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   การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค ดังน้ี 1) เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร         
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28  2) เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัด         
ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 จําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนง                   
และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ                   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย จํานวน 290 คน 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่น
เทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และคํานวณจากสูตร สถิติที่ใช  
ในการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t (t-test for Independent 
Samples) และคา F-test (One-Way ANOVA) 

   ผลการวิจัยพบวา 
   1. ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน              

ของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาทรรศนะของ
บุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูใน
ระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ       
และดานวิมังสา 
    2. ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ             
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และตําแหนง
ตางกัน พบวา ทั้งโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน 
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    3. ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกรายดาน ดังน้ี 

   3.1 ดานฉันทะ ผูบริหารควรมีความพอใจรักใครในการบริหารงานทุกดานอยางเทาเทียม
กันเพื่อพัฒนางานพรอมกันในทุก ๆ ดาน 
    3.2 ดานวิริยะ ผูบริหารควรแสดงภาวะผูนําในทุกสถานการณ สามารถนิเทศแนะนํา
ผูรวมงานได 
    3.3 ดานจิตตะ ผูบริหารควรเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปน
ระบบและตอเน่ืองเพื่อใหงานบรรลุเปาหมาย  
    3.4 ดานวิมังสา ผูบริหารควรพิจารณาไตรตรองหาวิธีการแกไขปญหาในการทํางานตาง ๆ
อยางเปนระบบ พรอมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
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   The purposes of this research were as follows: 1) to study on personnel’s 
attitude about applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school 
principals’ administration in special big-sized secondary schools in Sisaket province 
under Supervision of secondary education service office 28. 2 )  to compare their 
personnel’s attitude about applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment 
to school principals’ administration in special big-sized secondary schools in Sisaket 
province under Supervision of secondary education service office 28, resting upon 
their differing genders, ages and positions, and 3)  to study their suggestions about 
applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ 
administration. The sampling group used for conducting the research comprised 290 
subjects. The tool for carrying the research was the questionnaire endowed with five 
rating scales, the reliability for the whole volume amounting to 0 .9 8 .  Data were 
analyzed by making use the ready-made computerized program and evaluate from 
the formula. The statistics utilized for the research encompassed: frequency, 
percentage, standard deviation, t-test ( t-test for Independent Samples)  and F-test 
(One-Way ANOVA) 

   The results of research were found as follow: 
    1. Personnel’s attitude about applicability of Buddhism’s four paths of 
accomplishment to school principals’ administration in special big-sized secondary 
schools was at the high level. Taking into a single aspect, four aspects were found at 
the high level, the mean level from high to low were the faith, the effort, the action 
implement and the review evaluation. 
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    2. The comparative results of personnel’s attitude about applicability of  
Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration in 
special big-sized secondary schools was found that: they were not difference with 
their genders, ages, and position. 
    3. Key suggestions about applicability of Buddhism’s four paths of 
accomplishment to school principals’ administration in special big-sized secondary 
schools included:  
       3.1 The Faith: the administrator should be aspired or satisfaction with 
Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration in 
special big-sized secondary schools as be as for developing every jobs. 
       3.2 The Effort: the administrator should show his leadership in every time 
and could suggest partnership.  
       3.3 The Action Implement: the administrator should be thoughtful about 
following the plans or projects with systematic and continuously.  
       3.4 The Review Evaluation: the administrator should be investigated 
about problem solving on jobs with systematic.  
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กิตติกรรมประกาศ 
 

