทํา 
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การโตตอบเมื่อถูกดา ถูกรังแก ถูกดูหมิน่ ถูกนินทา หรือถูกผูอื่นย่ัวยุ บุคคลที่ขาดความอดทนยอมเกิด

โทสะไดงายและมักแกไขเหตุการณดวยอารมณช่ัววูบ เชน เมื่อถูกนินทาเกิดความเจ็บใจ ขาดการ

ไตรตรอง ไมมีความอดทนอดกลั้น รีบไปทํารายเขาหรือตอวา ถือวาเปนการกระทําที่ไมถูกตองใน

ชีวิตประจําวันตองเผชิญกับสิ่งที่ทําใหเกิดความไมพึงพอใจ ถาหากนักเรียนคุณธรรมขอน้ีก็จะชวยให

นักเรียนหลีกพนความเดือดรอนวุนวายไปได 

   3.4 ความอดทนตออํานาจกิเลส หมายถึง อดทนตอสิ่งตางๆที่เขามาย่ัวยวนชวนให 

หลงใหล หมกมุนมัวเมา คนที่สามารถอดทนตอสิ่งเยายวนไดตองมีจิตใจที่เขมแข็งไมยอมพายแพแก

อํานาจใฝตํ่า แมวาจะมีชองทางใหกระทําได เชน ไดเห็นรูปสวยๆ ไดฟงเสียงที่ไพเราะ ไดดมกลิ่นที่

หอมสดช่ืน ไดเสพรสที่พึงพอใจ ไดรับสัมผัสที่นาปรารถนาก็ไมหลงมัวเมา แตกลับพยายาม 

หักหามใจตนไมยอมตกอยูภายใตอํานาจของสิ่งเหลาน้ัน 

  4. จาคะ หมายถึง ความเสียสละ มีจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ ชวยเหลือเกื้อกูล 

สละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน ไมตระหน่ีเห็นแกตัว มี 2 ประการคือ (ขุ.ชา.เลม 28, ขอ

240,หนา 86) 

   4.1 สละวัตถุสิ่งของ คือสละทรัพยสินของตนเพื่อประโยชนแกผูอื่น หรือเพื่อ

สาธารณประโยชน เชน สรางโรงเรียน โรงพยาบาล บํารุงศาสนา ตลอดจนสงเคราะหชวยเหลือผูตก

ทุกขไดยาก คนเราอยูในสังคมตองชวยเหลือซึ่งกันและกันตามความสามารถและตามกําลังทรัพยของ

แตละคน 

   4.2 สละอารมณ หมายถึง เปนคนรูจักปลอยอารมณที่จะใหจิตใจเศราหมอง ขุนมัว

และเปนขาศึกตอความสงบใจ เชน ความโกรธ ความเกลียด เปนตน เพราะการเก็บกดอารมณขุนมัว

ไวน้ันทําใหจิตใจเศราหมอง ทั้งยังทําใหตัวเองเปนทุกขกายและทุกขใจดวย ดังน้ันเราควรสละอารมณ

ที่ไมดีออกจากจิตใจของตนเอง 

 2.4.2 ประโยชนของฆราวาสธรรม 4  

  1. การปฏิบัติตนตามฆราวาสธรรมดวยการมี สัจจะ จะทําใหบุคคลมีคุณคา ผูอื่นให

ความเคารพนับถือวาเปนผูมีความจริงใจ รักษาคําสัตย มีความมั่นคงหนักแนน ไมโลเล ผูที่ยึดมั่นอยูใน

สัจจะยอมสามารถปฏิบัติหนาที่อยางไดผลและจะสรางความผาสุกเปนปกแผนใหกับครอบครัว 

  2. การปฏิบัติตนตามฆราวาสธรรม ดวยการมี ทมะ จะทําใหอยูรวมกับบุคคลอื่นทั้งใน

ครอบครัวและในสังคมไดอยางเปนสุขปราศจากขอพิพาทบาดหมาง ผูที่มีทมะยอมมีชีวิตที่

เจริญกาวหนาไมคอยมีขอบกพรองและยอมหลีกพนจากบายมุขได 

  3. การปฏิบัติตนตามฆราวาสธรรม ดวยการมีขันติ จะทําใหสามารถหลีกเลี่ยงจากความ

เสื่อม เพราะมีจิตใจเขมแข็งมั่นคง มีความอดทนอดกลั้น ไมหลงมัวเมากับสิ่งเยายวนตางๆ คุณธรรม

ขอน้ีทําใหสามารถสรางฐานะและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
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  4. การปฏิบัติตนตามฆราวาสธรรม ดวยการมี จาคะ จะทําใหสังคมมีความสงบสุข

เจริญกาวหนา มีความเปนระเบียบเรียบรอย ปราศจากการเอารัดเอาเปรียบ แขงขันชิงดีชิงเดนกันทุก

คนมีความเอื้อเฟอเผื่อแผ อยูรวมกันดวยความสามัคคีอยางมีความสุข 

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณสรุปฆราวาสธรรม 4 แลวนํามา

พระราชทานใหกับปวงชนชาวไทยไวเปนเครื่องยึดเหน่ียวจิตใจดังน้ี 

  1.การรักษาความสัจ ความจริงใจตอเอง ที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและ

เปนธรรม 

  2. การรูจักขมใจตนเอง ฝกใจตนเอง ใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจความดีน้ัน 

  3.การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัจสุจริต ไมวาจะดวยเหตุ

ประการใด 

  4.การรูจักละวางความช่ัว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อรวม 

 

2.5 การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

 พระพุทธศาสนามีลักษณะเปนศาสนาประเภทเหตุผลนิยม (rationalism) กลาวคือ ไมสอน

ใหมนุษยเช่ือในสิ่งที่ไรเหตุผล งมงาย หรือเช่ือในอํานาจการดลบันดาลใด ๆ พระพุทธศาสนาสอนให

เช่ือวาทุกสิ่งทุกอยางเปนไปตามเหตุปจจัย ตามกฎธรรมชาติและกฎแหงการกระทํา ชีวิตหาไดข้ึนอยู

กับอํานาจหนาที่นอกเหนือการบันดาลของมนุษยไม สิ่งที่มนุษยพึงรีบกระทํา คือ การแกปญหาหรือ

การขจัดทุกขที่บังเกิดข้ึนกับชีวิตในปจจุบัน นอกจากน้ัน พระพุทธศาสนายังเนนวาการทุกอยางลวน

ข้ึนอยูกับการกระทําของมนุษย (กรรม) มนุษยเปนผูสรางสรรค พัฒนา และเลือกวิถีชีวิตของตนเองได 

กลาวโดยรวม คือ ชีวิตของมนุษยข้ึนอยูกับตัวของมนุษยเอง แตการที่จะไดมาซึ่งมนุษยทีส่มบูรณแบบ 

หรือมนุษยที่มีการพัฒนาน้ัน มนุษยจะตองมีการฝกฝน อบรม และพัฒนา ตนเอง  

 หลักธรรมขอที่สนับสนุนสงเสริมการเปนอยูของคฤหัสถเพื่อการเปนอยูที่ดี คือ ฆราวาส

ธรรม หรือ ธรรมสําหรับผูครองเรือน ฆราวาส แปลวา ผูครองเรือน บางทีเรียกวา คฤหัสถ หมายถึง 

บุคคลที่มิใชนักบวช หรือ พระสงฆ มีอาชีพแตกตางกัน เชน ชาวนา ชาวไร พอคา ขาราชการ 

นักศึกษา เปนตน ผูครองเรือนจําเปนตองมีคุณธรรมประจําใจเพื่อใชประพฤติปฏิบัติกําจัดความเสื่อม

เสีย เพื่อสรางครอบครัวใหเปนปกแผนมั่นคง เปนฝงเปนฝามีความสุขตามวิสัยของชาวบาน ทั่วไป                                

จึงตองรูจักปรับปรุงตัวเองใหกาวหนา เพิ่มข้ึนจากการรักษาศีล และการปฏิบัติตามหลัก ทิฏฐธัมมิกัตถ

ประโยชน โดยยึดถือปฏิบัติตามหลัก “ฆราวาสธรรม” คือ มีคุณธรรมสําหรับการครองเรือน หรือ 

ธรรมเปนหลักครองชีวิตของชาวบาน  

 พระพรหมคุณาภรณ  (ป.อ.ปยุตฺโต,หนา 2549) กลาววา การบริหารงานตามหลักฆราวาส

ธรรมในพระพุทธศาสนา  ผูที่อยูครองเรือนตองบริหารกิจการในครอบครัวใหเปนไปอยางราบรื่น
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เรียบรอยตองประกอบดวย  ธรรม  4  ขอน้ี คือผูเปนหัวหนาครอบครัวตองมีสัจจะความซื่อสัตยตอคน

ในครอบครัว เชน สามี มีความซื่อสัตยตอ ภรรยา ตอบุตรธิดา ภรรยามี ความซื่อสัตยตอสามี              

ตอบุตรธิดา  ถาผูนําหรือผูบริหารมีความซื่อสัตยตอ คนรอบขาง จะทําใหคนรอบขางไววางใจไม เกิด

ความระแวงตอกัน แตละคนก็จะต้ังใจทํางานตามหนาที่ของตนไดเต็มความสามารถ การงานที่ ทําก็จะ

ออกมาดีประสบความสําเร็จ ตามที่ต้ังเอาไวไมเฉพาะความซื่อสัตยเทาน้ันที่นําความสําเร็จ มาให

แมแตวาจาสัจหรือ การพูดความจริงก็นําประโยชนอันย่ิงใหญมาให คนที่มีสัจจะนอกจากจะ

บริหารงานประสบความสําเร็จแลวยังสามารถกลับใจศัตรูใหเปนมิตรได การรักษาสัจจะนอกจากจะมี

ผลทําใหผูรักษาเปนที่เคารพนับถือของคนอื่นแลวการท าสัจจะกิริยาหรือการต้ังสัจจะอธิษฐานยัง             

ทําใหผูที่ตกอยูในอันตรายรอดพนจากอันตรายไดดวย  

 สัจจะ เปนคุณธรรมที่ทําใหมนุษยประสบความสําเร็จในสิ่งที่ปรารถนาได ผูที่เปนนักบริหาร

จึงควรปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารตนและบริหารคน                

ใหประสบความสําเร็จตอไป 

 ทมะ การฝกตน ผูอยูครองเรือนตองมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพื่อจะมีความรูใหมๆ 

มาบริหารในครอบครัวใหเจริญกาวหนาตอไป การฝกตนมีทั้งทางดานรางกายและจิตใจและทักษะ 

อยางอื่นที่เกี่ยวของกับการดําเนินชีวิต เชน เขาฝกอบรมหลักการวิชาการใหมๆ ตามโอกาสที่

เหมาะสมการฝกตนในทางพระพุทธศาสนาพระพุทธองคทรงสรรเสริญไววา“ในบรรดามนุษยทั้งหลาย

ผูที่ฝกตนดีแลวเปนผูประเสริฐ” “บัณฑิตยอมฝกตน”จากพระพุทธพจน เหลาน้ี พระองค  จึงทรงสละ

เวลา และกําลังแหงพระวรกายของพระองคใหกับการฝกหัดบุคคลที่ควรฝกไดตลอดพระชนมายุ 45

พรรษาที่ทรงเผยแผพระธรรมวินัยแกชาวโลกทั้งหลาย จะเห็นไดจากการที่พระองคเสด็จไปตามนิคม

นอยใหญเพื่อแสดงพระธรรมเทศนาโปรดเวไนยสัตวที่มีอุปนิสัยจะไดบรรลุมรรคผลโดยไมคํานึงถึง

ความเหน็ดเหน่ือยของพระองคแมใกลจะเสด็จดับขันธปรินิพพานแลวยังแสดงพระเทศนาโปรด                     

สุภัททะปริพาชก ดังเรื่องที่ปรากฏในพระมหาปรินิพพานสูตรน้ัน บุคคลที่ฝกตนเองไดแลวจึงจะ

สามารถแนะนําตักเตือนคนอื่นได ถาตนเองยังไมไดฝกฝนอบรมตนใหดีกอนเมื่อไปแนะนําคนอื่นเขาก็

จะไมเช่ือฟงถอยคําของตน แถมยังจะถูกวากลาวยอนกลับมาหาตัวเองอีก ผูบริหารที่ดีตองฝกตนเอง

ใหดีกอนแลวคอยไปบริหารคนอื่นแนะนําคนอื่น การท าอยางน้ีจึงจะประสบความสําเร็จในการบริหาร  

 ขันติ ความอดทน ผูบริหารตองมีความอดทนอดกลั้นเมื่อมีปญหาเกิดข้ึนหรือมีอุปสรรค

เกิดข้ึนไมวาจะเปนความอดทนตอความลําบากทางดานรางกายที่จะตองทํางานหนัก หาเลี้ยง

ครอบครัวนอกจากน้ียังตองอดทนตอความลําบากทางใจดวย เชน เมื่อมีเรื่องความขัดแยงมากระทบ

จิตใจทําใหจิตใจเศราหมองขุนมัว อดทนตอคําดาวากลาวตักเตือนจากคนในครอบครัว ถาผูบริหารมี

ขันติความอดทนจะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ เพราะความอดทนเปนบอเกิดแหงคุณธรรม
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ทั้งหลายอีกมากมาย ดังพระพุทธพจนที่ตรัสไวในโอวาทปาฏิโมกขวา“ขนฺ ตี ปรม ตโป ตีติกฺขาขันติ 

คือ ความอดทนอดกลั้นเปนตบะอยางยิง” 

 จาคะ ความเสียสละ ในที่น้ีมีความหมาย  2  นัยคือ นัยแรกเสียสละแบงปนสิ่งของที่หามา

ไดใหแกคนในครอบครัวอยางเปนธรรมไมลําเอียง นัยที่สอง เสียสละหรือสละอารมณที่เปนขาศึกตอ

จิตใจที่ทําใหใจเศราหมองขุนมัวอารมณโกรธ  ความเคียดแคนชิงชัง  ความเกลียดความอาฆาตจองเวร

ความพยาบาทปองรายเปนตนเมื่ออารมณเหลาน้ีเกิดข้ึนตองเสียสละออกไปจากจิตใจไมปลอยให

อารมณเหลาน้ีอยูในจิตใจนานเพราะจะทําใหเสียสุขภาพกายและใจ เปนอุปสรรคตอการ  บริหารงาน 

การสละสิ่งของของตนใหคนอื่น ที่ควรใหเปนเรื่องที่พระพุทธองคทรงสรรเสริญ และยกยองดังที่

พระองคไดวางหลักการปฏิบัติไวสาหรับพวกภิกษุทั้งหลายวา ใหแบงปนเอกลาภ ที่เกิดข้ึนในวัดแก 

ภิกษุที่มาถึงเชนทรงอนุญาตใหภิกษุสงฆทําการอุปโลกนกรรมแบงปนสิ่งของใหถึงแกสงฆทุกรูป             

ตามลําดับพรรษา ทรงบัญญัติพระวินัยไวใหภิกษุสละผาจีวรที่อยูปราศจากคือ ปลอยใหผาอยูที่หน่ึง

ตัวเองอยูที่หน่ึงจนอรุณของวันใหมข้ึนไป ทําใหผาน้ันเปนนิสสัคคีย คือ เปนผาที่ควรสละเสียกอน

สวนตัวภิกษุเปนอาบัติปาจิตตียตองนําผาผืนน้ันไปทําพิธีสละใหเปนสมบัติของภิกษุรูปอื่นเสียกอนแลว 

ใหภิกษุรูปน้ันคืนให ในภายหลัง จึง แสดงอาบัติ ตอหนาภิกษุรูปน้ันหรือรูปอื่น ก็ได 

 การทําอยางน้ันจึงจะพนจากอาบัติที่ตองน้ัน  มีขอความปรากฏในปราภวสูตรตอนหน่ึงวาผู

ที่มีของเหลือกินเหลือใชไมแบงปนใหคนอื่นหรือคนรอบขางกลับใชสอยสิ่งเหลาน้ันเพียงผูเดียว                 

พระพุทธองคตรัสวาการทําอยางน้ันเปนทางแหงความเสื่อมของคนน้ัน ในทางพระพุทธศาสนาการ

สละแบงปนสิ่งของของตนให คนอื่น หรือการถวายสิ่งของของตนใหเปนทานแกสงฆหรือแกบุคคล      

เปนอุบายเครื่องละกิเลสอยางหยาบคือความตระหน่ีออกจากจิตใจของตน ทําใหจิตใจของตนเปน

อิสระจากความตระหน่ี ซึ่งเปนเครื่องผูกพันจิตใจอยางหน่ึง  ในโอวาทปาฏิโมกขซึ่งเปนคําสอนที่ถือวา

เปนหัวใจหลักของพระพุทธศาสนาที่พระองคทรงแสดงแกพระอรหันตสาวก จํานวน 1,250 รูป ที่มา

ประชุมกันที่พระเวฬุวันอุทยานปาไผ ที่พระเจาพิมพิสารถวายให เปนที่ประทับของพระพุทธเจา              

และพระสาวกน้ันพระองคไดแนะนําใหสละอารมณที่เปนขาศึกแกจิตใจดวยการใหชําระจิตใจของตน

ใหสะอาดใหผองใสจากเครื่องเศราหมองทั้งหลาย เครื่องเศราหมองในที่น้ีคือ กิเลส  ทั้งหลาย เชน 

ความกําหนัดยินดีใน รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่มากระทบ ตา หู จมูก ลิ้น และรางกาย ความโกรธ

ความอาฆาต ความพยาบาทปองราย สิ่งเหลาน้ี ทําใหจิตใจเศราหมองไมปลอดโปรง บดบังปญญาปด

กั้นไมใหคนบรรลุถึงความดีที่ควรจะได  

 เมื่อผูบริหารเขาใจหลักการเหลาน้ีแลวนําไปบริหารตนเอง บริหารงานในครอบครัว และ             

ในองคการที่ตนรับผิดชอบอยูจะทําใหการบริหารงานประสบความสําเร็จตามที่ต้ังใจไว มีหลักฐาน

ตามที่ไดศึกษามาน้ีและตามหลักฐานที่พระพุทธองคไดตรัสแกอาฬวกยักษในอาฬวกสูตรตอนหน่ึงวา

ในโลกน้ี เหตุใหไดเกียรติที่ย่ิงไปกวา สัจจะ ก็ดี เหตุใหมีปญญาที่ย่ิงไปกวา ทมะ ก็ดี เหตุใหผูกมิตร
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สหายไวไดที่ย่ิงไปกวา จาคะ ก็ดี เหตุใหหาทรัพยไดที่ย่ิงไปกวา ขันติ ก็ดี มีอยูหรือไม  เมื่อพระพุทธ

องคตรัสถามจบ อาฬวกยักษกราบทูล วา ไมมีสิง่ใดที่จะย่ิงไปกวาหลักธรรมทั้ง 4 อยางน้ี คือ ไมมีเหตุ

อื่นที่จะใหไดเกียรติย่ิงไปกวา สัจจะ ความซื่อสัตย ไมมีเหตุอื่นที่จะใหเกิดปญญาย่ิงไปกวา ทมะ                   

การฝกฝนอบรมตน ไมมีเหตุอื่นที่จะผูกมิตรไวไดย่ิงไปกวา จาคะ การเสียสละแบงปน ไมมีเหตุอื่นที่จะ

ทําใหหาทรัพยไดย่ิงไปกวา ขันติ ความอดทน 

 การนําหลักฆราวาสธรรมไปประยุกต ใชในชีวิตประจําวัน  1) บิดามารดา นายจางกับ

ลูกจาง มีความซื่อสัตยตอกัน สามีไมปดบังภรรยา ไมนอกใจภรรยา ภรรยาไมนอกใจสามี มีความ

ซื่อสัตยตอกัน พูดความจริงตอกัน ไมโกหกหลอกลวงกัน บิดามารดา มีความซื่อสัตยตอบุตรธิดา เชน 

รับปากวา จะใหสิ่งของอยางใดอยางหน่ึงตองทําตามสัญญาที่ใหไว จะทําใหบุตรธิดา เกิดความเช่ือมัน

ในบิดามารดา บุตรธิดา มีความซื่อสัตยตอบิดามารดา เชน ไมโกหกเพื่อใหบิดามารดาใหสิ่งของเกิน