    วิทยานิพนธฉบับน้ี สําเร็จไดดวยความกรุณาอยางย่ิงจากบุคคลหลายฝายในการให
คําแนะนําปรึกษา และปรับปรุงแกไข ทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ีมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน 
             ขอกราบขอบพระคุณมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด พรอมคณะ
ผูบริหาร กราบนมัสการขอบพระคุณพระอุดมเกียรติ วิสุทฺธาจาโร รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย               
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ที่ไดเปดโอกาสทางการศึกษา ณ ศูนยจังหวัดศรีสะเกษ                   
ซึ่งทําใหผูวิจัยไดมีโอกาสศึกษาเลาเรียนในระดับที่สูงข้ึน 
             ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.เอนก ศิลปนิลมาลย อาจารยที่ปรึกษาหลักวิทยานิพนธ          
และ ดร .กฤตยากร ลดา วัลย  อาจารยที่ ป รึกษารวม วิท ยานิพนธ  พ ระครูสุ จิ นวรธรรม                   
(พระมหาสัณฐ สุจิณฺโณ) (บุญวันท) ดร.ไสว สดใส และ ดร.ฤทธา นันทพันธ ผูทรงคุณวุฒิและ
ผูเช่ียวชาญในการตรวจสอบเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ดร.ธีรภัทร ถ่ินแสนดี ไดใหขอเสนอแนะในการ
ทําวิทยานิพนธ และนายปราชญ ชาวสวน อาจารยพิเศษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                    
ไดเสนอแนะในการสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณทานคณาจารยทุกทาน                  
ที่ไดประสิทธ์ิประสาทความรูและประสบการณตลอดระยะเวลาที่ผูวิจัยศึกษาเลาเรียน ผูวิจัยจึงขอ   
กราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสน้ี 
             ขอขอบคุณผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ผูอํานวยการ
โรงเรียนนารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน และบุคลากรทุกทาน                
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 ที่ไดกรุณาใหความรวมมือและอํานวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล 
เจาหนาที่บัณฑิตวิทยาลัยทุกทาน นักศึกษาปริญญาโทรุนพี่ เพื่อน รุนนอง ผูซึ่งเปนกัลยาณมิตร           
ที่ใหความชวยเหลือและใหกําลังใจดวยดีตลอดมา ผูวิจัยขอขอบคุณไว ณ โอกาสน้ี 
             สุดทายน้ีขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม อันเปนที่เคารพย่ิงที่ไดชวยกันวางรากฐาน
การศึกษา วางรากฐานศีลธรรมอันดี และเปนผูใหกําลังใจที่สําคัญย่ิงของผูวิจัย และที่ขาดเสียมิไดคือ
ผูใหกําลังใจ และสนับสนุนผูวิจัยในทุกๆ ดาน 
             คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูวิจัยขออุทิศเปนเครื่องแสดงความกตัญู         
กตเวทิตา เพื่อบูชาบูรพาจารย พระคุณบิดามารดา และผูมีพระคุณทุกทานที่ใหการศึกษาอบรม            
สั่งสอน ใหสติปญญา และคุณธรรมเครื่องช้ีนําสูความสําเร็จ 
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บทท่ี  1 
บทนํา 