ความจําเปน รับปากวาจะทําสิ่งน้ันสิ่งน้ีให ตองทําตามที่รับปากไว กรณี ของนายจางกับลูกจางก็ให

ปฏิบัติตามนัยที่กลาวมาน้ีเหมือนกัน 2) ผูบริหารหรือผูเปนหัวหนาครอบครัว หรือ องคการตองหมั่น 

ฝกฝนอบรมตนอยูตลอดเวลา เพื่อที่จะไดเรียนรู หลักการบริหารใหม ๆ มาบริหารคนในครอบครัว

และองคการใหเจริญกาวหนาย่ิงๆข้ึน การฝกฝนอบรมตนเองจะทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดี

ในตัวเอง และจะสรางความนาเช่ือถือใหกับตนเอง เมื่อไดรับความเช่ือถือแลวการสั่งงานหรือการ

ดําเนินกิจการใดๆ ก็จะเปนไปโดยสะดวก ไมมีอุปสรรคขัดขวาง 

 การฝกตนเองมีอยูหลายวิธี เชน การเรียนรูตามตํารา การสอบถามจากคนผูมีประสบการณ

โดยตรง การลงมือทดลองปฏิบัติดวยตนเอง เปนตน วิธีเหลาน้ีจะชวยใหเกิดการพัฒนาตนเองเปน

อยางดี  3) ผูบริหารหรือ ผูเปนหัวหนาครอบครัวหรือองคการตองมีความหนักแนนมั่นคง ไมหว่ันไหว

เมื่อมีปญหาเกิดข้ึนในครอบครัวหรือองคการ ธรรมดาการอยูดวยกันหลายคนยอมจะมีการ  

กระทบกระทั่งกันบาง ทั้งทางกิริยาทาทางและทางวาจา ตองอดทนตอ กิริยาน้ันๆ ใหไดไมแสดง  

อาการอันไมพึงประสงคออกมา ที่จะทําใหเกิดความขาดความเช่ือมั่นในผูบริหารหรือผูนําปญหา

บางอยางไมสามารถแกไขไดดวยเหตุผลหรือวิธีการ เชน ปญหาความขัดแยงในครอบครัวหรือองคตอง

อาศัยกาลเวลาเปนตัวแกปญหา ลักษณะอยางน้ีผูบริหารตองอาศัย ขันติ ความอดทน 4)  ผูบริหาร

ตองเสียสละแบงปนผลประโยชนที่เกิดข้ึนในครอบครัวหรือ ในองคการใหแกสมาชิกอยางเปนธรรม           

ไมลําเอียง คือไมเห็นแกหนา เชน ไมคํานึงถึงวา สมาชิกคนน้ันจะเปนใคร ทุกคนควรที่จะไดสวนแบง

ตามสิทธิและหนาที่ของตน สมาชิกในครอบครัวหรือในองคกรทุกคนก็ตองรูจักเสียสละแบงปนสิ่งของ

ของตนใหแกสมาชิกคนอื่นบางตามสมควรแกฐานะของตนและเสียสละแบงปนความมีนํ้าใจตอกัน              

ใหอภัยแกกันและกันในบางเรื่องที่ เห็นวาสมาชิกบางคนทําผิดหรือไมเหมาะสม การบริหาร

สถานศึกษาก็เชนเดียวกัน ถาผูบริหารสถานศึกษานําหลักธรรม ฆราวาสธรรม ซึ่งเปนหลักธรรมของผู
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ครองเรือนมาประยุกตใช ก็จะเปนแนวทางหน่ึงในการนําองคกรสถานศึกษาไปสูการพัฒนาบริหาร

จัดการที่ดีมีประสิทธิภาพไดทั้งในเรื่องการบริหารงานวิชาการละการบริหารงานบุคคล   

 พุทธทาสภิกขุ  (2530, หนา 8-9) ไดแสดงพระธรรมเทศนาไวในเรื่อง “หลักธรรมของผู

ครองเรือน” ใน หัวขอฆราวาสที่จมปลักไมรูจักใชฆราวาสธรรม วาฆราวาสที่จมปลักอยูในอวิชชา          

ของฆราวาสน้ัน ไมมีฆราวาสธรรม อยางที่พระพุทธองคไดตรัสไววา สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ 4 อยางน้ี 

เปนฆราวาสธรรม ฆราวาสจะตองมีธรรม 4 ประการน้ี เปนเครื่องดํารงความเปนฆราวาส ไมใหเกิด

โทษทุกข ใด ๆ และเกิดความเจริญ และตรัสวาเปนธรรมสําหรับฆราวาสอยางย่ิง ไมมีธรรมอื่นย่ิงกวา

สําหรับความเปนฆราวาส น่ีขอใหเอามาทําไวในใจสักหนอยหน่ึงวา พระพุทธเจาทรงทาประกาศ

ทํานองทาวาไมเช่ือก็ไปถามสมณพราหมณเหลาอื่นดูเถิด วาสําหรับฆราวาสน้ัน มีธรรมะไหนที่มันย่ิง

ไปกวา สัจจะ ทมะ ขันติ และจาคะ น่ีฆราวาสสวนมากยังไมรูวา น้ีเปนฆราวาสธรรมที่ตองมี สัจจะ คือ 

จริงใจ ในสิ่งที่จะตองทําหรือตองมีโดยเฉพาะ ทมะ คือการ บังคับตัวเองใหทําใหได ขันติ คือ อดกลั้น 

อดทน เมื่อมันเหน็ดเหน่ือยยุงยากลําบากเจ็บปวดข้ึนมา และจาคะ คอยระบายความกดดันของความ

กีดค้ันของกิเลสเกี่ยวกับเรื่องน้ัน ๆ ฆราวาสที่มีฆราวาสธรรมน้ีก็จะไดรับผลของความเปนฆราวาส               

ในความเปนฆราวาสโดยสมบูรณ และย่ิงไปกวาน้ัน จะเปนฆราวาสที่เลื่อนช้ันตัวเองอยูเสมอ                         

น้ีหมายความวา ถาอยากจะจมปลักอยูในความเปนฆราวาส ก็มีทางที่จะทําใหดีที่สุดไดคือมีฆราวาส

ธรรม แตถาอยากจะยกถอนตัวออกมาเสียจากความเปนฆราวาส ก็ยังใชฆราวาสธรรมอีกน่ันแหละสม

กับที่ตรัสวา เปนธรรมสําหรับฆราวาส 

 สรุป การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 เปนธรรมที่ทําใหผูปฏิบัติเปนฆราวาส 

ที่ ศักด์ิสิทธ์ิ ที่มีคุณธรรมในตัว  การฝกคุณธรรมทั้ง 4 ประการ คือ สัจจะ ทมะ ขันติ จาคะ                

อยางสมํ่าเสมอก็จะเปนผูที่มีจิตใจผองใส ผูบริหารสถานศึกษานําหลักฆราวาสธรรมมาเปนหลักในการ

บริหารงานจัดการบุคคล ก็สงผลใหการบริหารมีประสิทธิภาพได 

 2.5.1 ดานสัจจะ  

 วิทย  วิศทเวทย และเสถียรพงษ วรรณปก (2542, หนา 24-28) ไดแบงสัจจะไว 5 

ประการ คือ  

  1. ความจริงใจตอตนเอง คือ การซื่อสัตยตอตนเอง มีศีลธรรมประจําใจ มีความละอาย

ใจเกรงกลัวตอการทําความช่ัว แตมีความมุงมั่นที่จะประพฤติตนเปนคนดี บุคคลใดถาขาดสัจจะตอ 

ตนเองแลว ยอมจะโกหกคดโกง หรือ หลอกลวงผูอื่นไดโดยงาย  

  2. ความจริงใจตอคนอื่น คือ การมีความซื่อตรง จริงใจประพฤติปฏิบัติอยางตรงไปตรงมา

ตอบุคคลที่เราเกี่ยวของดวย เชน บิดามารดา ผูมีพระคุณ ครูอาจารย มิตรสหาย ผูรวมงานทั้งระดับสูง

กวาและต่ํากวา ความจริงใจเหลาน้ี แสดงออกดวยการไมทรยศคดโกง เบียดบังผลประโยชนใหแก

ตนเอง คือ เมื่ออยูตอหนาพูดจาปราศรัยดี พอลับหลังกลับนินทาใหราย  
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  3. ความจริงใจตอหนาที ่คือ การปฏิบัติหนาที่การงานดวยความรับผิดชอบ ทํางานดวย

ความซื่อสัตย ไมแสวงผลประโยชนใหแกตนเอง และพวกพอง ดวยการใชอํานาจหนาที่โดยมิชอบ หรือ

ผิดจากทํานองคลองธรรม ความจริงใจเหลาน้ีแสดงออกดวย การต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนให

สําเร็จลุลวงและเกิดผลดี  

  4. การพูดความจริง รักษาคําพูด คํามั่นสัญญา เมื่อรับปากวาจะทําอะไรแลวก็จะตอง 

พยายามกระทําตามที่รับปากไวใหได ปากตรงกับใจ ไมพูดปด หรือกลาวใหรายผูอื่น  

  5. ความจริงใจตอประเทศ คือ การเคารพยึดมั่นในกฎระเบียบของบังคับของชาติ                   

มีความจงรักภักดีตอสถาบันสําคัญ คอยปองกันภัยที่จะมีตอประเทศ และไมกระทําการใด ๆ อันจะ

เปนการบอนทําลายหรือทําใหประเทศชาติตองเสื่อมเสียช่ือเสียง  

 สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส  (2540, หนา 6-7) นอกจากความ

สุจริตที่กลาวมา ขางตน พระพุทธเจายังไดตรัสถึงสุจริตอีก 3 อยาง ดังน้ี 

  1. กายสุจริต คือ การประพฤติชอบดวยกาย ไดแก การเวนจากการฆาสัตว เวนจากการ 

ลักทรัพย และเวนจากการประพฤติผิดในกาม 

  2. วจีสุจริต คือ การประพฤติชอบดวยวาจา ไดแก การเวนจากการพูดเท็จ เวนจากการ

พูดสอเสียด  เวนจากการพูดคําหยาบ และเวนจากการพูดเพอเจอ                                                                                                                      

  3. มโนสุจริต คือ การประพฤติชอบดวยใจ ไดแก การไมโลภอยากไดของของคนอื่น               

ไมพยาบาทปองรายคนอื่น และการทําความเห็นใหถูกตองตามหลักเปนจริง หรือตามครรลอง               

คลองธรรม  

 สรุปไดวา ดานสัจจะ คือ ความจริงใจ เปนการซื่อสัตย มีศีลธรรมประจําใจ มีความละอาย

ใจเกรงกลัวตอการทําความช่ัว มุงมั่นที่จะประพฤติตนเปนคนดี มีความซื่อตรง จริงใจ ประพฤติปฏิบัติ

อยางตรงไปตรงมา และพูดจริง รักษาคําพูด คํามั่นสัญญา เมื่อรับปากวาจะทําอะไรแลวก็จะตอง

พยายามกระทําตามที่รับปากไว 
 

 2.5.2 ดานทมะ  

 ทมะ แบงเปน 2 ประการ คือ  

  1. การฝกฝนตนเอง เปนความมุงหมายเพื่อสะกดกลั้น ฝกฝน อบรมจิตใจของตนใหมี

สภาพจิตใจดีข้ึน ใหเขมแข็งมากข้ึน ฝกขมความรูสึกเพื่อใหพรอมกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเกิดข้ึน 

ตองขมใจไมใหแสดงอาการรวนเรหวาดหว่ัน เชน ไมพลั้งเผลอสติดาวาออกมาโดยไมมีสติยับย้ังหรือ 

ขมความประหมาเมื่อตองพูด หรือ แสดงออก  

  อีกอยางหน่ึง ทมะน้ี ในความหมายที่ลึกซึ้งทางพระ หมายถึง การรูจักฝกอินทรีย              

(กายและใจ) ไดแก ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ดวยอํานาจของคุณธรรม ไมใหเปนไปตามกําลังของกิเลส



53 

หรือความช่ัวชา การฝกใจใหมีทมะ คือ การรูจักใชสติใหมาก เพื่อขมความรูสึกที่ไมดีไว และหาทาง

พัฒนาใจตนเองใหมั่นคงข้ึนดวย วิธีการฝกจิตใจ เชน ฝกสมาธิ ฝกน่ังกรรมฐาน เปนตน  

  2. การขมใจตนเอง คือ การยับย้ังจิตใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยูกับอบายมุข ฟุงซาน

ทะยานอยากกับสิ่งที่ไมชอบดวยกฎหมาย และศีลธรรม รวมทั้งรูจักควบคุมอารมณไมใหโกรธงายหรือ 

เกลียดงาย เชน ถาเพื่อนมาชักชวนใหไปรวมลักขโมยทรัพยสินของคนอื่น โดยสัญญาวาจะแบงรายได

ใหครึ่งหน่ึง ถึงแมจะมีความจําเปนตองใชเงิน แตเมื่อเห็นวา การกระทําเชนน้ีไมถูกตอง ผิดทั้งทางโลก 

และทางธรรม ก็ตองปฏิเสธไป หรือ เวลาเพื่อนว่ิงมาชนโดยไมเจตนา ก็ไมถือโทษ ไมเกรี้ยวกราด หรือ

ดาวา เปนตน  

 สรุปไดวา ดานทมะการฝกฝนขมใจ ฝกนิสัย ปรับตัว รูจักควบคุมจิตใจ ฝกหัดดัดนิสัย

แกไขขอบกพรอง ปรับปรุงตนใหเจริญกาวหนาดวยสติปญญา 

 

 2.5.3 ดานขันติ  

 หมายถึง การมีจิตใจเขมแข็ง หนักแนน หนักเอาเบาสู ไมหว่ันไหวงาย ๆ เปนลักษณะของ

การอดทนที่เกิดข้ึนจากสิ่งที่มากระทบจากภายนอกรางกาย เชน อากาศ เหตุการณที่เกิดข้ึนกับตัวเรา 

และคนที่มีขันติ เรียกไดวา เปนผูที่มีความงามในตนเอง นับเปนมงคลสูงสุดประการหน่ึงในมงคล               

38 ประการ ดังพุทธภาษิตที่วา ขันตี จะ โสวะจัสสะตา… เอตังมังคะละมุตตะมัง แปลวาความอดทน 

และ ความเปนผูวางาย เปนมงคลสูงสุด (ขนฺตี จ โสวจสฺสตา สมณานฺจ ทสฺสนํ กาเลน ธมฺมสากจฺฉา 

เอตมฺมงฺคลมุตฺตม.ํ แปลวา การมีความอดทน การเปนผูวางาย การไดเห็นสมณะ : สนทนาธรรมกับ

พระสงฆ และการสนทนาธรรมตามกาล:การศึกษาธรรมะกับผูรูเปนมงคลสูงสุด) พระพุทธเจาตรัสถึง

ขันติวา เปนธรรมะที่ทําใหคนที่ปฏิบัติตามเปนคนงาม ไวดังน้ี  

  1. ขันติ คือ ความอดทน การอดได ทนได เพื่อบรรลุความดีงามที่ต้ังมั่นไว  

  2. โสรัจจะ ความสงบเสงี่ยม การมีอัธยาศัยงดงาม รักความประณีต หมดจดเรียบรอย  

  คนที่มีธรรมะ 2 ขอน้ี จะเปนผูที่มีบุคลิกลักษณะที่ดี เปนคนหนักแนน มั่นคง สุภาพ

เรียบรอย นารักใครนับถือ มีน้ําใจงดงาม มีเมตตา ไมกอการทะเลาะวิวาทกับใครงาย ๆ เปนเสนหแก

บุคคลน้ัน  

  สมเด็จพระมหาวีรวงศ (พิมพ ธมฺมธโร) (2539, หนา 486-488) กลาววา สามารถ

จําแนกขันติออกไดเปน 3 ประเภท ไดแก ตีติกขาขันติ (ขันติอด) หมายถึงความอดทน หักหามจิตใจ

ไมใหไหลไปตามกระแสแหงอํานาจฝายต่ํา ซึ่งมีความทะยานอยากเพราะอํานาจของความโลภ เปนสิ่ง

ย่ัวยุ ลอลวงจิตใจให ตกลงไปสูหลุมพรางแหงความช่ัว อดทนตอความโกรธในขณะที่เกิดอารมณรอน

รุมและอดทนตอความหลง ธิติขันติหรือตปขันติ (ขันติทนหรือมั่นคง) หมายถึงความอดทนตอความ

ตรากตรําในการทํางานทั่วไปเชน ทนตอความหิวกระหาย เหน็ดเหน่ือยเมื่อยลา ความหนาว ความ

รอน อดทนตอความลําบากอันเกิดจากเวทนา คืออาการเจ็บปวย ความไมสบายกาย เมื่อประสบกับ
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สถานการณที่ไมเอื้อประโยชนแกความสุขเหลาน้ีสามารถดํารงมั่นอยูในภาวะปกติได เรียกวาเปนความ

อดทนมั่นคงดุจด่ังแผนดินและ อธิวาสนขันติ (ขันติยับย้ัง) หมายถึง รูจักยับยังช่ังใจ ไมทอถอย อดทน

ตอ พฤติกรรมลวงเกินถากถางหรือคํากลาวดูหมิ่นของบุคคลหลายระดับ เชน ผูที่กลาวลบหลูดูแคลน 

ผูที่เสมอกันโดยแสดงกิริยาวาจาสบประมาทซึ่งใชคําพูดใหเกิดความเสียหายและผูนอยซึ่งแสดงอาการ

เหยียดหยามก็สามารถอดทน โดยไมมีการโตตอบบุคคลเหลาน้ันเพื่อรักษามิตรภาพอันดี เอาไว  

  อาจกลาวโดยสรุปไดวา ตีติกขาขันติ คือ ความอดทนดวยอํานาจ การอดกลั้นเอาไว 

สามารถสะกดขมใจไมลุแกอํานาจของความโลภ ความโกรธ ความหลง ปดกั้นไมใหกิเลสชนิด หยาบ

ปรากฏผลออกมาทางกายและทางใจ โดยขมเอาไวได อดกลัน้เอาไวอยางเต็มที่ดวยอํานาจแหงศีล ธิติ

ขันติหรือตปขันติ คือความอดทนที่เปนเดชเผาผลาญกิเลสอยางหยาบปองปรามกิเลสระดับกลางดวย

อํานาจแหงสมาธิ ซึ่งเกิดจากการเจริญสมถกรรมฐานต้ังแตตนจนกระทั่งไดฌานและอธิวาสนขันติ คือ 

ความอดทนจนขมกิเลสและสามารถหยุดย้ังขบวนการเคลื่อนไหวของกิเลสใหขาดลงและสูญสลายไป

ดวยอํานาจแหงวิปสสนาปญญา คือ สามารถถอนอนุสัยกิเลสออกจาก ขันธสันดานได  

  พระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทฺธ)ิ (2546, หนา 227)  กลาววา ขันติจึงเปน

หลักในการดําเนินชีวิตข้ันพื้นฐานประการหน่ึงที่มีความสําคัญตอการตอบสนองความตองการในการ

สรางสรรคประโยชนสุขแกบุคคลผูปฏิบัติในลักษณะที่เปนอุดมมงคลหรือความเจริญสูงสุดสําหรับชีวิต 

ดังขอความที่ทาวสักกะเทวดาไดกลาวยกยองประโยชนของขันติวา “ประโยชนทั้งหลายอยูที่

ความสําเร็จ แตประโยชนที่ย่ิงกวาขันติไมม”ี น่ันก็คือ กิจกรรมใด ๆ ของมนุษยไมอาจหลีกเลี่ยงความ

อดทนไปได กลาวคือ หลักคําสอนเรื่องขันติทั้ง 3 ประเภทน้ี สงผลแหงความสําเร็จทั้งในระดับโลกียะ

และโลกุตระ ในระดับโลกียะ ขันติมีความสัมพันธกับการดําเนินชีวิตของมนุษยในหลายดาน นับต้ังแต

ความอดทนอดกลั้นปฏิบัติฝกฝนอบรมตนเพื่อการอยูรวมกับผูอื่นในสังคมอยางมีความสุข สําหรับ

ระดับโลกุตระ ขันติเปนเครื่องมือสําคัญที่จําเปนตอการประพฤติปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลาพฤติกรรมอัน

แสดงออกทางกาย วาจา ใจใหอยูในกรอบของความถูกตอง ทําใหมีจิตใจที่เขมแข็ง ละกิเลส ตาง ๆ ได 

ไมเห็นแกตัว ไมเกิดราคะ โทสะ โมหะ ไมเบียดเบียนตนเองเกิดจิตใจที่เปนกุศลอันจะนอมนําตนไปสู

ความดีสูงสุด คือ พระนิพพาน  

 พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (2546, หนา 227) ไดอธิบายความหมายวา “ขันติ” หมายถึง

ความอดทน คือ ภาวะที่ยอมอดทนอดกลั้นตอการถูกกระทบกระทั่งไดอยางสันติ เชน อดทนตอความ

ลําบากทางกาย เชน ทนหิว ทนรอน ทนกระหาย ทนตอความเจ็บปวด ทนตอฝนตก รถติด อดทนตอ

ความลําบากทางใจ เชน ทนตอภาวะกลืนไมเขาคายไมออก ทนตอเสียงติฉินนินทา ดาวาประชด

ประเทียด ทนตอนักการเมืองที่ตนไมชอบ ทนตอสภาพแวดลอมที่อึดอัดนาเบื่อหนาย และทนตอการ

ย่ัวเยาเราใหหลงของกิเลส เชน รูปสวยเราใหอยากดู เสียงเพราะเราใหอยากฟง กลิ่นหอมเราใหอยาก

ดม รสอรอยเราใหอยากลิ้ม สัมผัสนุมนวลเขาใหอยากเคลียคลอ เปนตน  
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 พระศรีธรรมนิเทศ  (ม.ป.ท., ม.ป.ป, หนา 22) ไดกลาวถึงความหมายของขันติวาขันติ คือ 

ความอดทนแยกออกเปน 3 ประเด็น คือ 

  1. ทนลําบาก หมายถึง ทนลําบากเพราะทุกขเวทนา อันเกิดจากโรคภัยไขเจ็บ เอาชนะ

ความเจ็บปวยไดถึงปวยก็สามารถหายไดโดยไว  

  2. ทนตรากตรํา หมายถึง ไมคํานึงถึงความรอน หนาว แดด ฝน หิวก็กิน กระหายก็ด่ืม 

เหน่ือยก็พัก เสร็จแลวก็รีบทํางานตอไปจนสําเร็จเรียบรอย  

  3. ทนเจ็บใจ หมายถึง ความอดกลั้นเปนขันติข้ันสูงสุด เรียกวาอธิวาสนขันติ ผูที่มี

อธิวาสนขันติ ยอมเปนผูที่มีใจสะอาด สบาย ปลอดโปรง เพราะเมื่อมีอารมณใด ๆ มากระทบก็

สามารถที่จะอดกลั้นไวได ทนไวได ไมแสดงออกมา 

  สรุปดานขันติ หมายถึง  ความอดทน การต้ังหนาทํ าหนาที่ การงานดวยความ

ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไมหว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย 

 

 2.5.4 ดานจาคะ 

 จาคะ คือ ความเสียสละ การรูจักปลอยวาง ตองมีจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ การรูจัก

ปลอยวางอารมณที่ไมดีออกไป ละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตนลงบาง ไมตระหน่ีและเห็น

แกตัวจนเกินไป  

 การบริจาค หรือ การสละใหปนน้ัน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทุกพระองคไดทรงปฏิบัติ

ไวเปนแบบอยางที่ดีของประชาชนคนไทยเสมอมา ทรงยึดมั่นในหลักปกครองประเทศ ที่ช่ือวา 

ทศพิธราชธรรม 10 ประการ ซึ่งประกอบดวย 

   1. ทาน คือ การเอาใจใสสงเคราะหไพรฟาประชาชนใหไดรับประโยชนสุข ทั้งขาราช

บริพารและสมณะชีพราหมณ ทรงยินดีพระราชทานทรัพยสวนพระองค เพื่อบํารุงประชาราษฏร ผู

สมควรไดรับ  

   2. ศีล ทรงมีพระจริยาวัตรที่งดงาม เหมาะสมทั้งการประพฤติ ปฏิบัติ การตรัส และ

มีพระดําริที่สุจริต ทรงสํารวมในเบญจศีลเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน  

   3. ปริจจาคะ คือ ทรงเสียสละความสุขสวนพระองค เพื่อประโยชนสุขของบานเมือง

ทรงบริจาคทรัพยสวนพระองค เพื่อสวนรวมเปนที่ต้ัง  

   4. อาชชวะ คือ ทรงมีพระราชอัธยาศัยที่ซื่อตรง ไมคิดประทุษรายใคร มีความจริงใจ 

ไมหลอกลวงประชาชน ดํารงในความสัตยสุจริตตอพระราชสัมพันธมิตร  

   5. มัททวะ คือ ทรงมีความออนโยน มีอัธยาศัยอันดี ความไมถือพระองคกับ

ประชาชนและขาราชบริพาร ทรงพิจารณาดวยเหตุผลอันชอบธรรมแลว จึงทรงปฏิบัติ แมมีผูกราบทูล

เห็นแตกตางจากพระองคดวยเหตุผลของนักปราชญและบัณฑิตก็ทรงรับฟงเหตุผลน้ัน  
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   6. ตปะ คือ ทรงมีความเพียรในการปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประชาชน โดยไม

ทรงเห็นแกความเหน็ดเหน่ือย เพราะพระมหากษัตริยยอมทรงต้ังพระราชหฤทัยกําจัดความเกียจคราน

และการทําผิดหนาที่ 

   7. อักโกธะ คือ ทรงมีพระราชหฤทัยประกอบดวยเมตตา ยอมไมทรงเกรี้ยวกราดไม

วินิจฉัยความดวยอํานาจความโกรธ แมจะมีเหตุใหพระพิโรธ ก็จะทรงขมใหสงบ ระงับดวยพระสติ  

   8. อวิหิงสา คือ ทรงมีพระราชหฤทัยกอปรดวยพระมหากรุณา ไมปรารถนากอโทษ 

ใหแกผูหน่ึงผูใด ไมทรงใชอํานาจบีบค้ันลงโทษอาชญาประชาราษฎรโดยความเกลียดชัง หรือเหตุอัน

ไมสมควร ไมวินิจฉัยความดวยอํานาจความโกรธแมจะมีเหตุใหพระพิโรธก็จะทรงขมใหสงบระงับดวย

พระสติ  

   9. ขันติ คือ การมีความอดกลั้นตอความโลภ ความโกรธ และความหลงที่เกิดข้ึน

อดทนตอเวทนาเย็นรอนเปนตน ทนตอถอยคําที่มีผูกลาวช่ัว และไมทรงละทิ้งกิจกรณียที่ไดบําเพ็ญ

โดยชอบธรรม  

   10. อวิโรธนะ คือ การวางตนใหหนักแนน ยึดมั่นในความยุติธรรม ไมเอนเอียง

หว่ันไหวเพราะถอยคําดีราย ลาภสักการะ อารมณตางๆ ทั้งที่นายินดีหรือไมนายินดี โดยทรงคํานึงถึง

ประโยชนของประเทศและราษฎรเปนที่ต้ัง  

 สรุปจาคะ หมายถึง ความเสียสละ การสละกิเลส สละความสุขสบายและผลประโยชน 

สวนตนได ใจกวาง พรอมที่จะรับฟงความทุกข ความคิดเห็น และความตองการของผูอื่น พรอมที่จะ

รวมมือชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผ ไมคับแคบเห็นแกตนหรือเอาแตใจตัว 

  

2.6 สภาพทั่วไปของพื้นที่ที่วิจัย 

 1. ขอมูลท่ัวไปสภาพท่ัวไป 

  1.1 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ประกอบดวย  อําเภอ

เมืองสกลนคร  อําเภอกุสุมาลย  อําเภอโคกศรีสุพรรณ  อําเภอโพนนาแกว  อําเภอเตางอย และ

อําเภอภูพาน  อําเภอกุดบากโดยมีอําเภอเมืองสกลนคร  เปนที่ต้ังศูนยราชการ  ศูนยกลางทางการ

ศึกษา ศูนยกลางคมนาคม ศูนยกลางดานเศรษฐกิจ และการคา เปนชุมชนเมืองที่มีความหนาแนนราย

ลอมดวยชุมชนชนบททางการเกษตรประชากร  รวมทั้งสิ้น 287,748 คน ขนาดพื้นที่ 2,928ตร.กม. 

ประกอบดวย  อําเภอเมืองสกลนคร จํานวน  192,822 คน  ขนาดพื้นที่ 1,023.37 ตร.กม. อําเภอ

กุสุมาลย  45,833  คน ขนาดพื้นที่ 454ตร.กม. อําเภอโคกศรีสุพรรณ 33,876 คน  ขนาดพื้นที่ 212 

ตร.กม. อําเภอโพนนาแกวจํานวน  36,029  คน  ขนาดพื้นที่ 352ตร.กม. อําเภอเตางอย 25,397  คน  

ขนาดพื้นที่  328 ตร.กม. อําเภอภูพาน  36,217 คน ขนาดพื้นที่  559 ตร.กม. และอําเภอกุดบาก 

32,257 คน  มีชนเผาพื้นเมืองเดิมประกอบดวย  เผาภูไท ยอกระเลิง โส  ไทยลาว  และโยย 
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  1.2 ภูมิประเทศ  และภูมิอากาศ พื้นที่โดยทั่วไปเปนที่ราบสูง สูงกวาระดับนํ้าทะเล 

ประมาณ 172  เมตร  ตอนกลางเปนที่ราบตํ่าเหมาะแกการทํานา มีหนองหารเปนแองนํ้าขนาดใหญ  

มีเน้ือที่ประมาณ 77,016 ไร  อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 26.77 องศาเซลเซียส  ปริมาณนํ้าฝนโดยเฉลี่ย  

1,449.9  มิลลิเมตรตอป  การคมนาคมเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1จัดต้ังที่อําเภอ

เมืองสกลนคร  เปนศูนยกลางการคมนาคมของจังหวัด  และอําเภอเขตปริมณฑล  การคมนาคมติดตอ

ทางรถยนต  อําเภอที่อยูไกลที่สุด 42กิโลเมตร  ไดแก อําเภอกุดบาก อําเภอใกลที่สุด 22 กิโลเมตร 

ไดแก  อําเภอโคกศรีสุพรรณ อาชีพและสถานภาพทางเศรษฐกิจ  ในเขตชุมชนเมืองอาชีพคาขาย  

อุตสาหกรรมขนาดยอม  เชน  ตัดเย็บเสื้อผา  ผลิตภัณฑจากการเกษตรกรรม  สําหรับชุมชน  อําเภอ

รอบนอกมีอาชีพทํานา  ทําไร  มีระบบชลประทานขนาดยอม  สนับสนุน สงเสริมรายไดและสภาพ

เศรษฐกิจเฉลี่ยอยูในเกณฑปานกลาง 

 

  2. ขอมูลท่ัวไปของจังหวัดสกลนคร 

   2.1 พื้นที่  9,605.8  ตารางกิโลเมตร ( 6,003,602 ไร ) 

   2.2 เขตการปกครอง  18  อําเภอ  124  ตําบล  1,515  หมูบานการปกครอง

ทองถ่ิน  องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง  เทศบาลนคร  1 แหง  เทศบาลตําบล  49 แหง  

องคการบริหารสวนตําบล  90  แหง  รวม อปท.  139 แหง (สํานักงานสงเสริมการปกครองทองถ่ิน

จังหวัดสกลนคร) 

                   2.3 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 7 คน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด  36 คน       

   2.4  โครงสรางระบบเศรษฐกิจจังหวัดสกลนคร  สภาพเศรษฐกิจ  มูลคาผลิตภัณฑ 

มวลรวมจังหวัด (GPP) 

   ป 2555   มูลคาเพิ่ม  38,125  ลานบาท รายไดเฉลี่ยตอคน ตอป  32,021 บาท 

(สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ) 

  3. จํานวนประชากรจังหวัดสกลนคร (กรมการปกครอง  ณ วันที่  31 ธันวาคม  2556) 

   3.1 เพศ ชาย 566,875 คน 

   3.2 หญิง 567,447  คนรวม 1,134,322  คน 

   คนไทยมีการศึกษาที่เหมาะสม (ฝกใฝการศึกษา) (สนง.พัฒนาชุมชนจังหวัดสกลนคร  

: จปฐ.2550 )    กอนประถม  ( 3– 5 ป ) 26,484 คน 

   ป.1– ป.6   ( 6–11 ป )  62,776 คน 

   ม.1 – ม.3  (12–14 ป )  33,433 คน 

   ม.4– ม.6   (15 –17 ป ) 32,265 คน       รวม   154,188  คน  
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       ตารางที่ 2.1 จํานวนประชากรและจํานวนครัวเรือนในจังหวัดสกลนคร (เฉพาะในเขต 7 อําเภอ) 

อําเภอ ชาย หญิง รวม 

เมืองสกลนคร 95,052 97,031 192,083 

กุสุมาลย 22,891 23,198 46,089 

โพนนาแกว 18,003 17,927 35,930 

โคกศรีสุพรรณ 16,891 17,071 33,962 

เตางอย 11,936 11,750 23,686 

ภูพาน 18,426 17,801 36,227 

กุดบาก 16,310 16,010 32,320 

รวม 199,509 200,788 400,297 
 

  5. จํานวนบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต  1 

               มีบุคลากรทั้งสิ้น  จําแนกตามกลุมฯ  และสถานศึกษา  ดังน้ี 

    -   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 1 คน 

    -   รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา     13   คน 

    -   กลุมอํานวยการ             8    คน 

    -   กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย           8   คน 

    -   กลุมบริหารงานบุคคล                 13   คน 

    -   กลุมนโยบายและแผน            6   คน 

    -   กลุมสงเสริมการจัดการศึกษา          9   คน 

    -   กลุมนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา  21    คน 

    -   กลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน          2   คน 

    -   หนวยตรวจสอบภายใน             2  คน 

    -   ขาราชการครูสังกัด สพฐ.            2,393    คน 

    -   ครู สังกัด สช.                     618    คน 

    -   ลูกจางประจํา/ช่ัวคราวพนักงานราชการ /ครูอัตราจาง/ครูพี่เลี้ยง  464  คน 

                      รวม    3,558    คน 
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 2. สภาพการจัดการศึกษา 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีสถานศึกษาทุกระดับทุก

ประเภท ต้ังแตระดับปฐมวัยถึงระดับอุดมศึกษา มีสถานศึกษาทั้งสิ้น  220  แหง  แยกตามสังกัด ดังน้ี 

    -  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  176 แหง/สาขา 

    -  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา      2  แหง 

    -  สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน     6 แหง 

    -  สํานักงานบริหารการศึกษาทองถ่ิน       5 แหง 

    -  สํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ       3 แหง 

    -  สํานักงานตํารวจแหงชาติ (ตชด.)        1 แหง 

    -  สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา     2  แหง 

              -  สํานักงานคณะกรรมการการสงเสริมการศึกษาเอกชน 25   แหง  

ตารางที่ 2.2 จํานวนโรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน 7 ขนาดปการศึกษา 2555 – 2557 

รายการ 
      ปการศึกษา 

 หมายเหตุ 
2555 2556 2557 

ขนาดที1่ (0-120 คน) ร.ร.ขนาดเล็ก 

นักเรียน 1-20 คน 0 1 1   

นักเรียน 21-40 คน 2 3 5   

นักเรียน 41-60 คน 8 10 10   

นักเรียน 61-80 คน 14 15 10   

นักเรียน 81-100 คน 11 12 19   

นักเรียน 101-120 คน 8 7 10   

ขนาดที ่2 (121–200 คน) 43 41 43   

ขนาดที ่3 (201–300 คน) 40 46 41   

ขนาดที ่4 (301- 499 คน) 39 31 27   

ขนาดที่ 5 (500–1,499 คน) 29 8 8   

ขนาดที ่6 ( 1,500–2,499 คน) 8 2 2   

ขนาดที่ 7 (> = 2,400 คน) 2 0 0   

รวม 176 176 176 
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2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวของ  

 พระครูสังฆรักษอภิชาติ สนฺติกโร (เดชชัย, 2555, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ 

กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 

4 ของผูบริหารผูบริหารโรงเรียน ประถมศึกษา 2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา และ 3) เพื่อศึกษา แนวทางปรับปรุงการศึกษา

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ

กรุงเทพมหานคร  ผลการศึกษาพบวา ดานสัจจะ ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด ผูบริหารมีความจริงใจในการ

วางแผนนโยบายบริหารโรงเรียน โดยมุงหวัง  ใหโรงเรียนมีความกาวหนาและพัฒนาย่ิงข้ึน การมี

อาคารเรียนและหองเรียนพอเพียง ดานทมะการขมใจ ผูบริหารสามารถวางแผนบริหารงบประมาณได

เปนอยางดี โดยมุงหวังใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาละวางความช่ัวและทุจริต ดานขันติ                    

ผูบริหารมีความขยันหมั่นเพียร กําหนดมาตรการ หรือกลยุทธ  ที่จะชวยใหแผนบริหารโรงเรียน

บรรลุผลเปาหมาย ดานจาคะ ความเสียสละ ผูบริหารมีการรวมประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนด

แนวทางรวมกันในการวางแผนบริหารโรงเรียน 

 ผลการเปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีเพศ ตําแหนง ไมแตกตางกัน

เกี่ยวกับการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลัก ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร โรงเรียน 

ประถมศึกษาทั้ง 4 ดาน พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการ

เปรียบเทียบ ระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยางที่มีวุฒิการศึกษา และประสบการณแตกตางกันมี

ความคิดเห็นคิดเกี่ยวกับการศึกษา การบริหารงานบุคคลตามหลัก ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร 

โรงเรียน ประถมศึกษา ทั้งไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 แนวทางปรับปรุงการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

โรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร  ดานสัจจะ ควรมีการวางแผน ในการ   

สรรหาบุคลากรอยางยุติธรรม ผูบริหารตองสงเสริมการพัฒนาบุคลากรใหเจริญกาวหนาอยางอดทน

และเสียสละความรูความสามารถในการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใหมีการพัฒนาอยางตอเน่ือง 

 พระสีม สงฺฆโมทโก (ถัจ,2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง มีวัตถุประสงค 3

ประการ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 2) เพื่อเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นการบริหารงานบุคคล

ตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ตาม

ปจจัยพื้นฐานสวนบุคคล  3) เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง  ผลการศึกษา
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พบวา 1.การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอ

เมือง จังหวัดอางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ 3.72 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา

ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานการ

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง สวนระดับคิดเห็นของครูและผูบริหารที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง               

จังหวัดอางทอง ในดานตํ่าสุดคือ ดานการออกจากราชการ   

 2. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผูบริหาร ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง จําแนกตามเพศโดยการ

ทดสอบคา ( t-test) พบวา ครูและผูบริหารที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมืองจังหวัดอางทอง 

แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

 3. ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบผูบริหารที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ทั้ง 6 ดานจําแนกตาม อายุ 

ระดับการศึกษา ตําแหนง ประสบการณ และขนาดโรงเรียนพบวาไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.05 จึงไมเปนไปตามสมมุติฐานที่ต้ังไว   

 4. ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง สรุปได ดังน้ี  (1) ดานการวางแผน

อัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ปญหา อุปสรรค คือ ไมมีข้ันตอนในการวางแผนกําหนดอัตรา

ขาราชการครู ไมมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนง ไมมีการวางแผนพัฒนาคุณภาพครู ขอเสนอแนะ

คือ ควรมีข้ันตอนในการวางแผนกําหนดอัตราขาราชการครูมีการปรับปรุงการกําหนดตําแหนงและ

วางแผนพัฒนาคุณภาพครู (2) ดานการสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง ปญหา อุปสรรค คือ ขาด

หลักเกณฑในการสอบคัดเลือก ขอเสนอแนะคือ มีหลักเกณฑในการสอบคัดเลือกและมีการแตงต้ัง

คณะกรรมการสรรหาขาราชการครู (3) ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ          

ปญหา อุปสรรค คือ ไมอนุญาตใหขาราชการครูลาศึกษาตอ ขอเสนอแนะคือ ควรอนุญาตให

ขาราชการครู ลาศึกษาตอ (4) ดานวินัยและการรักษาวินัย ปญหา อุปสรรค คือ ไมเปดโอกาสให

ขาราชการครูมีสวนรวมในการกําหนดวินัย ขอเสนอแนะคือ ควรเปดโอกาสใหขาราชการครูมีสวนรวม

ในการกําหนดวินัย (5) ดานการออกจากราชการ ปญหา อุปสรรค คือ ขาราชการครูที่เจ็บปวย หยอน

ความสามารถ บกพรองในหนาที่ราชการและประพฤติไมเหมาะสมไมใหออกจากราชการ  

ขอเสนอแนะคือ ควรใหขาราชการครูที่เจ็บปวย หยอนความสามารถ บกพรองในหนาที่ราชการและ

ประพฤติไมเหมาะสมใหออกจากราชการเพื่อประโยชนของสวนรวม (6) ดานการสรางขวัญและ

กําลังใจ ปญหา อุปสรรค คือ ไมมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให ขอเสนอแนะคือ 
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ควรจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให มีการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม 

และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน 

 ประครอง พงษชนะ (2555,บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน               

เขต 1 มีวัตถุประสงค 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อําเภอบานฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 1  2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษา ในเขตพื้นที่อําเภอบานฝาง สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน 

เขต 1 จําแนกตามตําแหนงหนาที่ และประสบการณการทํางาน 3) เพื่อศึกษาแนวทางการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษา ในเขตพื้นที่อําเภอบานฝาง สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการศึกษาพบวา 1.คาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มี ตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหาร  สถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่อําเภอบานฝาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 โดยภาพรวม พบวา มีความคิดเห็นอยูใน

ระดับมาก (มีคาเฉลี่ย = 3.88 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีความคิดเห็นอยูในระดับมากทุก

ด าน  โดยเ รีย งลํ า ดับจากมากไปหานอย ดัง น้ีด านสั จจะ  (มีค า เฉลี่ ย  =3 .99 )  ด านทมะ                       

(มีคาเฉลี่ย = 3.93) ดานขันติ (มีคาเฉลี่ย = 3.79) ดานจาคะ (มีคาเฉลี่ย = 3.79) ตามลําดับ                  

 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตอการบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียนในพื้นที่

อําเภอบานฝาง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตามตําแหนง 

พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมในการบริหารสถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อําเภอบานฝาง สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 จําแนกตาม ตําแหนง โดยภาพรวม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ต้ังไว และเมื่อพิจารณาราย

ดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ดานขันติ ไมแตกตางกัน สวนดาน

จาคะแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 ดานสัจจะและดานทมะแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การเปรียบเทียบความคิดเห็น จําแนกตามประสบการณ พบวา                 

โดยภาพรวม แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับสมมติฐานที่ ต้ังไว            

เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารและครูที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมดานขันติและดานจาคะ ไมแตกตางกัน สวนดานสัจจะ และดานทมะ แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ ระดับ .01 
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 แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมในการบริหารสถานศึกษา ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โรงเรียนในเขตพื้นที่ อําเภอบานฝาง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ควรสงเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับครอง

เรือนหรือธรรมสําหรับผูอยูรวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ 

การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสราง

หมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควรปลูกฝงสัจจะให

เกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารตนและบริหารคนใหประสบความสําเร็จ                  

การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา                         

ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไมยอทอ มีความเสียสละ ความแบงปน การมนํ้ีาใจ เสียสละประโยชน 

 ณรงคธรรม  บัวทอง, พันตํารวจโท (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนา

ตํารวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตปอมปราบ

ศัตรูพายกรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค 3 ประการ 1) เพื่อศึกษาหลักการและกระบวนการการ

พัฒนา ทรัพยากรมนุษยตามแนวตะวันตก 2) เพื่อศึกษาหลักการและกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามหลักฆราวาสธรรม 4 และ 3) เพื่อประยุกตใชหลักการและกระบวนการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยตามหลักฆราวาสธรรม 4  กับสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง ผลการศึกษาพบวา 1. ดานสัจจะ 

ตรงกับหลักคุณธรรมของตํารวจขอ (1) คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติ

ปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ตรงกับอุดมคติของตํารวจ ในขอความที่วา “เคารพเอื้อเฟอ

ตอหนาที่” ดํารงตนในยุติธรรม และรักษาความไมประมาทเสมอชีวิต ตรงกับพันธสัญญาในการ

ปฏิบัติงาน เพื่อบริการใหกับประชาชน อันถือเปนความจริงใจและจริงจังที่ไดใหกับประชาชนวา จะ

ดําเนินการใหเสร็จภายในเวลากําหนด เชน การประกันตัวผูตองหา ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง การ

ตรวจสอบประวัติผูสมัครงานหรือเขาศึกษาตอภายในเวลา 10 วัน ตํารวจสายตรวจตองรีบเดินทางไป

ระงับเหตุภายในเวลา 5 นาที  2. ดานทมะ ตรงกับหลักคุณธรรมของตํารวจ (2) คือการรูจักขมใจ ฝก

ตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทาน้ัน ตรงกับอุดมคติของตํารวจในขอความที่วา “ไม

มักมากในลาภผล” และ “กระทําการดวยปญญา” ตรงกับแนวแหงการปฏิบัติของสถานีตํารวจนคร

บาลนางเลิ้ง คือ ไดจัดใหขาราชการตํารวจทุกนายเขาแถวเคารพธงชาติ มีการไหวพระ 

 นภัสวรรณ   ปรางคพันธุ (2552, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาคุณธรรมผูนํา

เยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

สามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม”  พบวา “ความตองการของเยาวชน เยาวชนสวน

ใหญตองการ ผูนําตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในดานการตัดสินใจเปนอันดับแรก (x = 3.90) รองลงมา

ตองการ ผูนําในดานเปนแบบอยางที่ดี (x = 3.81) และสุดทายตองการผูนําในดานการนําพาทําความ

ดี (x = 3.80) โดยความความตองการของเยาวชนอยูในระดับมาก (x = 3.84) สรุปความตองการของ 
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เยาวชนทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความตองการเปนผูนําในดานตาง ๆ ไมแตกตางกัน โดยระดับ

นัยสําคัญที่ 0.0597” 

 สรุปไดวา การบริหารที่มีการนําหลักการและวิธีการที่เปนประโยชนเขามาใชเปนสวนหน่ึง

ของการบริหาร อน่ึงในการพัฒนางานดานการบริหารสถานศึกษาจําเปนตองใชหลักพุทธธรรมเปนสิ่ง

นําทางในการกําหนดแนวทางและทิศทางในการบริหารงานเพื่อใหเกิดทั้งประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของงาน การนําหลักฆราวาส ธรรม 4 อันประกอบดวยสัจจะ ทมะ ขันติและ จาคะ มา

ประยุกตใชในชีวิตประจําวัน ยอมทําใหบุคคลในสังคมสามารถดําเนินชีวิตไดอยางสงบสุข มีความเอื้อ

อาทร ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน  

 

2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ผูวิจัยไดศึกษาหลักธรรมตามกรอบแนวคิดของพระราชวรมุนี  (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2528,          

หนา 43)  ผูศึกษาวิจัยไดบูรณาการแลวประยุกตเปนกรอบแนวคิดดังเสนอไวในภาพที่ 1 

 

             ตัวแปรตน                                                 ตัวแปรตาม 

       (Independent Variables)                             (Dependent Variables) 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

ภาพที่ 2.1 : กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. วุฒกิารศึกษา 

4. ประสบการณการทํางาน    

   

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม  4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า ส ก ล น ค ร  เ ข ต  1   

1. ดานสัจจะ คือ  ความจริงใจ 

2. ดานทมะ  คือ  การฝกขมใจ 

3. ดานขันติ  คือ  ความอดทน 

4. ดานจาคะ คือ  ความเสียสละ 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

  การศึกษาวิจัยครั้งน้ี เปนการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ผูวิจัยไดเสนอวิธีการ

ดําเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

   3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

   3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

   3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

   3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

   3.5 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

   3.6  การวิเคราะหขอมูล 

   3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย 

 

3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 จํานวน 3,558  คน  (ขอมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2557) 

  2. กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยางที่ใช ในการวิจัย ไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จํานวน  359 คน   โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตร

คํานวณของทาโร ยามาเน                         

 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสุมตัวอยางตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

 (1) ไดมาจากการสุมแบบแบงช้ันตามสัดสวน (Stratified random sampling) และ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ

, 2554, หนา 107) ไดกลุม ตัวอยางทั้งหมด 359 คน ดังน้ี 
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    ผูวิจัยไดดําเนินการสุมตัวอยางตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี 

     โดยคํานวณตามสูตร   n =           N   

                                     1 + ( N e2) 

      เมื่อ     n   =  ขนาดกลุมตัวอยางที่ตองการ 

         e   =  ระดับของความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหเกิดข้ึนได 

       N  =  ขนาดประชากร  

 แทนคา (ธรรมศึกษาช้ันตร)ี  

          n  =        3,558 

                                      1+ (3,558x.052) 

         n  =        3,558          =     3,558         

                                        1+ (3,558 x.0.0025)      1+ (8.895)       

                                        =     3,558    = 359. 575543 

                     9.895 

    ดังน้ัน คา   n  =   359    คน 

   (2) สุมเลือกกลุมตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวแบบงาย (Simple Random Sampling)  

 

3.3  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา และ ประสบการณการทํางาน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ                 

(Check list)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 โดยใชแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 1970, อางอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด 2554, หนา 82-83 ) 

ดังน้ี  

 เกณฑในการใหคะแนน 

  ระดับคะแนน 5   หมายถึง  มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

  ระดับคะแนน 4  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

  ระดับคะแนน 3  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 



67 

 

  ระดับคะแนน 2  หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

  ระดับคะแนน 1   หมายถึง   มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

   จากน้ัน จึงนําคาคะแนนของผูตอบในแตละแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลและกําหนด

เกณฑคาเฉลี่ยในการประเมิน (บุญชม ศรีสะอาด 2554, หนา 82-83) ดังน้ี 

      คาเฉลี่ย             การแปลผล 

     4.51-5.00   หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด 

     3.51-4.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก 

     2.51-3.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

     1.51-2.50    หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอย 

     1.00-1.50     หมายถึง    มีความคิดเห็นอยูในระดับนอยที่สุด 

   ตอนท่ี 3  เปนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี

ลักษณะเปนแบบสอบปลายเปด (Open – ended Questions) ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็น ไดอยางอิสระ จํานวน 4 ดาน ดังน้ี 

     1. ดานสัจจะ (ความจริงใจ) 

    2. ดานทมะ (การฝกขมใจ) 

    3. ดานขันติ (ความอดทน) 

    4. ดานจาคะ (ความเสียสละ) 

 

3.4  การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ  

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยไดสรางและหาคุณภาพเครื่องมือโดยมี

ข้ันตอนดังน้ี 

 1. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเรื่อง ที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย 

 2. ศึกษารูปแบบและโครงสรางแบบสอบถามงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานบุคคล  

เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาหลักฆราวาสธรรม  

เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย 

 3. ดําเนินการสรางแบบสอบถามเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1                   
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มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) แบบมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) และ

แบบปลายเปด (Open-ended) มี 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  เพศ   

อายุ  ระดับการศึกษา  และ ประสบการณการทํางาน โดยใชแบบสอบถามชนิดตรวจรายการ             

(Check List) จํานวน 4 ดาน 

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 โดยใชแบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ลักษณะเปนแบบสอบถามประมาณคา (Rating Scale) 

ตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert, 1970, อางอิงจาก บุญชม ศรีสะอาด 2554, หนา 82-83) มี  5 ระดับ 

คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด  

 ตอนท่ี 3 เปนขอมูลเกี่ยวกับแนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 มี

ลักษณะเปนแบบสอบปลายเปด (Open – ended Questions) ซึ่งเปดโอกาสใหผูตอบแบบสอบถาม

แสดงความคิดเห็น มี 4 ดาน ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 4. นําแบบสอบถามที่สรางเสนออาจารยที่ปรึกษาขอคําแนะนํา ในการกําหนดประเด็น

คําถามที่สอดคลองกับจุดมุงหมาย ตรวจสอบสํานวนภาษา ความสมบูรณ และความถูกตองของ

แบบสอบถามและปรับปรุงแกไขตามที่อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะ 

 5. เสนอใหผูเช่ียวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา รวมทั้งความถูกตองของถอยคํา 

พิจารณาความเที่ยงตรง ครอบคลุมเน้ือหา ประเมินตรวจสอบรายละเอียด จํานวน 3 ทาน ดังน้ี 

    1) พระมหาอํานวย  มหาวีโร (ดร.) 

     ตําแหนง     อาจารยประจํามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด     

         วุฒิการศึกษา นธ.เอก, ปธ 7 ปร.ด.(วัฒนธรรมศาสตร) 

    2) ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย 

     ตําแหนง    อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด     

         วุฒิการศึกษา นศ.บ (การประชาสัมพันธ)  ศศ.ม.(การจัดการการกีฬาและ 

         สุขภาพ)  ปร.ด.(บริหารการศึกษา) 

    3) ดร.อุทัย   กมลศิลป 

     ตําแหนง     อาจารยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตรอยเอ็ด     

           วุฒิการศึกษา กศ.บ.(สังคมศึกษา) ค.บ..(บริหารการศึกษา) 
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 พรอมกับใหตรวจสอบแบบสอบถามดังกลาวเพื่อขอคําช้ีแนะและหาความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา (Content validity) ใหคะแนนตามดัชนีความสอดคลองดังน้ี 

 + 1  แนใจวาขอความเปนตัวแทนลักษณะของสิ่งที่ตองการจะได  

 0    ไมแนใจวาคําถามน้ันเปนตัวแทนลักษณะของสิ่งที่ตองการจะได 

 - 1  ไมแนใจวาคําถามน้ันไมเปนตัวแทนลักษณะของสิ่งตองการจะไดนําคะแนนที่ไดมา

แทนคาในสูตร 

 คาเฉลี่ย        ความหมาย 

มากกวาหรือเทากับ 0.5   เปนแบบสอบถามที่มีความเที่ยงตรงตามเน้ือหาและตรง 

       วัตถุประสงคการศึกษาคนควาจริง 

นอยกวา 0.5   เปนแบบสอบถามที่ตองตัดทิ้งหรือแกไข  เพราะไมมี 

       ความเที่ยงตรงตามเน้ือหา  คา IOC มากกวาหรือเทากับ 0.5 ถือวา 

       เปนตัวแทนคาดัชนี ตํ่ากวา 0.5 คําถามน้ันตัดออก 
 

คํานวณจากสูตร    IOC  =   ΣR 

             N 

 

  IOC     แทน    ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 

  R    แทน  คะแนนรวมความคิดของผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

  N        แทน    จํานวนผูเช่ียวชาญ  
 

 6. นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญแลวไปทดลองใช    

(Try – Out) กับ ผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 2 ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน เพื่อหาคุณภาพของแบบสอบถามเพื่อหาความ

เช่ือมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟา (α coefficient)              

ของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2554, หนา 80-84) ไดคาความเช่ือมั่นมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ 0.96 

 7. นําแบบสอบถามที่ทดลองใช มาหาคาสหสัมพันธระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม 

(Item total correlation) ซึ่งมีคาความสัมพันธระหวาง 0. 35 ถึง 0.40 ซึ่งมีความสัมพันธในระดับ

ปานกลาง 

 8. คัดเลือกขอคําถามที่มีความเหมาะสมจํานวน 40 ขอ มาวิเคราะหหาคาความเช่ือมั่นของ

แบบสอบถามทั้งฉบับ โดยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) ตามวิธีของครอ

นบาค (Cronbach) ไดคาความเช่ือมั่นมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.96 
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   10. จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่ศึกษา

ตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูล  มีดังน้ี 

   1. ขอหนังสือขอความอนุเคราะหจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตรอยเอ็ด เพื่อนําเรียน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อขอ

ความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม

ของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   2. ประสานงานกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ขอความ

อนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเสนอตอผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพื่อขอความอนุเคราะห 

   3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปแจกใหผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดวยตนเองจํานวน 359 ชุด โดยไดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

กลับคืนมาทั้งหมด จํานวน 359 ชุด คิดเปนรอยละ 100  

 

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยนําคําตอบแบบสอบถามมาจัดระเบียบขอมูล วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมComputer 

สําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร เพื่อคํานวณคาสถิติ ดังน้ี 

   1.วิเคราะหขอมูลทั่ วไป สถานภาพของกลุม ตัวอย าง  ใช วิ ธีการแจกแจงความ ถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) 

   2.วิเคราะหขอมูลแบบสอบถามตอนที่ 2 เกี่ยวกับระดับคิดเห็นการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรมของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 นํามาวิเคราะหหาคาเฉลี่ย ( ) และ คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

   3. วิเคราะหการเปรียบเทียบการปฏิบัติตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จําแนก ตามเพศ โดยใช  t-test 

(Independent samples)  

   4. วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา                      

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จําแนกตามอายุ ระดับการศึกษา  
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และ ประสบการณการทํางาน ใชการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One – Way ANOVA) 

โดยใชสถิติ F-test 

   5.วิเคราะหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหาร

และครูในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ขอมูลจาก

แบบสอบถามปลายเปด วิเคราะหโดยการจัดกลุมใชสถิติคาความถ่ีตามองคประกอบของ                         

หลักฆราวาสธรรม จํานวน 4 ดาน และวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนาวิธี โดยเขียนในลักษณะความเรียง 

 

3.7  สถิติที่ใชในการวิจัย 

 3.7.1 สถิติพ้ืนฐานประกอบดวย  

 1.คารอยละ (Perccntage)  (นิภา เมธธนาวีชัย, 2543, หนา 128 ) คํานวณจากสตูร ดังน้ี 

           P =    X   × 100 

                N   

    เมื่อ       P    =    รอยละ 

         X    =   จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

         N    =    จํานวนประชากร 

 2. การหาคาเฉลี่ย  (Mean =  )  คํานวณจากสูตร ดังน้ี 

                      =       ∑X 

                        N 

     เมื่อ                 = คาเฉลี่ย 

              ∑X            = ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

           N         = จํานวนประชากร 

 

 3. สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( Standard Deviation = S.D) (ลวน สายยศ และอังคนา 

สายยศ, 2540, หนา 53) คํานวณจากสูตร  ดังน้ี 

 

      S =  
 1

22


  

       

   เมื่อ       S  =  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) 

      ∑X  =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ  

        N  =  จํานวนประชากร 
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 4.  การทดสอบสมมติฐาน (t-test)  

 

       t     =  

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S




 

 

  เมื่อ t แทน คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการ

แจกแจงแบบ t เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ   

  1  2  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยางกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

ตามลําดับ 

  21 SS  แทน ความแปรปรวนของกลุมตัวอยางที่ 1 และกลุมที่ 2

ตามลําดับ 

  21 nn  แทน จํานวนสมาชิกกลุมตัวอยางในกลุมที่ 1 และกลุมที่ 2 

ตามลําดับ 
 

 5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One – Way ANOVA) หรือ (F-test) 

           F  =     MS b 

                     MS w 

        F     = อัตราสวนของความแปรปรวน 

        MS b  = คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

        MS w = คาความแปรปรวนภายในกลุม 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ในครั้งน้ี ผูวิจัยไดเสนอผลการ

วิเคราะหตามข้ันตอน ดังน้ี                    

 4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    
 4.2 ลําดับข้ันตอนในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล    
 ผูวิจัยไดใหความหมายสัญลักษณที่ใชในการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลไว ดังน้ี 

  X     แทน   คาเฉลี่ย (Mean) 
  S.D.   แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
  n   แทน   จํานวนกลุมตัวอยาง 
  t      แทน   คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ t เพื่อทราบ 

      ความมีนัยสําคัญ   

  F       แทน  คาสถิติที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ F เพื่อทราบ 

      ความมีนัยสําคัญ   

  df  แทน ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree  of  Freedom) 
  SS     แทน ผลบวกของคะแนนยกกําลังสอง (Sum of Squares) 
  MS แทน คาเฉลี่ยผลบวกของคะแนนยกกําลังสอง (Mean Square) 
  *       แทน   มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
 

4.2 ลําดับข้ันตอนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
 ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ตามลําดับ ดังน้ี  
 ตอนท่ี 1  ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
 ตอนท่ี 2  ผลการวิเคราะหขอมูลที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
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 ตอนท่ี 3  ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  
 ตอนท่ี 4 ผลการรวบรวมขอเสนอแนะที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธร

รถฃม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
 

 4.3  ผลการวิเคราะหขอมูล  
ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม                             

   ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 – 4.4 
ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 

ชาย 153 42.62 

หญิง 206 57.38 

รวม 359 100.00 
 

  จากตารางที่ 4.1 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 57.38  และเพศชาย 153 

คน คิดเปน รอยละ 42.62 

 

ตารางท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามอายุ   
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 

ตํ่ากวา  30 98 27.30 

30 - 40 ป 151 42.06 

               41-50 ป 70 19.50 

51 ปข้ึนไป 40 11.14 

รวม 359 100.00 
 

  จากตารางที่ 4.2 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  สวนใหญมีอายุต้ังแต 30-40 ป  จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 42.06  รองลงมา

มีอายุตํ่ากวา  30  จํานวน  98 คน คิดเปนรอยละ 27.30 มีอายุ   41-50 ป จํานวน 70  คนคิดเปน

รอยละ 18.7 และที่มีอายุ51 ปข้ึนไป 
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ตารางท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม  จําแนกตามระดับการศึกษา   

 

    ระดับการศึกษา จํานวน รอยละ 

ปริญญาตร ี 234 65.18 

ปริญญาโท 104 28.97 

 ปริญญาเอก 21 5.85 

รวม 359 100.00 

 

  จากตารางที่ 4.3 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 21  คน  คิดเปนรอยละ 65.18  

รองลงมามีระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 104 คน คิดเปนรอยละ 28.97 และมีระดับการศึกษา

ปริญญาเอก จํานวน  21 คน คิดเปนรอยละ 5.85 

 

ตารางท่ี 4.4 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามระดับประสบการณการ  

                ทํางาน 

 

      ระดับประสบการณการทํางาน  จํานวน รอยละ 

                ตํ่ากวา 10 ป 85 23.68 

                10 - 20 ป 151 42.06 

                21 - 30 ป 72 20.05 

                สูงกวา 30 ป 51 14.21 

รวม 359 100.00 

 

  จากตารางที่ 4.4 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 สวนใหญมีระดับประสบการณการทํางาน 10-20 ป จํานวน 151 คน  คิดเปนรอยละ 

42.06 รองลงมามีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป จํานวน 85 คน  คิดเปนรอยละ 23.68 

ประสบการณการทํางาน 21-30 ป คิดเปนรอยละ 20.05  และประสบการณการทํางาน     สูงกวา 30 

ป คิดเปนรอยละ 14.21  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4  

 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

 สกลนคร เขต 1 
 

  ผลการวิเคราะหขอมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.5 – 4.9 
 

ตารางท่ี 4.5คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครผููสอน  

   ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายดาน 
 

ดานท่ี 

 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1 ดานสัจจะ (ความจริงใจ)  3.60 0.85 มาก 

2 ดานทมะ (การฝกขมใจ)  3.57 0.86 มาก 

3 ดานขันติ (ความอดทน) 3.63 0.87 มาก 

4 ดานจาคะ (ความเสียสละ) 3.62 0.86 มาก 

  รวม 3.60 0.86 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.4 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับ

มากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานขันติ ดานสัจจะ 

ดานจาคะ และ ดานทมะตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.6 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

  ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1ดานสัจจะโดยรวม 

  และรายขอ 

ขอ                  ดานสัจจะ (ความจริงใจ) ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารบริหารงานดวยความซื่อตรงซื่อสัตยโปรงใสตรวจสอบได 3.47 0.86 ปานกลาง 

2. ผูบริหารต้ังใจทํางานดวยความวิริยะอุตสาหะโดยปฏิบัติสม่ําเสมอ 3.47 0.87 ปานกลาง 

3. ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิด 

ประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

 

4.09 

 

0.80 

 

มาก 

4. 

 

ผูบริหารมีความเปนธรรมในการพิจารณาตําแหนงหนาที่งานที่รับผิด 

ชอบตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

3.44 

 

0.89 

 

ปานกลาง 

5. ผูบริหารพิจารณาความดีความชอบดวยความเปนธรรมซื่อตรงและ 

ยุติธรรม 

3.57 0.93 มาก 

6. 

 

ผูบริหารไดบริหารงานดวยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย สุจริต โดยไมม ี 

ความโลภใชหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน 

 

3.52 

 

0.77 

 

มาก 

7. ผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะ มุงสูความสําเร็จ 3.41 0.77 ปานกลาง 

8. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี ชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความจริงใจ 3.47 0.86 ปานกลาง 

9. ผูบริหารมีความจริงใจที่ชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนเมื่อเกิดปญหา 4.09 0.80 มาก 

10. ผูบริหารรักษาระเบียบวินัยปฏิบัติตนเปนแบบอยางแกเพื่อนรวมงาน 3.44 0.89 ปานกลาง 

เฉลี่ย 3.60 0.85 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ดานสัจจะ โดยรวม  อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 4 ขอ 

และ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีดวยกัน 2 ขอ คือ ขอ 3 ที่วา ผูบริหารมี

ความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

และ ขอ 9 ทีวาผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือ ใหคําแนะนําเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิดปญหา 

รองลงมาคือ ขอ 5 ผูบริหารพิจารณาความดี ความชอบดวยความ เปนธรรมซื่อตรง และยุติธรรม 

และขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 7 ที่วาผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะมุงสู

ความสําเร็จ ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 

  ครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

  ดานทมะ  โดยรวมและรายขอ 

ขอ ดานทมะ (การฝกขมใจ) ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานโดยฝกอบรมดาน                 

วิชาการอยางสม่ําเสมอ 

 

3.51 

 

0.77 

 

ปานกลาง 

2. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานมีการอบรมดาน               

จริยธรรมเปนประจํา 

 

3.40 

 

0.87 

 

ปานกลาง 

3. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาปลูกฝงใหใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง 4.09 0.80 มาก 

4. ผูบริหารพัฒนาตนเองปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองใหดีข้ึน 3.44 0.89 ปานกลาง 

5. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาฝกฝนใหมีความเสียสละตอสวนรวม 3.44 0.89 ปานกลาง 

6. ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถอยางสม่ําเสมอ 3.57 0.93 มาก 

7. ผูบริหารใหความอนุเคราะหเพื่อนรวมงานในเรื่องความทุกขรอน 3.65 0.95 มาก 

8. ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตนเสมอปลาย 

ตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลาง 

 

3.18 

 

0.72 

 

ปานกลาง 

9. ผูบริหารมีเทคนิคในการรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถามหรือ 

ใหคําปรึกษาหารือใหคําแนะนําตางๆ 

 

3.92 

 

0.97 

 

มาก 

10. บริหารงานดวยการเอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวมงานเปนอยางดี

คิดทําสิ่งที่เปนประโยชน 

 

3.52 

 

0.76 

 

มาก 

เฉลี่ย 3.57 0.86 มาก 

 จากตารางที่ 4.7 ความคิดเห็นของครูผูสอน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานทมะ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก               

6 ขอ และ อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอที่ 4 ที่วา ผูบริหารมีการพัฒนา

ตนเองปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองใหดีข้ึน รองลงมาคือ ขอที่ 9 ที่วา ผูบริหารมีเทคนิคใน

การรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถามหรือใหคําปรึกษาหารือใหคําแนะนําตางๆ และขอที่คาเฉลี่ย

ตํ่าสุด คือขอที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตนเสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมี

ความเปนกลาง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.8  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 

  ครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร 

  สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1    

  ดานขันติ โดยรวมและรายขอ 
 

ขอ ดานขันติ (ความอดทน) ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. มีความอดทนตอความยากลําบากเมื่อมีปญหาสามารถแกไขไดถูกตอง 3.40 0.87 ปานกลาง 

2. มุงมั่นขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ 3.47 0.86 ปานกลาง 

3. ไมยอทอตอความยากลําบากปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตองตามกฎระเบียบ 4.09 0.80 มาก 

4. มุงมั่นไมหว่ันไหวตอคํานินทาในการบริหารงานในสถานศึกษา 3.44 0.89 ปานกลาง 

5. บริหารงานโดยไมแสดงความไมพอใจเมื่อเกิด ความขัดแยงไมใช  

ความรุนแรงในการแกไขปญหา 

 

3.57 

 

0.93 

 

มาก 

6. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเพื่อนรวมงานอยาง 

เหมาะสมตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

3.65 

 

0.93 

 

มาก 

7. แนะนําใหคําปรึกษาดวยความสุภาพใชวาจาออนหวานและปฏิบัติ 

ตามวาจาที่ใหไวตอผูรวมงานในสถานศึกษา 

 

3.64 

 

0.95 

 

มาก 

8. บริหารงานดวยความเปนธรรมรับฟงปญหาของผูรวมงานใน 

สถานศึกษาดวยความเต็มใจ 

 

3.41 

 

0.82 

 

ปานกลาง 

9. มุงมั่นขยันหมั่นเพียรเมื่อประสบปญหาไมทอแทหรือยอมแพ 3.47 0.86 ปานกลาง 

10. ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทตาม ความสามารถแมจะมีปญหาและ                 

ขอจํากัดของสถานศึกษา 

 

4.09 

 

0.80 

 

มาก 

เฉลี่ย 3.63 0.87 มาก 
  

 จากตารางที่ 4.8 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานขันติ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 5 ขอและอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ และขอทีม่ีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอที่ 10 ที่วาปฏิบัติ

หนาที่ดวยความทุมเทตามความสามารถแมจะมีปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา รองลงมาคือขอ

ที่ 3 ที่วาปฏิบัติตนโดยไมยอทอตอความยากลําบากปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตองตามกฎระเบียบ และขอ

ที่คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอที่ 1 ที่วา มีความอดทนตอความยากลําบากเมื่อมีปญหาสามารถแกไขได

ถูกตอง ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.9  คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 

   ครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร 

   สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

   ดานจาคะ โดยรวมและรายขอ 
 

ขอ    ดานจาคะ(ความเสียสละ) ระดับความคิดเห็น 

X  S.D. แปลผล 

1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความเมตตา 

อารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

4.09 

 

0.80 

 

มาก 

2. มีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ ปรารถนาดีตอผูรวมงานคิดในเชิงบวก 3.44 0.89 ปานกลาง 

3. เสียสละพรอมที่จะสละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน  3.57 0.93 มาก 

4. มีการสรางความพรอมเพรียงรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที ่ 3.64 0.95 มาก 

5. รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได 3.41 0.87 ปานกลาง 

6. จัดสรรสวัสดิการสนับสนุนการทํางาน เปนธรรมแกทุกคน 3.45 0.86 ปานกลาง 

7. ปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม 4.09 0.80 มาก 

8. พรอมที่จะรวมมือในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ 3.44 0.89 ปานกลาง 

9. บริหารสถานศึกษาดวยความเสียสละไมชวงชิงของสวนรวมเปนของตน 3.56 0.93 มาก 

10 ไมเลือกปฏิบัติ บริหารงานดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดยปราศ 

จากอคติ และทําตนเปนแบบอยางที่ดี 

 

3.52 

 

0.77 

 

มาก 

เฉลี่ย 3.62 0.86 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานจาคะ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 6 ขอและอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมี 2 ขอ คือ ขอที่ 1 ที่วา

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความเมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

และขอที่ 7 ที่วา ปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม รองลงมาคือขอที่ 

4 ที่วามีการสรางความพรอมเพรียงรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ และขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอที่ 

5 ที่วา รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได ตามลําดับ 
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ตอนที่ 3 ผลการเปรียบเทียบ 

 ตอนท่ี 3 ผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงาน 

    บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

    เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

    ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดังตารางที่ 4.10 - 4.49 

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของ 

   ครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร 

   สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   โดยรวม จําแนกตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. แปลผล 

ชาย 153 3.58 0.44 มาก 

หญิง 206 3.60 0.43 มาก 

รวม 359 3.59 0.44 มาก 
   

  จากตารางที่ 4.10 พบวาครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศหญิง                 

มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 สูงกวา เพศชาย  
 

ตารางท่ี 4.11   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนท่ีมีตอการ 

   บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

   สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม จําแนก 

   ตามเพศ 

 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 153 3.58 0.44 0.43 0.83 

หญิง 206 3.60 0.43   
 

   จากตารางที่ 4.11พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 โดยรวม ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.12 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน  

  ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะ จําแนก 

                 ตามเพศ 

 

เพศ  n X  S.D. แปลผล 

ชาย 153 3.58 0.45 มาก 

หญิง 206 3.61 0.43 มาก 

รวม 359 3.60    0.44 มาก 

 

  จากตารางที่ 4.12  พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ อยูในระดับมากเชนเดียวกัน โดยเพศหญิง            

มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 สูงกวา เพศชาย 

 

ตารางท่ี 4.13   การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตาม 

    หลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

    ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 153 3.58 0.45 0.69 0.66 

หญิง 206 3.61 0.43   

   

  จากตารางที่ 4.13 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.14 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

     ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตาม 

  เพศ 

 

เพศ   n X  S.D. แปลผล 

ชาย 153 3.56 0.43 มาก 

หญิง 206 3.59 0.44 มาก 

รวม 359 3.58 0.44 มาก 

 

  จากตารางที่ 4.14 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ในระดับมากเชนเดียวกันโดยเพศหญิง มีความ

คิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สูงกวา          

เพศชาย  

 

ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตาม 

   หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามเพศ   

 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 153 3.57 0.43 0.53 0.98 

หญิง 206 3.59 0.44   

 

 จากตารางที่ 4.15 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.16 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

      ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนก 

                 ตามเพศ   
 

เพศ   n X  S.D. แปลผล 

ชาย 153 3.61 0.46 ปานกลาง 

หญิง 206 3.62 0.47 ปานกลาง 

รวม 359 3.61    0.47 มาก 

 

   จากตารางที่ 4.16 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ในระดับมากเชนเดียวกันโดยเพศหญิง มีความ

คิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สูงกวา              

เพศชาย  

 

ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตาม 

   หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

                 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ  จําแนกตามเพศ   

 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 153 3.61 0.46     0.03 0.78 

หญิง 206 3.62 0.47       

   

  จากตารางที่ 4.17 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.18 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา    

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ 

จําแนกตามเพศ  

 

เพศ   n X  S.D. แปลผล 

ชาย 153 3.55 0.47 มาก 

หญิง 206 3.58 0.46 มาก 

รวม 359 3.57 0.47 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.18 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งเพศชายและเพศหญิง มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ในระดับมากเชนเดียวกันโดยเพศหญิงสูงกวา  มี

ความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สูงกวา

เพศชาย  
 

ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตาม 

                 หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา     

                 ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ จําแนกตามเพศ   
 

เพศ n X  S.D. t Sig. 

ชาย 153 3.36 0.47     0.43 0.89 

หญิง 206 3.37 0.46       
 

  จากตารางที่ 4.19 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีเพศตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.20 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

 ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา   

 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1โดยรวม  จําแนก 

 ตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 98 3.61 0.38 มาก 

                30-40 ป 151 3.60 0.42 มาก 

                41-50 ป 70 3.56 0.50 มาก 

                51 ปข้ึนไป 40 3.55 0.49 มาก 

รวม 395 3.58 0.43 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.20 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ชวงอายุ มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมในระดับมาก โดยผูบริหารและครูสถานศึกษา ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป 

ในระดับสูงสุด และมคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สูงกวาครูผูสอน ที่มีอายุ 30-40 ป ที่มีอายุ 41-50 ป และ ที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป   
 

ตารางท่ี 4.21 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการ 

  บรหิารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก          

  งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1โดยรวมจําแนกตามอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

       ระหวางกลุม 0.25 3 0.08 0.42 0.74 

       ภายในกลุม 67.18 355 0.19   

รวม 67.42 358    
 

   จากตารางที่ 4.21 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีอายุตางกัน มคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.22คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

                ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม4ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดานสัจจะ จําแนก 

                ตามอายุ 

 

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 98 3.63 0.38 มาก 

30-40 ป 151 3.60 0.43 มาก 

41-50 ป 70 3.54 0.50 มาก 

51 ปข้ึนไป 40 3.57 0.48 มาก 

รวม 359 3.60 0.44 มาก 

 

  จากตารางที่ 4.22 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ชวงอายุ มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ในระดับสูงสุด 

และมคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สูง

กวาครูผูสอน ที่มีอายุ 30-40 ป ที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป ที่มีอายุ 41-50 ป  

 

ตารางท่ี4.23การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

    งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะจําแนกตามอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.36 3 0.12 0.63 0.60 

ภายในกลุม 67.57 355 0.19   

รวม 67.92 358    
 

 

     จากตารางที่ 4.23 พบวา ครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ ตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.24 คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา            

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 ดานทมะจําแนก

ตามอาย ุ
  

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 98 3.58 0.41 มาก 

                30-40 ป 151 3.59 0.40 มาก 

                41-50 ป 70 3.57 0.49 มาก 

                51 ปข้ึนไป 40 3.54 0.50 มาก 

รวม 359 3.58 0.43 มาก 
 

     จากตารางที่ 4.24 พบวา ครผููสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ชวงอายุ มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ในระดับมาก โดยผูบริหารและครูสถานศึกษาที่มีอายุ 30-40 ป 

ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สูงกวาผูบริหารและครูสถานศึกษา ที่มีอายุ ตํ่ากวา 30 ป,ที่มีอายุ 41-50 ป และที่มีอายุ 

51 ปข้ึนไป  
 

ตารางท่ี 4.25การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

     งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

    การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนกตามอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.07 3 0.02 0.12 0.95 

ภายในกลุม 67.51 355 0.19   

รวม 67.58 358    
 

   จากตารางที่ 4.25 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ ตางกัน มคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.26 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.)และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

    ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

    สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติจําแนก 

    ตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 98 3.64 0.42 มาก 

                30-40 ป 151 3.62 0.45 มาก 

                41-50 ป 70 3.57 0.52 มาก 

                51 ปข้ึนไป 40 3.54 0.55 มาก 

รวม 359 3.61 0.47 มาก 
 

     จากตารางที่ 4.26 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ชวงอายุ มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีอายุตํ่ากวา 30 ป ในระดับสูงสุด 

และมคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สูง

กวาผูบริหารและครูสอน ที่มีอายุ 30-40 ป, ที่มีอายุ 41-50 ป และที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป  
 

ตารางท่ี 4.27   การวิเคราะหความแปรปรวนของและระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอ

     การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ  จําแนก 

     ตามอายุ 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.43 3 0.14 0.85 0.47 

ภายในกลุม 77.24 355 0.22   

รวม    77.67 358    
 

     จากตารางที่ 4.27 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ ตางกัน มคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.28 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

    ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร สถานศึกษา  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะจําแนก 

   ตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 30 ป 98 3.59 0.41 มาก 

                30-40 ป 151 3.58 0.45 มาก 

               41-50 ป 70 3.52 0.53 มาก 

               51 ปข้ึนไป 40 3.53 0.49 มาก 

รวม 359 3.57 0.46 มาก 
   

   จากตารางที่ 4.28  พบวาครผููสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ชวงอายุ มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ในระดับมาก โดยผูบริหารและครูสถานศึกษา ที่มีอายุตํ่ากวา 30 

ป ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สูงกวาผูบริหารและครูสถานศึกษาที่มีอายุ 30-40 ป, ที่มีอายุ 51 ปข้ึนไป และที่

มีอายุ 41-50 ป  
 

ตารางท่ี 4.29การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

   งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต        

   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ จําแนกตามอาย ุ
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.26 3 0.09 0.4 0.75 

ภายในกลุม 75.77 355 0.21   

รวม 76.03 358    

 

   จากตารางที่ 4.29 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ ตางกัน มคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.30 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมจําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตร ี 234 3.59 0.42 มาก 

                 ปริญญาโท 104 3.58 0.46 มาก 

  ปริญญาเอก   21 3.60 0.52 มาก 

รวม 359 3.59 0.46 มาก 
 

    จากตารางที่ 4.30 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญา

เอก ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส ธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท    
 

ตารางท่ี 4.31  การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับ ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการ 

   บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานัก 

                 งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมจําแนกตามระดับ 

                 การศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.02 2 0.01 0.04 0.96 

ภายในกลุม 67.40 356 0.19   

รวม 67.42 358    
 

  จากตารางที่ 4.31 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ที่มีระดับการศึกษา ตางกัน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน  
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ตารางท่ี 4.32 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

   ท่ีมีตอ  การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะจําแนก 

   ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตร ี 234 3.60 0.42 มาก 

ปริญญาโท 104 3.59 0.45 มาก 

  ปริญญาเอก   21 3.64 0.52 มาก 

รวม 359 3.61 0.46 มาก 
 

   จากตารางที่ 4.32 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ในระดับมาก โดยครูผูสอนที่มีระดับการศึกษา ปริญญา

เอก ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะสูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรีและ ปริญญาโท    
 

ตารางท่ี 4.33การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

   งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานสัจจะจําแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.04 2 0.02 0.10 0.90 

ภายในกลุม 67.89 356 0.19   

รวม 67.93 358    

 

   จากตารางที ่4.33 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.34คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

              ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด 

              สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานทมะจําแนกตามระดับ                   

              การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตร ี 234 3.58 0.42 มาก 

ปริญญาโท 104 3.57 0.46 มาก 

  ปริญญาเอก   21 3.58 0.53 มาก 

รวม 359 3.58 0.47 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.34 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญา

ตรี ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาเอก และปริญญาโท    
 

ตารางท่ี4.35 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบรหิาร   

                งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 

  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1ดานทมะจําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.01 2 0.01 0.02 0.98 

ภายในกลุม 67.57 356 0.19   

รวม 57.56 358    

 

  จากตารางที่ 4.35 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ไมแตกตางกัน 

 

 



94 

 
 

ตารางท่ี 4.36 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

  ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานขันติ  จําแนกตามระดับ 

 การศึกษา 
 

ระดับการศึกษา  n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตร ี 234 3.61 0.45 มาก 

ปริญญาโท 104 3.60 0.49 มาก 

  ปริญญาเอก   21 3.62 0.56 มาก 

รวม 359 3.61 0.5 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.36 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญา

เอก ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา ปริญญาตรี และปริญญาโท    
 

ตารางท่ี4.37 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

    งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

                พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตามระดับการศึกษา 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.01 2 0.01 0.02 0.98 

ภายในกลุม 67.57 356 0.19   

รวม 57.58 358    

    

 จากตารางที่ 4.37 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.38 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา       

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานจาคะ  จําแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา n X  S.D. แปลผล 

ปริญญาตร ี 234 3.58 0.45 มาก 

ปริญญาโท 104 3.55 0.49 มาก 

ปริญญาเอก    21 3.57 0.56 มาก 

รวม   359 3.57 0.5 มาก 
 

     จากตารางที่  4.38 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับการศึกษา               

ปริญญาเอก และปริญญาโท    
 

ตารางท่ี 4.39การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

     งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต 

                  พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1ดานจาคะ จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

  แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.01 2 0.01 0.02 0.98 

ภายในกลุม 67.57 356 0.19   

รวม 57.58 358    

 

  จากตารางที่ 4.39 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสามระดับการศึกษา มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานจาคะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.40 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

                 ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวม  จําแนก 

                 ตามระดับประสบการณการทํางาน 

 

ประสบการณการทํางาน n X  S.D. แปลผล 

              ตํ่ากวา 10 ป 85 3.62 0.39 มาก 

              10 - 20 ป 151 3.60 0.42 มาก 

              21 - 30 ป  72 3.55 0.49 มาก 

              สูงกวา 30 ป  51 3.55 0.45 มาก 

รวม 359 3.59 0.43 มาก 
 

  จากตารางที่ 4.40 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวม ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป ใน

ระดับสูงสุด และมคีวามคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา โดยรวม สู งกว าครูผู สอนที่มี ระ ดับประสบการณการทํางาน 10-20 ป ,                      

สูงกวา 30 ป และ ที่มี 21 - 30 ป    
 

ตารางท่ี4.41 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

    งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

                พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต 1 โดยรวมจําแนกตามระดับประสบการณ  

    การทํางาน 
 

  แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.34 3 0.12 0.60 0.61 

ภายในกลุม 67.08 355 0.19   

รวม 67.42 358    

    

 จากตารางที่ 4.41 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ระดับประสบการณการทํางาน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.42คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

  ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนครเขต1ดานสัจจะจําแนก 

  ตามระดับประสบการณการทํางาน 
 

ประสบการณการทํางาน n X  S.D. แปลผล 

                ตํ่ากวา 10 ป 85 3.63 0.39 มาก 

                10 - 20 ป 151 3.61 0.43 มาก 

                21 - 30 ป 72 3.54 0.50 มาก 

                สูงกวา 30 ป 51 3.57 0.44 มาก 

รวม 359 3.60 0.44 มาก 
 

   จากตารางที่ 4.42 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษา

สกลนคร เขต1มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานสัจจะในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป 

ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานสัจจะ สูงกวา  ครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน 10-20 ป  ที่สูงกวา 30 

ป  และ ที่มี 21-30 ป      
 

ตารางท่ี 4.43การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหาร 

   งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต 

   พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ จําแนกตามระดับประสบ        

      การณการทํางาน 
 

  แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.43 3 0.14 0.75 0.53 

ภายในกลุม 67.50 355 0.19   

รวม 67.93 358    
    

  จากตารางที่ 4.43 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ระดับประสบการณการทํางาน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.44 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

   ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

                  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ จําแนก 

                  ตามระดับประสบการณการทํางาน 
 

ประสบการณการทํางาน n X  S.D. แปลผล 

ตํ่ากวา 10 ป 85 3.59 0.41 มาก 

                10 - 20 ป 151 3.59 0.42 มาก 

                21 - 30 ป   72 3.56 0.48 มาก 

สูงกวา 30 ป   51 3.54 0.46 มาก 

รวม 359 3.58 0.43 มาก 
 

    จากตารางที่ 4.44 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานทมะ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป 

ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานทมะ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน 10 - 20 ป  ที่มี 21 - 30 ป   

และที่สูงกวา 30 ป     
 

ตารางท่ี 4.45 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการ 

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานทมะ จําแนกตาม 

ระดับประสบการณการทํางาน 
  

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.14 3 0.05 0.25 0.86 

ภายในกลุม 67.44 355 0.19   

รวม 67.58 358    

 

   จากตารางที่ 4.45 พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ระดับประสบการณการทํางาน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.46 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

      ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

                 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1ดานขันติ จําแนก 

                 ตามระดับประสบการณการทํางาน 
 

ประสบการณการทํางาน n X  S.D. แปลผล 

   ตํ่ากวา 10 ป 85 3.59 0.41 มาก 

10 - 20 ป 151 3.59 0.42 มาก 

21 - 30 ป 72 3.56 0.48 มาก 

   สูงกวา 30 ป 51 3.54 0.46 มาก 

รวม 359 3.58 0.43 มาก 
 

    จากตารางที่ 4.46 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานขันติ  ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา 10 ป 

ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานขันติ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน 10 - 20 ป  ที่มี 21 - 30 ป 

และที่สูงกวา 30 ป     
 

ตารางท่ี 4.47 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการ 

   บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

   เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ จําแนกตามระดับประสบ 

               การณการทํางาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.55 3 0.18 0.85 0.47 

ภายในกลุม 77.11 355 0.22   

รวม 77.66 358    

 

   จากตารางที่ 4.47 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ระดับประสบการณการทํางาน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.48 คาเฉลี่ย ( X )สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความคิดเห็นของครูผูสอน 

      ท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา  

   สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะจําแนก 

   ตามระดับประสบการณการทํางาน 
 

ประสบการณการทํางาน n X  S.D. แปลผล 

   ตํ่ากวา 10 ป 85 3.60 0.42 มาก 

10 - 20 ป 151 3.58 0.45 มาก 

21 - 30 ป 72 3.52 0.53 มาก 

  สูงกวา 30 ป 51 3.53 0.44 มาก 

รวม 359 3.57 0.46 มาก 
 

   จากตารางที่ 4.48 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานจาคะ ในระดับมาก โดยครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน ตํ่ากวา10 ป 

ในระดับสูงสุด และมีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา ดานจาคะ สูงกวาครูผูสอน ที่มีระดับประสบการณการทํางาน 10 -20 ป  ที่สูงกวา 30 ป  

และ ที่มี 21 - 30 ป      
 

ตารางท่ี 4.49 การวิเคราะหความแปรปรวนของระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการ  

                 บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานัก 

   งานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ดานจาคะจําแนกตาม 

   ประสบการณการทํางาน 
 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 0.38 3 0.13 0.60 0.62 

ภายในกลุม 75.65 355 0.21   

รวม 76.03 358    

 

   จากตารางที่ 4.49 พบวา ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 ทั้งสี่ระดับประสบการณการทํางาน มีความคิดเห็นที่มีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ ไมแตกตางกัน 
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ตอนที ่4 ขอเสนอแนะที่มีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีตอการบริหารงาน 

 บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน 

 เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 
  

 ผูวิจัยพอสรุปประเด็นสําคัญตามตารางที่ 4.50 - 4.53   ไดดังนี ้
 

ตารางท่ี 4.50  ขอเสนอแนะท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคล 

   ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

   การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ 

 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ผูบริหารควรตรงตอเวลา  ควรปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ว    15 

2. มีความจริงใจที่จะชวยเหลือ ใหคาแนะนาเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิด ปญหา 13 

3. ควรมีความจริงใจในการสนับสนุนศักยภาพใหบุคลากรครูมีการพัฒนาสูง

กวาน้ี 

  8 

4. ควรแสดงความปรารถนาดีตองแสดงอยางเปดเผย   5 

 

  จากตารางที่ 4.50 พบวา ขอเสนอแนะที่มีตอความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ ผูบริหารควรตรงตอเวลา ควรปฏิบัติหนาที่ดวย

ความรวดเร็ว มีความถ่ีสูงสุด รองลงมาคือ มีความจริงใจที่จะชวยเหลือ ใหคาแนะนาเพื่อนรวมงาน 

เมื่อเกิด ปญหา คือ ควรแสดงความปรารถนาดีตองแสดงอยางเปดเผย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



102 

 

ตารางท่ี 4.51  ขอเสนอแนะท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคล 

   ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

   การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ 

 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ผูบริหารควรควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและ

กัน 

12 

2. ควรแสดงถึงการใหเกียรติในความเปนมนุษย การยอมรับและเขาใจในอารมณ 

ความรูสึก ความคิดของผูอื่นและการปฏิบัติตอผูอื่นอยางเสมอภาคเทาเทียม

กัน 

 

10 

3. ผูบริหารและครู ควรแสดงภาวะผูนําสูงกวาน้ี 9 

4. ผูบริหารและครูควรยับย้ังจิตใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยูกับอบายมุข 

ฟุงซานทะยานอยากกับสิ่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย 

 

7 

 

   จากตารางที่ 4.51 พบวา ขอเสนอแนะที่มีตอความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ คือ ผูบริหารควรควบคุมอารมณ ขมใจระงับ

ความรูสึกตอเหตุบกพรองของกันและกัน รองลงมา คือ ควรแสดงถึงการใหเกียรติในความเปนมนุษย 

การยอมรับและเขาใจในอารมณ ความรูสึก ความคิดของผูอืน่และการปฏิบัติตอผูอื่นอยางเสมอภาค

เทาเทียมกัน ๆ และนอยที่สุดคือ ผูบริหารและครูควรยับย้ังจิตใจของตนไมใหหลงมัวเมาอยูกับ

อบายมุข ฟุงซานทะยานอยากกับสิ่งที่ ไมชอบดวยกฎหมาย 
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ตารางท่ี 4.52 ขอเสนอแนะท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคล 

   ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

   การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ 

 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ผูบริหารยังขาดดานภาวะผูนํา ในการอดทนอดกลั้นกับเพื่อนรวมงานเมื่อ

ประพฤติตัวอยางไมมีความจริงใจ 

 

14 

2. ผูบริหารยังขาดการแสดงภาวะผูนําของผูบริหารในเมื่อไมไดรับการยอมรับจาก

ผูรวมงาน 

 

11 

3. ผูบริหารควรสนับสนุนใหครูไดแสดงภาวะผูนําเปนตัวของตัวเอง 8 

4. ผูบริหารควรแสดงภาวะผูนําในการแสดงความอดทนอดกลั้นไมมัวเมากับสิ่ง

เยา ยวนตาง ๆ 

 

6 

 

 จากตารางที่ 4.52 พบวา ขอเสนอแนะที่มีตอความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 

4 ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ คือ ผูบริหารยังขาดดานภาวะผูนํา ในการอดทนอดกลั้นกับ

เพื่อนรวมงานเมื่อประพฤติตัวอยางไมมีความจริงใจ รองลงมา คือ ผูบริหารยังขาดการแสดงภาวะ

ผูนําของผูบริหารในเมื่อไมไดรับการยอมรับจากผูรวมงาน และนอยที่สุดคือ ผูบริหารควรแสดงภาวะ

ผูนําในการแสดงความอดทนอดกลั้นไมมัวเมากับสิ่งเยายวนตาง ๆ 
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ตารางท่ี 4.53 ขอเสนอแนะท่ีมีตอระดับความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคล 

   ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

                 การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ 

 

ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ผูบริหารยังขาดการมอบหมายงานที่เปนกลางสําหรับเพื่อนรวมงาน    12 

2. ผูบริหารปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความสามัคคีกันไมชิงดีชิงเดนกัน 

มีความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูรวมนอยอยางสมานฉันท 

 

 11 

3. ผูบริหารควรใหแสดงความรับผิดชอบ เมื่อเพื่อนรวมงานเกิดปญหา หรือชวย

แกปญหา 

 

   8 

4. ผูบริหารรูจักเสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญแก

สังคมและประเทศชาติ 

 

   6 

 

   จากตารางที ่4.53 พบวา ขอเสนอแนะที่มีตอ ความคิดเห็นของครูผูสอน ที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ คือ ผูบริหารยังขาดการมอบหมายงานที่เปนกลาง

สําหรับเพื่อนรวมงาน รองลงมา คือ ผูบริหารปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน มีความสามัคคีกันไม

ชิงดีชิงเดนกันมีความเอื้อเฟอเผื่อแผอยูรวมนอยอยางสมานฉันทและนอยที่สุดคือ ผูบริหารรูจัก

เสียสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อประโยชนสวนใหญแกสังคมและประเทศชาติ 

 

 

 

 



บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  มีวัตถุประสงค ดังน้ี คือ 1) เพื่อ

ศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  2) เพื่อเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จําแนกตาม เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน ตางกัน  และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะความคิดเห็น

ของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งผูวิจัยไดทําการศึกษา คนควาเอกสาร 

ทฤษฎี แนวคิดและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยโดยต้ังสมมติฐาน

ของการวิจัยวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน ตางกัน มีระดับความคิดเห็นของครูผูสอน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ซึ่งไดมาจากการสุมอยางงาย (Simple  random sampling) และ

กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชสูตรคํานวณกําหนดกลุมตัวอยางของทาโร   ยามาเน (Taro 

Yamane) (ยุทธไกยวรรณ, 2554, หนา 107)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 359 คน  
 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามปลายปดและปลายเปด โดยแบงออกเปน 

3 ตอน ประกอบดวย ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณการทํางาน ซึ่งเปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)            

ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา 4  ดาน คือ ดานสัจจะ (ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง) ดานทมะ (การฝกตน 

ควบคุมจิตใจตนเอง แกปญหา ปรับปรุงตนเองใหกาวหนา) ดานขันติ (ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

เขมแข็ง ไมทอถอย) ดานจาคะ (ความเสียสละ มีนาใจ เอื้อเฟอ ชวยเหลือไมเห็นแกตัว) จํานวน                 

40 ขอ ลักษณะของแบบสอบถาม เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใชหลักเกณฑ

การกําหนดมีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ และตอนที่ 3 แบบสอบถาม  

ขอเสนอแนะเกี่ยวกับขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4  ของ
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ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ลักษณะเปน

แบบปลายเปด (Open-ended) 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะห ไดแก รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (S.D.) และสถิติที่ใชในการทดสอบสมมุติฐาน ไดแก ทดสอบคาที่ (t–test) การวิเคราะห

ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจะ

ทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffe) โดยใชการวิเคราะห

ขอมูลและประมวลผลดวยคอมพิวเตอร ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามหัวขอคนพบไดดังตอไปน้ี 

   5.1 สรุปผล 

   5.2 อภิปรายผล 

   5.3 ขอเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 

 จากการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปไดดังน้ี 

 5.1.1 ผลการวิเคราะหปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผลการวิจัย พบวา ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 

1 สวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 206 คน คิดเปนรอยละ 57.38  สวนใหญมีสวนใหญมีอายุต้ังแต 30-

40 ป  จํานวน 151 คน คิดเปนรอยละ 42.06  สวนใหญมีระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 21  

คน  คิดเปนรอยละ 65.18 และสวนใหญมีระดับประสบการณการทํางาน 10-20 ป จํานวน 151 คน  

คิดเปนรอยละ 42.06 

 5.1.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 ผลการวิจัย พบวา ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 โดยรวมและรายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 

ดาน โดยเรยีงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คือ ดานขันติ ดานสัจจะ ดานทมะ และดานจาคะ เมื่อ

พิจารณาเปนรายดานมีผลการวิจัยปรากฏดังตอไปน้ี 

  1) ดานขันติ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 5 ขอและอยูในระดับปานกลาง 5 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอที่ 10 ที่วาปฏิบัติ

หนาที่ดวยความทุมเทตามความสามารถแมจะมีปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา รองลงมาคือขอที ่
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3 ที่วาปฏิบัติตนโดยไมยอทอตอความยากลําบากปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตองตามกฎระเบียบ และขอที่

คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอที่ 1 ที่วา มีความอดทนตอความยากลําบากเมื่อมีปญหาสามารถแกไขไดถูกตอง 

  2) ดานสัจจะ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

4 ขอ และ อยูในระดับปานกลาง 6 ขอ โดยขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดมีดวยกัน 2 ขอ คือขอ 3 ที่วา 

ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใน

สถานศึกษา และ ขอ 9 ทีวาผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือ ใหคําแนะนําเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิด

ปญหา  รองลงมาคือ ขอ 5 ผูบริหารพิจารณาความดี ความชอบดวยความ เปนธรรมซื่อตรง และ

ยุติธรรม และขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ขอ 7 ที่วาผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะมุงสู

ความสําเร็จ  

   3)  ดานจาคะ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 6 ขอและอยูในระดับปานกลาง 4 ขอ และขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดม ี2 ขอ คือ ขอที่ 1 ที่วา

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความเมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

และขอที่ 7 ที่วา ปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม รองลงมาคือขอที่ 

4 ที่วามีการสรางความพรอมเพรียงรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่ และขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ขอที่ 

5 ที่วา รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได 

  4) ดานทมะ โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมาก 6 

ขอ และ อยูในระดับปานกลาง 4 ขอ พบวา มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ขอที่ 4 ที่วา ผูบริหารมีการพัฒนา

ตนเองปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองใหดีข้ึน รองลงมาคือ ขอที่ 9 ที่วา ผูบริหารมีเทคนิคในการ

รับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถามหรือใหคําปรึกษาหารือใหคําแนะนําตางๆ และขอที่คาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ

ขอที่ 8 ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตนเสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมีความเปน

กลาง 

 5.1.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1 

 1.ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศตางกัน 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน   

 2.ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ  

ตางกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไมแตกตางกัน    
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 3.ครูผูสอนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี ระดับ

การศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและรายดาน 

ไมแตกตางกัน   

 4.ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี

ประสบการณทํางานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวม

และรายดาน ไมแตกตางกัน   

 5.1.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

   1.ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สรุปประเด็นที่สําคัญได 

ดังน้ี 

    1) ดานสัจจะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานสัจจะ คือ ผูบริหารควรมีความประพฤติซื่อตรงไมเอนเอียงไมมีเลห

เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรูสึกลําเอียงหรืออคติไมคดโกง 

    2) ดานทมะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานทมะ คือ ผูบริหารควรควบคุมอารมณ ขมใจระงับความรูสึกตอเหตุ

บกพรองของกันและกัน 

    3) ดานขันติ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา ดานขันติ คือ ผูบริหารควรมีภาวะผูนํา ในการอดทนอดกลั้นกับเพื่อน

รวมงานเมื่อประพฤติตัวอยางไมมีความจริงใจ 

    4) ดานจาคะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับ ความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ คือ ผูบริหารควรมีการมอบหมายงานที่เปนกลาง

สําหรับเพื่อนรวมงาน 

 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการสรุปผลการวิจัย “การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1” ใน 4 ดาน คือ                  
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1) ดานสัจจะ  2) ดานทมะ 3) ดาน ขันติ  4) ดานจาคะ  ผูวิจัยเห็นผลการวิจัยที่นาสนใจและนํามา

อภิปรายผลเพิ่มตามประเด็นตาง ๆ ดังน้ี 

 5.2.1 การวิเคราะหขอมูลการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

   1) จากผลการวิจัย พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและ

รายดาน อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับ

จากคาเฉลี่ยมากไปหานอย คาเฉลี่ยสูงสุด คือ ดานขันติ ดานสัจจะ ดานจาคะ และ ดานทมะ 

อภิปรายไดวา ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานในสถานศึกษา และ มีความจริงใจที่จะชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนรวมงานเมื่อเกิดปญหา

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา การ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัด

อางทอง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย คือ 3.72 เมื่อพิจารณารายดาน ผลการวิจัยพบวา

ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานการ

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง สวนระดับคิดเห็นของครูและผูบริหารที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง  จังหวัด

อางทอง ในดานตํ่าสุดคือ ดานการออกจากราชการ  ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ควรสงเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรม

สําหรับผูอยูรวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ การแบงปน มี

นํ้าใจคุณสมบัติของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรให

เกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควรปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจ

ของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารตนและบริหารคนใหประสบความสําเร็จ  การพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา  ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไม

ยอทอ มีความเสียสละ ความแบงปน การมีนาใจ เสียสละประโยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

ณรงคธรรม  บัวทอง, พันตํารวจโท ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตํารวจนครบาล ตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตปอมปราบศัตรูพายกรุงเทพมหานคร

ผลการวิจัยพบวา  ดานสัจจะ ตรงกับหลักคุณธรรมของตํารวจขอ (1) คือการรักษาความสัจ ความ

จริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปนธรรม ตรงกับอุดมคติของตํารวจ ใน

ขอความที่วา “เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่” ดํารงตนในยุติธรรม และรักษาความไมประมาทเสมอชีวิต 
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ตรงกับพันธสัญญาในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการใหกับประชาชน อันถือเปนความจริงใจและจริงจังที่

ไดใหกับประชาชนวา จะดําเนินการใหเสร็จภายในเวลากําหนด เชน การประกันตัวผูตองหา ภายใน

เวลา 1 ช่ัวโมง การตรวจสอบประวัติผูสมัครงานหรือเขาศึกษาตอภายในเวลา 10 วัน ตํารวจสาย

ตรวจตองรีบเดินทางไประงับเหตุภายในเวลา 5 นาที  2. ดานทมะ ตรงกับหลักคุณธรรมของตํารวจ 

(2) คือการรูจักขมใจ ฝกตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทาน้ัน ตรงกับอุดมคติของ

ตํารวจในขอความที่วา “ไมมักมากในลาภผล” และ “กระทําการดวยปญญา” ตรงกับแนวแหงการ

ปฏิบัติของสถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง คือ ไดจัดใหขาราชการตํารวจทุกนายเขาแถวเคารพธงชาติ มี

การไหวพระ 

 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ ดานขันติ ผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือใหคําแนะนํา

เพื่อนรวมงานเมื่อเกิดปญหา ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการ

บริหารงานในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ  ปรางคพันธุ ไดศึกษาวิจัยเรื่อง 

การพัฒนาคุณธรรมผูนําเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4  นักเรียนมัธยมศึกษาตอนตน และ

มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนสามพรานวิทยา อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบวา 

ความตองการของเยาวชน เยาวชนสวนใหญตองการ ผูนําตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในดานการ

ตัดสินใจและตองการ ผูนําในดานเปนแบบอยางที่ดี  

 ดานท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ดานทมะ ทั้งน้ี ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตน

เสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลางซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษอภิชาติ               

สนฺติกโร ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารมีความจริงใจในการวางแผน

นโยบายบริหารโรงเรียน โดยมุงหวัง  ใหโรงเรียนมีความกาวหนาและพฒันาย่ิงข้ึน การมีอาคารเรียนและ

หองเรียนพอเพียง ดานทมะการขมใจ ผูบริหารสามารถวางแผนบริหารงบประมาณไดเปนอยางดี โดย

มุงหวังใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาละวางความช่ัวและทุจริตซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย พระสีม                 

สงฺฆโมทโก ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียน

มัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติราชการ และดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง สวนระดับคิดเห็นของครู

และผูบริหารที่มีตอการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา 

อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ในดานตํ่าสุดคือ ดานการออกจากราชการ   

 เมื่อแยกออกเปนรายดานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถนํามา

อภิปรายผลไดดังน้ี 
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 1) ดานสัจจะ พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ(ซื่อตรง 

ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง) โดยรวมอยูในระดับมาก  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด มีดวยกัน 2 ขอ คือ 

ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใน

สถานศึกษา และ ผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือ ใหคําแนะนําเพื่อนรวมงาน เมื่อเกิดปญหา ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน               

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับผูอยู

รวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติ

ของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนได

สําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพระสีม สงฺฆโมทโก ไดทําการวิจัย 

เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง 

จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา ดานการสรางขวัญและกาลังใจ ปญหา อุปสรรค คือ ไมมีการจัด

สวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให ขอเสนอแนะคือ ควรจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทาง

ราชการจัดให มีการพิจารณาความดีความชอบอยางยุติธรรม และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการ

ปฏิบัติงาน 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานสัจจะ พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานสัจจะ

(ซื่อตรง ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง ) ผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะ                       

มุงสูความสําเร็จ อภิปรายไดวา ผูบริหารต้ังใจทํางาน ดวยความวิริยะ อุตสาหะ โดยปฏิบัติสม่ําเสมอ 

บริหารงานดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย โปรงใสสามารถตรวจสอบได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ             

ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัยพบวา               

มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก (มีคาเฉลี่ย = 3.88 ) เมื่อพิจารณารายดานพบวา ทุกดานมีความ

คิดเห็นอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยดังน้ีดานสัจจะ (มีคาเฉลี่ย =3.99) 

ดานทมะ   (มีคาเฉลี่ย = 3.93) ดานขันติ (มีคาเฉลี่ย = 3.79) ดานจาคะ (มีคาเฉลี่ย = 3.79) 

ตามลําดับ     

 2) ดานทมะ พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ (การฝกตน 

ควบคุมจิตใจตนเอง แกปญหา ปรับปรุงตนเองใหกาวหนา)  โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ย

สูงสุด คือ ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเองใหดีข้ึน ซึ่งสอดคลองกับ
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งานวิจัยของ ณรงคธรรม  บัวทอง, พันตํารวจโท ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาตํารวจนครบาล ตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ ง เขตปอมปราบศัตรูพาย

กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานทมะ ตรงกับหลักคุณธรรมของตํารวจ คือ การรูจักขมใจ ฝก

ตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัจ ความดีเทาน้ัน ตรงกับอุดมคติของตํารวจในขอความที่วา “ไม

มักมากในลาภผล” และ “กระทําการดวยปญญา” ตรงกับแนวแหงการปฏิบัติของสถานีตํารวจนคร

บาลนางเลิ้ง คือ ไดจัดใหขาราชการตํารวจทุกนายเขาแถวเคารพธงชาติ มีการไหวพระ 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดานทมะ ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวย

ความเสมอตนเสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลาง อภิปรายไดวา ผูบริหารมุงหวังใหโรงเรียน

มีความเจริญกาวหนา ละวางความช่ัวและทุจริต อาจจะเน่ืองมาจาก ผูบริหารมุงเนนที่ผลประโยชน

โดยสวนรวมเปนหลักในการทํางาน จึงไดพยายามบริหารงานใหโปรงใส ไมมีการทุจริต นับวาเปนผลดี

ตอโรงเรียนเปนอยางย่ิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษอภิชาติ สนฺติกโร ไดทําการวิจัย 

เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอก

ใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานทมะการขมใจ ผูบริหารสามารถวางแผนบริหาร

งบประมาณไดเปนอยางดี โดยมุงหวังใหโรงเรียนมีความเจริญกาวหนาละวางความช่ัวและทุจริต              

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา 

ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และดานการ

วางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง สวนระดับคิดเห็นของครูและผูบริหารที่มีตอการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง               

จังหวัดอางทอง ในดานตํ่าสุดคือ ดานการออกจากราชการ   

 3) ดานขันติ พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ (ความอดทน 

ขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ไมทอถอย) โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ปฏิบัติหนาที่

ดวยความทุมเทตามความสามารถแมจะมีปญหาและขอจํากัดของสถานศึกษา  ผูบริหารมีความ

ขยันหมั่นเพียร กําหนดมาตรการหรือกลยุทธที่จะชวยใหแผนบริหารโรงเรียนบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่วางไว อาจจะเน่ืองมาจากผูบริหารมีความทุมเทใหกับโรงเรียนที่ตนเองบริหารอยู และมอง

ถึงผลลัพธที่ นักเรียนจะไดรับจากการบริหารของตน จึงไดมีความอดทน ขยันตอการทํางาน                    

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง ผลการวิจัยพบวา  

ดานการสรางขวัญและกําลังใจ ปญหา อุปสรรค คือ ไมมีการจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการ
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จัดให ขอเสนอแนะคือ ควรจัดสวัสดิการนอกเหนือจากที่ทางราชการจัดให มีการพิจารณาความดี

ความชอบอยางยุติธรรม และสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะกับการปฏิบัติงาน 

 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ดานขันติ พบวา มีความอดทนตอความยากลําบากเมื่อมีปญหา

สามารถแกไขไดถูกตอง  อภิปรายไดวา ขันติเปนหลักในการดําเนินชีวิตข้ันพื้นฐานประการหน่ึงที่มี

ความสําคัญตอการตอบสนองความตองการในการสรางสรรคประโยชนสุขแกบุคคลผูปฏิบัติในลักษณะ

ที่เปนอุดมมงคลหรือความเจริญสูงสุดสําหรับชีวิต ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ นิธินันท นาค                  

ไดศึกษาวิจัยเรื่องทัศนะของนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยที่มีตอการบริหารงานของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติตามหลักฆราวาสธรรม 4  ผลการวิจัยพบวา ดานขันติ (ความอดทน) 

ขาราชการตํารวจตองมีความอดทนอดกลั้นขณะปฏิบัติหนาที่ในทุกสถานการณ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของ

ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน เขต 1 ผลการวิจัย

พบวา  หลักฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับผูอยูรวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน 

การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติของผูที่สามารถสราง

เกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความ

เพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควรปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการ

บริหารตนและบริหารคนใหประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู               

มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไมยอทอ มีความเสียสละ ความ

แบงปน การมีนํ้าใจ เสียสละประโยชน 

 4) ดานจาคะ พบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ(ความ

เสียสละ มีนาใจ เอื้อเฟอ ชวยเหลือไมเห็นแกตัว) โดยรวมอยูในระดับมาก ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดมี คือ 

มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความเมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

และปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ณรงค

ธรรม  บัวทอง,พันตํารวจโท ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตํารวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 

4 กรณีศึกษา สถานีตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตปอมปราบศัตรูพายกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา  การรักษาความสัจ ความจริงใจตอตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแตสิ่งที่เปนประโยชนและเปน

ธรรม ตรงกับอุดมคติของตํารวจ ในขอความที่วา “เคารพเอื้อเฟอตอหนาที่” ดํารงตนในยุติธรรม และ

รักษาความไมประมาทเสมอชีวิต ตรงกับพันธสัญญาในการปฏิบัติงาน เพื่อบริการใหกับประชาชน อัน

ถือเปนความจริงใจและจริงจังที่ไดใหกับประชาชนวา จะดําเนินการใหเสร็จภายในเวลากําหนด เชน 

การประกันตัวผูตองหา ภายในเวลา 1 ช่ัวโมง การตรวจสอบประวัติผูสมัครงานหรือเขาศึกษาตอ

ภายในเวลา 10 วัน ตํารวจสายตรวจตองรีบเดินทางไประงับเหตุภายในเวลา 5 นาที 
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 ขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  ดานจาคะ พบวา รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความ

ชวยเหลือเทาที่ทําได อภิปรายไดวา บริหารสถานศึกษา โดยนําคุณธรรมในการฝกฝนตนเองใหมีความ

เสียสละ ความแบงปน การมีนํ้าใจ เสียสละประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนสวนรวมผูที่มีจาคะ         

จะเปนเครื่องเสริมสรางไมตรีใหเกิดความสัมพันธอันดีในสังคมได  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ            

พระครูสงัฆรักษอภิชาติ สนฺติกโร ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา ดานจาคะ 

ความเสียสละ ผูบริหารมีการรวมประชุมคณะทํางาน เพื่อกําหนดแนวทางรวมกันในการวางแผน

บริหารโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานการวิจัยของ ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแกน เขต 1  ผลการวิจัยพบวา ความซื่อสัตยตอกัน การฝกตน ความอดทนอดกลั้น

การเสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพย

สมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควร

ปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารตนและบริหารคนใหประสบ

ความสําเร็จ การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา                         

ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไมยอทอ มีความเสียสละ ความแบงปน การมีนํ้าใจ เสียสละประโยชน 

 5.2.2 ผลเปรียบเทียบผลการเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร 

เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ครูผูสอน ที่มี เพศ ตางกัน มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

ตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม ไมแตกตางกันซึ่งไมสอดคลองกับ

สมมติฐานของการวิจัย ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา เพศ ไมมีผลตอ ระดับความคิดเห็นของครูผูสอน

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งน้ีเพราะครูผูสอน ไมวาจะเปนเพศหญิง หรือ เพศชาย 

ตางก็มีเล็งเห็นถึง การนําหลักฆราวาสธรรม 4 มาปฏิบัติ มาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาลวน

เปนสิ่งที่ดี เปนการเสริมสรางสอนใหทุกคนเปนคนดี มีศีลธรรม คุณธรรม ละเวนจากการประพฤติใน

สิ่งที่ช่ัว ใหทําแตความดี มีในเมตตากรุณา ตอกันไมเบียดเบียนกัน วิธีการที่จะปฏิบัติตามแนวทางาน

พระพุทธศาสนา ในลักษณะที่เปนเหตุ เปนผล อีกทั้งเนนทํางานการใชสติปญญาและเหตุผลและเมื่อ 
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ปฏิบัติแลวกอใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางมนุษยและแบบอยางที่ดีในสังคม  ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พระครูสังฆรกัษอภิชาติ สนฺติกโร ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัย

พบวา ผูปกครองมีการปฏิบัติตนและอบรมสั่งสอนบุตรตาม หลักฆราวาสธรรม 4 ในทุกเรื่อง แนว

ทางการนําหลักพุทธธรรมมาปฏิบัติ ภายในครอบครัวยอมสราง ความเขาใจภายในครอบครัว โดยปรับ

ใหมีทัศนคติที่ดีตอกัน มีความ คิดเห็นตรงกันยอมรับซึ่งกันและกันไมขัดแยงกัน เมื่อทําไดดังน้ีสมาชิก

ในครอบครัวจะมีความ ปรารถนาดี ใหความชวยเหลือเอื้อเฟอเผื่อแผตอกัน ไมแตกตางกัน 

 ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ ตางกัน 

มีระดับความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา 

โดยรวม ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ที่เปนเชนน้ีอภิปรายไดวา อายุไมมี

ผลตอ ระดับความคิดเห็นของครูผูสอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทั้งน้ีเพราะ

ครูผูสอน ไมวาจะเปนระดับอายุที่กี่ป ก็มีศรัทธามั่นคงในศาสนา เพราะศาสนาสอนใหคนไมเห็นแกตัว 

คนมีศาสนามีธรรมประจําใจ ตางก็เห็นถึงประโยชน การนําหลักฆราวาสธรรม 4 มาปฏิบั ติ            

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน               

เขต 1ผลการวิจัยพบวา ควรสงเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับผูอยู

รวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติ

ของผูที่สามารถสรางเกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนได

สําเร็จดวยกําลังความเพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควรปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจของตน

เพื่อจะไดนําไปใชในการบริหารตนและบริหารคนใหประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไม

ยอทอ มีความเสียสละ ความแบงปน การมีนํ้าใจ เสียสละประโยชน 

 ครูผูสอน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  ที่มีระดับช้ัน

ธรรมศึกษาตางกัน ระดับความคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม ไมแตกตางกัน  ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานของการวิจัย ที่เปนเชนน้ี

อภิปรายไดวา ฆราวาสธรรม เปนธรรมสําหรับผูครองเรือน หรือหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ         

คนสามารถนําไปใชกับตัวเองและตอผูอื่นตลอดจนนําไปใชในการบริหารงานทุกสถานการณของแตละ

บุคคล แตวาบุคคลน้ันจะ เลือกใชใหเหมาะสมหรือนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ              

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ประครอง พงษชนะ ไดทําการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรมของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแกน               
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เขต 1 ผลการวิจัยพบวา ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับผูอยูรวมกัน ความซื่อสัตยตอกัน 

การฝกตน ความอดทนอดกลั้นการเสียสละ การแบงปน มีนํ้าใจคุณสมบัติของผูที่สามารถสราง

เกียรติยศ สรางปญญา สรางทรัพยสมบัติและสรางหมูญาติมิตรใหเกิดข้ึนไดสําเร็จดวยกําลังความ

เพียรของตน โดยเฉพาะนักบริหารควรปลูกฝงสัจจะใหเกิดข้ึนในจิตใจของตนเพื่อจะไดนําไปใชในการ

บริหารตนและบริหารคนใหประสบความสําเร็จ การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา เพื่อจะมีความรู                

มาบริหารในครอบครัวหรือสถานศึกษา ใหเจริญกาวหนามีความอดทนไมยอทอ มีความเสียสละ ความ

แบงปน การมีนํ้าใจ เสียสละประโยชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ณรงคธรรม  บัวทอง, พัน

ตํารวจโท ไดทําการวิจัย เรื่อง การพัฒนาตํารวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานี

ตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตปอมปราบศัตรูพายกรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบวา พระสีม สงฺฆโมท

โก (ถัจ,2556, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดอางทอง 

 

5.3  ขอเสนอแนะ 

 สําหรับขอเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากผลการวิจัยทั้ง 4 ดาน 

คือ  1) ดานสัจจะ 2) ดานทมะ 3) ดานขันติ  4) ดานจาคะ เพื่อมุงเนนใหเกิดประโยชนสําหรับการการ

บริหารงานบุคคล  โดยควรมีการปรับปรุงกลยุทธในดานตาง ๆ  เพื่อใหตรงกับความตองการของผูบริหาร

และครูผูสอนใหมากที่สุด อีกทั้งยังเปนแนวทางเพื่อเปนประโยชนแกผูบริหารและครูผูสอนของ

สถานศึกษาในดานตาง ๆ จึงไดนํามาเปนขอเสนอแนะดังน้ี 

 5.3.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  

 ผลการวิจัย การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวา 

 1) ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยูในระดับมาก 

 2) ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานขันติ การ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา ขอที่วา มีความอดทนตอความ

ยากลําบากเมื่อมีปญหาสามารถแกไขไดถูกตอง มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา 

จําเปนตอง มีความอดทน  อดกลั้น ตอความหนักและความรายแรงทั้งหลาย ต้ังหนาทําหนาที่การงาน

ดวยความขยันหมั่นเพียร เขมแข็ง ทนทาน ไมหว่ันไหว มั่นในจุดหมาย ไมทอถอย อดทนตอความ
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ลําบากตรากตรํา และเรื่องหนักใจตาง ๆ ในการประกอบการงานอาชีพ เปนตน มีสติอดกลั่นคิดอุบาย

ใชปญญา หาทางแกไขเหตุการณใหลุลวงไปดวยดี  

  3) ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานทมะ                 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตน

เสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลาง มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควรปฏิบัติตนและ

ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบทํางานของตนดวยความซื่อสัตย ไมแสวงหาผลประโยชนใหแก

ตนเองและพวกพองหรือผิดทานองคลองธรรม ต้ังใจทํางานใหสําเร็จดวยความระมักระวัง ไมเลินเลอ 

ไมผัดวันประกันพรุง มีความต้ังใจจริงที่จะปฏิบัติหนาที่ของตนใหสําเร็จลุลวงและเกิดผลดี 

 4) ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ดานจาคะ การ

บริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือ

เทาที่ทําได มีระดับคาเฉลี่ยตํ่าสุด ดังน้ัน ผูบริหารควร สละอารมณ รูจักปลอยอารมณที่จะใหจิตใจ

เศราหมอง ขุนมัวและเปนขาศึกตอความสงบใจ เชน ความโกรธ ความเกลียด เปนตน เพราะการเก็บ

กดอารมณขุนมัวไวน้ันทําใหจิตใจเศราหมอง ทั้งยังทําใหตัวเองเปนทุกขกายและทุกขใจดวย   

 5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 

 1) ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการนําหลักฆราวาสธรรมมาประยุกตใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร      

เขต 1 

 2) ควรศึกษาทัศนคติของผูบริหารเกี่ยวกับการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชในการ 

บริหารสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 3) ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เชน หลัก 

อิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรมวิหาร 4 เปนตน 

 4) ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกตใชกับหลักฆราวาสธรรมในการ 

บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ดวย 
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ภาคผนวก 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ก 

หนังสือขอความอนุเคราะหแตงตั้งผูเช่ียวชาญ 
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขออนุญาตแจกและเก็บแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ค 

ผลการหาคา  IOC แบบสอบถาม 
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ตารางแสดงการหาคา IOC ของแบบสอบถามอยางตํ่า 

 

 

 

ขอ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม๔ ของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

1. ดานสัจจะ 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 
ใชได 

ใช

ไมได คน

ที่1 

คน

ที่ 2 

คนที่ 

3 

1. ผูบริหารไดบริหารงานดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

2. ผูบริหารต้ังใจทํางาน ดวยความวิริยะ อุตสาหะ โดย 

ปฏิบัติสม่ําเสมอ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

3. ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของ 

ตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

4. ผูบริหารมีความเปนธรรมในการพิจารณา ตําแหนง หนาที่ 

งานที่รับผิดชอบ ตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

5. ผูบริหารพิจารณาความดี ความชอบดวยความ  

เปนธรรมซื่อตรงและยุติธรรม 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

6. ผูบริหารไดบริหารงานดวยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย สุจริต 

 โดยไมมีความโลภใชหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

0 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

7. ผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะ  

มุงสูความสําเร็จ 

 

+ 1 

 

0 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

8. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี ชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวย 

ความจริงใจ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

9. ผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนรวม 

งานเมื่อเกิดปญหา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

10. ผูบริหารรักษา ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

แกเพื่อนรวมงาน 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 
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ตารางแสดงการหาคา IOC ของแบบสอบถามอยางตํ่า 

 

 

 

ขอ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ

ผูบริหารสถานศึกษา 

2.ดานทมะ 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 
ใชได 

ใช

ไมได คน

ที่1 

คนที่ 

2 

คน

ที่ 3 

1. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานโดย

ฝกอบรมดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

2. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานมี

การอบรมดานจริยธรรมเปนประจํา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

3. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาปลูกฝงใหใชชีวิตความเปนอยู

อยางพอเพียง 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

4. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองปรับปรุงแกไขขอ 

บกพรองของตนเองใหดีข้ึน 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

5. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาฝกฝนใหมีความเสียสละตอ

สวนรวม 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

0 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

6. ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพิ่ม 

เติมอยางสม่ําเสมอ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

7. ผูบริหารใหความอนุเคราะหเพื่อนรวมงานในเรื่อง 

ความทุกขรอน 

 

+ 1 

 

0 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

8. ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตน

เสมอปลายตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลาง 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

9. ผูบริหารมีเทคนิคในการรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซัก 

ถามหรือใหคําปรึกษาหารือใหคําแนะนําตางๆ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

0 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

10. บริหารงานดวยการเอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวม 

งานเปนอยางดีคิดทําสิ่งที่เปนประโยชน 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 
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ตารางแสดงการหาคา IOC ของแบบสอบถามอยางตํ่า 

 

 

 

ขอ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔  

ของผูบริหารสถานศึกษา 

3.ดานขันติ 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ใช 

ได 

ใช

ไมได คน

ที่1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

1. มีความ อดทน ตอความยากลําบาก เมื่อมีปญหาสามารถแกไขได

ถูกตอง 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

2. มุงมั่น ขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ + 1 + 1 0 2 0.67   

3. ไมยอทอตอความยากลําบาก ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตองตาม

กฎระเบียบ 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

4. ผูบริหารบริหารงานมุงมั่น ไมหว่ันไหวตอคําติฉินนินทาใน 

บริหารงานในสถานศึกษา 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

5. บริหารงานโดยไมแสดงความไมพอใจเมื่อเกิด ความขัดแยง ไมใช

ความรุนแรงในการแกไขปญหา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

6. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเพื่อนรวมงานอยาง

เหมาะสมตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

7. แนะนําใหคําปรึกษาดวยความสุภาพใชวาจาออนหวาน 

และปฏิบัติตามวาจาที่ใหไวตอผูรวมงานในสถานศึกษา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 

 

 

 

8. บริหารงานดวยความเปนธรรม รับฟงปญหาของผูรวมงานใน

สถานศึกษาดวยความเต็มใจ 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

0 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

9. มุงมั่น ขยันหมั่นเพียรเมื่อประสบปญหาจะไมแสดงอาการ ทอแท

หรือยอมแพ 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

10. ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทตาม ความสามารถแมจะมีปญหาและ

ขอจํากัดของสถานศึกษา 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1.00 
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ตารางแสดงการหาคา IOC ของแบบสอบถามอยางตํ่า 

 

 

ขอ 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔  

ของผูบริหารสถานศึกษา 

4. ดานจาคะ 

ความคิดเห็นของ

ผูเช่ียวชาญ  

รวม 

คา 

IOC 

ใช 

ได 

ใช

ไมได คน

ที่1 

คน

ที่ 2 

คน

ที่ 3 

1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความเมตตา

อารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

 

0 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

2 

 

0.67 

 

 

 

2. มีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ ปรารถนาดีตอผูรวมงานคิดใน 

เชิงบวก 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1 

 

 

 

3. เสียสละพรอมที่จะสละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน + 1 + 1 + 1 3 1   

4. มีการสรางความพรอมเพรียงรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที ่ + 1 + 1 + 1 3 1   

5. รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได + 1 + 1 0 2 0.67   

6. จัดสรรสวัสดิการสนับสนุนการทํางาน เปนธรรมแกทุกคน 0 + 1 + 1 2 0.67   

7. ปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม + 1 + 1 + 1 3 1   

8. พรอมที่จะรวมมือในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ 0 + 1 + 1 2 0.67   

9. บริหารสถานศึกษาดวยความเสียสละไมชวงชิงของสวนรวมมา 

เปนของตน 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

3 

 

1 

 

 

 

10. ไมเลือกปฏิบัติ บริหารงานดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย

ปราศจากอคติ และทําตนเปนแบบอยางที่ดี 

 

+ 1 

 

+ 1 

 

0 

 

2 

 

0.67 
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ภาคผนวก ง 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง 

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม  4  ของผูบริหารสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

 

คําชี้แจง 

 1. แบบสอบถามน้ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยการ การบริหารงานบุคคลตาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

สกลนคร เขต 1  ใครขอความรวมมือจากทานไดกรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็นที่

ตรงความเปนจริงทุกขอขอมูลตาง ๆ ที่ไดรับจากทานในครั้งน้ี จะเปนประโยชนและมีคุณคาอยางสูง 

ตอการศึกษาคนควาครั้งน้ีและคําตอบของทานจะไมมีผลกระทบตอทานแตประการใด 

 2. แบบสอบถามน้ีแบงออกเปน 3 ตอนคือ 

  ตอนที่ 1 แบบสอบถามปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ

ผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 แบงไดเปน         

4 ดาน คือ 

    1. ดานสัจจะ (ความจริงใจ) 

    2. ดานทมะ(การฝกขมใจ) 

    3. ดานขันติ (ความอดทน) 

    4. ดานจาคะ (ความเสียสละ) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม  

4  ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

 

  ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคงไดรับความรวมมือจากทานดวยดี ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

 

 

 

 

พระแกว  อินฺทโชโต  (ชัยชนะ) 

นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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 ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

 

 1. เพศ 

   [ ]  ชาย [ ]  หญิง 

 

  2. อายุ 

   [ ]  ตํ่ากวา  30 ป   [ ]  30 - 40 ป   [ ]   41-50 ป  [ ] 51 ปข้ึนไป 

  

 3. ระดับการศึกษา 

   [ ] ปริญญาตรี   [ ] ปริญญาโท  [ ] 3. ปริญญาเอก 

 

  4.ประสบการณการทํางาน    

   [ ] ตํ่ากวา 10 ป     [ ] 10 - 20 ป    [ ] .21 - 30 ป  [ ] สูงกวา 30 ป 
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ตอนท่ี 2  แบบสอบถามเก่ียวกับ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม  4  ของผูบริหาร 

 สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   

คําชี้แจง  โปรดทํารายการตอไปน้ีโดยใหทานพิจารณาถึงสภาพตามความเปนจริงแลวทําเครื่องหมาย 

  ลงในชองระดับปฏิบัติซึ่งกําหนดระดับคะแนนไวดังน้ี 
 

 

ขอ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม ๔                       

ของผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

1.ดานสัจจะ (ความจริงใจ) 

1. ผูบริหารไดบริหารงานดวยความซื่อตรง ซื่อสัตย โปรงใส 

สามารถตรวจสอบได 

     

2. ผูบริหารต้ังใจทํางาน ดวยความวิริยะ อุตสาหะ โดยปฏิบัติสม่ําเสมอ      

3. ผูบริหารมีความจริงใจ ทําหนาที่อยางเต็มศักยภาพของตนจนเกิด

ประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา 

     

4. ผูบริหารมีความเปนธรรมในการพิจารณา ตําแหนง หนาที่งานที่

รับผิดชอบ ตอบุคลากรในสถานศึกษา 

     

5. ผูบริหารพิจารณาความดี ความชอบดวยความ เปนธรรมซื่อตรงและ

ยุติธรรม 

     

6. ผูบริหารไดบริหารงานดวยความมีจิตใจที่ซื่อสัตย สุจริต โดยไมม ี

ความโลภใชหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน 

     

7. ผูบริหารตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะ มุงสูความสําเร็จ      

8. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธดี ชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความจริงใจ      

9. ผูบริหารมีความจริงใจที่จะชวยเหลือใหคําแนะนําเพื่อนรวมงานเมื่อ 

เกิดปญหา 

     

10. ผูบริหารรักษา ระเบียบ มีวินัย ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  

แกเพื่อนรวมงาน 
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ขอ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม๔ ของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

2.ดานทมะ (การฝกขมใจ) 

1. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานโดยฝกอบรม 

ดานวิชาการอยางสม่ําเสมอ 

     

2. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงานมีการอบรม 

ดานจริยธรรมเปนประจํา 

     

3. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาปลูกฝงใหใชชีวิตความเปนอยูอยางพอเพียง      

4. ผูบริหารมีการพัฒนาตนเองปรับปรุงแกไขขอบกพรองของตนเอง 

ใหดีข้ึน 

     

5. ผูบริหารสงเสริมพัฒนาฝกฝนใหมีความเสียสละตอสวนรวม      

6. ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถเพิ่มเติม 

อยางสม่ําเสมอ 

     

7. ผูบริหารใหความอนุเคราะหเพื่อนรวมงานในเรื่องความทุกขรอน      

8. ผูบริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานดวยความเสมอตนเสมอปลาย 

ตอเพื่อนรวมงานมีความเปนกลาง 

     

9. ผูบริหารมีเทคนิคในการรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถามหรือ 

ใหคําปรึกษาหารือใหคําแนะนําตางๆ 

     

10.. บริหารงานดวยการเอาใจใสดูแลทุกขสุขของผูรวมงานเปนอยางดี 

คิดทําสิ่งที่เปนประโยชน 
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ขอ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม๔ ของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

3. ดานขันติ (ความอดทน) 

1. มีความอดทนตอความยากลําบากเมื่อมีปญหาสามารถแกไขได

ถูกตอง 

     

2. มุงมั่นขยันหมั่นเพียรในการปฏิบัติหนาที่อยางสุดความสามารถ      

3. ไมยอทอตอความยากลําบากปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกตองตาม

กฎระเบียบ 

     

4. มุงมั่นไมหว่ันไหวตอคํานินทาในการบริหารงานในสถานศึกษา      

5. บริหารงานโดยไมแสดงความไมพอใจเมื่อเกิด ความขัดแยงไมใช 

ความรุนแรงในการแกไขปญหา 

     

6. สรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติหนาที่ของเพื่อนรวมงาน 

อยางเหมาะสมตอบุคลากรในสถานศึกษา 

     

7. แนะนําใหคําปรึกษาดวยความสุภาพใชวาจาออนหวานและ 

ปฏิบัติตามวาจาที่ใหไวตอผูรวมงานในสถานศึกษา 

     

8. บริหารงานดวยความเปนธรรมรับฟงปญหาของผูรวมงานใน 

สถานศึกษาดวยความเต็มใจ 

     

9. มุงมั่นขยันหมั่นเพียรเมื่อประสบปญหาไมทอแทหรือยอมแพ      

10. ปฏิบัติหนาที่ดวยความทุมเทตาม ความสามารถแมจะมีปญหา 

และขอจํากัดของสถานศึกษา 
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ขอ 
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม๔ ของ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ระดับความคิดเห็น 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

4. ดานจาคะ (ความเสียสละ) 

1. มีมนุษยสัมพันธที่ดี มีนํ้าใจชวยเหลือเกื้อกูลหมูคณะดวยความ 

เมตตาอารีตอบุคลากรในสถานศึกษา 

     

2. มีความเสียสละ เอื้อเฟอเผื่อแผ ปรารถนาดีตอผูรวมงานคิดใน 

เชิงบวก 

     

3. เสียสละพรอมที่จะสละความสุขสบายและผลประโยชนสวนตน       

4. มีการสรางความพรอมเพรียงรวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที ่      

5. รับฟงความคิดเห็น ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได      

6. จัดสรรสวัสดิการสนับสนุนการทํางาน เปนธรรมแกทุกคน      

7. ปรับปรุงนิสัย ตลอด ความประพฤติที่ ไมดีอันเสียหายแกสวนรวม      

8. พรอมที่จะรวมมือในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ      

9. บริหารสถานศึกษาดวยความเสียสละไมชวงชิงของสวนรวมมา 

เปนของตน 

     

10. ไมเลือกปฏิบัติ บริหารงานดวยความเสมอภาคเทาเทียมกันโดย

ปราศจากอคติ และทําตนเปนแบบอยางที่ดี 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



142 

 

ตอนท่ี  3  แบบสอบถามขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4  

ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1  

 3.1 ดานสัจจะ (ความจริงใจ) 

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

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

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

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

 3.2 ดานทมะ (การฝกขมใจ) 

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

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

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

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

 3.3 ดานขันติ (ความอดทน) 

  

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

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

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

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

 3.4 ดานจาคะ (ความเสียสละ) 

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

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

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

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

 

 

 

**** ขอบคุณที่ใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม**** 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

คาอํานาจจําแนกและคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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****** Method 2 (covariance matrix) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

 * * * Warning * * * Determinant of matrix is zero 

       Statistics based on inverse matrix for scale ALPHA 

       are meaningless and printed as   . 

 

        N of Cases =        30.0 

 

Item Means           Mean    Minimum    Maximum      Range    Max/Min   Variance 

                   4.7608     4.3000     4.9667      .6667     1.1550      .0228 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale      Corrected 

               Mean         Variance       Item-         Squared          Alpha 

              if Item        if Item       Total         Multiple        if Item 

              Deleted        Deleted    Correlation    Correlation       Deleted 

 

B1           185.7667       107.5644        .5108         .               .9635 

B2           185.7333       107.2368        .5615         .               .9632 

B3           185.8333       108.1437        .4326         .               .9640 

B4           185.6667       106.9195        .6486         .               .9627 

B5           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

B6           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

B7           185.7000       106.3552        .6810         .               .9625 

B8           185.7000       106.0103        .7193         .               .9623 

B9           185.6000       106.3172        .8205         .               .9619 

B10          185.7000       111.0448        .1717         .               .9652 

C1           185.5333       112.1195        .1025         .               .9648 

C2           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

C3           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

C4           185.7667       106.2540        .6465         .               .9627 

C5           185.7667       106.2540        .6465         .               .9627 

C6           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

C7           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

C8           185.4667       111.0161        .4744         .               .9636 

C9           185.4667       111.0161        .4744         .               .9636 

C10          185.7000       105.3897        .7886         .               .9619 

D1           185.7000       105.3897        .7886         .               .9619 

D2           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

D3           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

D4           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

D5           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

D6           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 
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D7           185.7000       105.3207        .7964         .               .9619 

D8           185.7000       105.3207        .7964         .               .9619 

D9           185.7667       106.9437        .4019         .               .9651 

D10          185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

E1           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

E2           185.5667       105.9782        .9520         .               .9615 

E3           185.6000       112.5931        .0171         .               .9655 

E4           185.6000       112.5931        .0171         .               .9655 

E5           186.1333       109.7747        .2952         .               .9646 

E6           186.0333       110.7920        .1749         .               .9655 

E7           185.7333       106.6851        .6203         .               .9628 

E8           185.7333       107.0299        .5835         .               .9630 

E9           185.7667       106.6678        .6035         .               .9629 

E10          186.1000       111.6103        .1021         .               .9657 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

 

Reliability Coefficients    40 items 

 

Alpha =   .9637           Standardized item alpha =   .9694 
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ประวัติยอของผูวิจัย 

 

ช่ือ-สกุล         พระแกว  อินฺทโชโต / นามสกุล / ชัยชนะ 

วัน/เดือน/ปเกิด       1 กันยายน พ.ศ. 2530  

         บานเลขที่ 65/3 /ซอย/ตําบลเมืองขายเมืองหลวงพระบาง    

         จังหวัดหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตย ลาว  

ที่อยูปจจุบัน        จําพรรษา ณ วัดสะพานคํา  ตําบลธาตุเชิงชุม  อําเภอเมือง   

         จังหวัดสกลนคร  มือถือ  09-2749-9136, 08-1955-8211 

 

ตําแหนงและประวัติการทํางาน 

 พ.ศ 2550 – ปจจุบัน   ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน 

 

ประวัติการศึกษา 

 พ.ศ. 2545      จบช้ันประถมศึกษา ตอนตน โรงเรียนบานคกมัน อําเภอ 

         เมืองหลวงพระบาง จังหวัดหลวงพระบาง 

 พ.ศ. 2550      จบช้ันมัธยมศึกษาโรงเรียน ม. ส. นครหลวงเวียงจันทร 

 พ.ศ. 2556      จบการศึกษาในระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ 

         ราชวิทยาลัย หนวยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร วิทยาเขต 

         หนองคาย 

 พ.ศ. ...........        ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   

         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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