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา    

             หลักการจัดการศึกษาอันเปนหลักการที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกคือการจัดการศึกษา            
เพื่อคนทุกคน (Education for All) และทุกคนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education)   
นอกจากน้ีการจัดการศึกษาจะตองคํานึงถึงอุดมการณสําคัญของการจัดการศึกษา ซึ่งสํานักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน) กลาวไววา “อุดมการณสําคัญของการจัด
การศึกษา คือ การจัดใหมีการศึกษาตลอดชีวิต และสรางสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู” 
(สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องคกรมหาชน), 2546, หนา 3)                 
การจัดการศึกษาจึงเปนการสรางคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอยางสมดุลระหวางปญญาธรรม  
คุณธรรม และวัฒนธรรม มุงสรางพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม   
             การบริหารสถานศึกษา จะตองยึดระเบียบบริหารราชการที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว
โดยจะตองยึดหลักธรรมาภิบาล ไดแก “หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการ          
มีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 30) 
สําหรับหลักคุณธรรมซึ่งเปนหลักสําคัญขอหน่ึงน้ันมิไดมีการกําหนดรายละเอียดไว อยางไรก็ตาม
เปาหมายสําคัญของการบริหารงานก็คือผลสัมฤทธ์ิหรือความสําเร็จของงาน ซึ่ง ผกา สัตยธรรม         
กลาวไววา “พระพุทธเจาทรงกลาวถึงอิทธิบาท 4 วาเปนธรรมชวยใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน  
ถาใชอิทธิบาท 4 อยางถูกทางผลงานที่เกิดข้ึนยอมจะมีประสิทธิภาพ” (ผกา สัตยธรรม, 2544,              
หนา 104)   
             อน่ึง กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกําหนดใหสถานศึกษา
บริหารจัดการในรูปแบบสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล มีความเปนอิสระ คลองตัว สามารถบริหาร     
และจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ ตามหลักการกระจายอํานาจ   
และการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management) โดยมุงใหการบริหารจัดการ
เบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา ในการบริหารของสถานศึกษาน้ันกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดให
สถานศึกษานําหลักการวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือ “ธรรมาภิบาล”             
มาบูรณาการในการบริหารและจัดการศึกษาเพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะ              
ที่เปนนิติบุคคล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลประการก็หน่ึงคือ หลักคุณธรรม สําหรับหลักคุณธรรมน้ัน                 
ผกา สัตยธรรม ไดอางถึงพระธรรมวิสุทธิมงคล (อาจารยพระมหาบัว ญาณสมฺปนฺโน) ซึ่งกลาวถึง            
อิทธิบาท 4 อันเปนเครื่องดําเนินประจําตัว ไดแก “ฉันทะ คือพอใจในงาน วิริยะ คือเพียรจนงาน
สําเร็จ จิตตะ คือรักการงาน และวิมังสา คือไตรตรองใหงานสําเร็จเรียบรอย” (ผกา สัตยธรรม, 2544, 
หนา 104) 
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             ในการพัฒนาประเทศน้ันหัวใจสําคัญคือ คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา        
ใหความสําคัญกับการเปดโอกาสใหทุกภาคสวนไดเขามารวมกันพัฒนาประเทศ นอกจากน้ียังให
ความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการโดยยึดหลักธรรมาภิบาล (สํานักงาน
คณ ะกรรมการพัฒ นาการ เศรษฐกิ จและสั งคมแห งชาติ  สํ า นักนายกรัฐมนตรี . 2554 : 
http://www.sc.mahidol.ac.th) สําหรับการบริหารงานในสถานศึกษาน้ันผูบริหารสถานศึกษา       
ตองใชหลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลที่ สําคัญ ขอห น่ึงคือ หลัก คุณธรรม ซึ่ งในทาง
พระพุทธศาสนา พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2544, หนา 284) ไดกลาวถึงหลักความสําเร็จ หรือ
การปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จในกิจการน้ัน เรียกวา อิทธิบาท (ธรรมใหถึง
ความสําเร็จ) ซึ่งมี 4 ขอ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา นอกจากน้ียังมีนักการศึกษาที่กลาวถึง
หลักธรรมที่ควรนํามาปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา อาทิ สุทธิ ทองประดิษฐ (2533, หนา 117) 
กลาวถึงหลักธรรมในการครองงาน ไดแก อิทธิบาท 4 ซึ่งสอดคลองกับปราชญา กลาผจัญ และสมศักด์ิ 
คงเที่ยง (2544, หนา 76-77) ซึ่งกลาวถึงหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับหลักการ
บริหาร ไดแก อิทธิบาท 4 ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซึ่งจากจุดเนนของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 ประกอบกับแนวคิดของนักการศึกษาดังกลาว
ขางตน สามารถสรุปเปนแนวคิดไดวาหากผูบริหารสถานศึกษานําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานในสถานศึกษาก็จะทําใหงานตางๆ ในขอบขายของการบริหารสถานศึกษาประสบผลสําเร็จ
ไดเปนอยางดี 
             จากความสําคัญของการบริหารและการจัดการศึกษา สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา             
ใหประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันผูบริหารจะตองเปนผูนําขององคการโดยนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน พรอมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากรและผูใตบังคับบัญชา        
และหากบุคลากรของสถานศึกษาตางก็นําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการปฏิบัติหนาที่การงาน 
ดวยแลวก็ย่ิงจะทําใหงานตาง ๆ ของสถานศึกษาประสบความสําเร็จมากย่ิงข้ึน 
             ในดานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษในจังหวัด  
ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 น้ัน โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ
พิเศษดังกลาว เปดทําการสอนต้ังแตช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 ถึงช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 และเปนโรงเรียน
มัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษที่มีการบริหารจัดการในรูปแบบสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามหลักการ
กระจายอํานาจ และการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารไดนําหลักการวาดวยการบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมที่ดีหรือ “ธรรมาภิบาล” มาใชในการบริหารจัดการ ดวยเหตุน้ีผูวิจัยในฐานะ
บุคลากรคนหน่ึงของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษในจังหวัดศรีสะเกษ จึงมีความประสงค          
จะทําการวิจัยในเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เพื่อจะเปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของ
นําไปใชในการพัฒนางานของสถานศึกษาตอไป 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
   การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ

ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีวัตถุประสงค ดังน้ี 
             1.2.1 เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ               
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
             1.2.2 เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนง  
             1.2.3 เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน            
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
                

1.3 สมมติฐานการวิจัย 
             1.3.1 บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
             1.3.2 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 
             1.3.3 บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาแตกตางกัน 

 

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
   ผลของการวิจัยครั้งน้ีมีความสําคัญและเกิดประโยชน  ดังน้ี 
   1.4.1 ทราบถึงการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะเปนประโยชนในการบริหารงานของโรงเรียน 

   1.4.2 ทราบผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4           
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามเพศ อายุและตําแหนง ซึ่งเปนประโยชน
ในการบริหารงานของโรงเรียน 

   1.4.3 ทราบขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน            
ของผูบริหารสถานศึกษา ไปใชประโยชนในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา  

   1.4.4 ผลจากการวิจัยทําใหทราบสารสนเทศที่เปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของนําไปเพิ่มประสิทธิภาพโดยการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการบริหารงานสถานศึกษา 
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1.5 ขอบเขตของการวิจัย 
   1.5.1 ขอบเขตดานประชากร 
   ประชากร ไดแก บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ                

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปการศึกษา 2556 จํานวน 1,155 คน            
จาก 6 โรงเรียน ดังน้ี 

           1.5.1.1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จํานวน 269 คน 
           1.5.1.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จํานวน 213 คน 
           1.5.1.3 โรงเรียนกันทรารมณ  จํานวน 173 คน 
           1.5.1.4 โรงเรียนกําแพง จํานวน 136 คน 
           1.5.1.5 โรงเรียนขุขันธ จํานวน 153 คน 
           1.5.1.6 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จํานวน 211 คน 
   1.5.2 ขอบเขตดานกลุมตัวอยาง 
   กลุมตัวอยาง ไดแก บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปการศึกษา 2556 จํานวน 290 คน กําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของเครจซีและมอรแกน (R.V. Krejcie and D.W. 
Morgan) (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 42-43)              

   1.5.3 ขอบเขตดานเน้ือหา 
   หลักธรรมอิทธิบาท 4 ไดแก 
           1.5.3.1 ฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 
           1.5.3.2 วิริยะ (ความเพียรพยายามในสิ่งน้ัน) 
           1.5.3.3 จิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน) 
           1.5.3.4 วิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 
   1.5.4 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 
   ไดแก โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 6 โรงเรียน คือ 

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ โรงเรียนกําแพง โรงเรียนขุขันธ 
และโรงเรียนกันทรลักษวิทยา  

   1.5.5 ขอบเขตดานเวลา 
   การวิจัยครั้งน้ีดําเนินการในปการศึกษา 2556 ต้ังแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2556  ถึงวันที่ 30 

กันยายน พ.ศ. 2557 
 

1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
   หลักธรรมอิทธิบาท 4 หมายถึง คุณธรรมที่ชวยใหเกิดความสําเร็จในการทํางานหรือ          

การบริหารงาน 4 ประการ ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา 
        ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออก

ถึงความพอใจรักใครในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่ ซึ่งไดแก การบริหารงาน
วิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 
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เอาใจใสรักใครตองานและหนาที่อยูเสมอ ปรารถนาจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ เต็มใจบริหารงาน
ตามบทบาทหนาที่ สนใจที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ มีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน 
พอใจในการบริหารงานของโรงเรียน แสดงความช่ืนชมผลการปฏิบัติงานเมื่องานสําเร็จ แสดงความ
รับผิดชอบในผลที่เกิดจากการบริหาร มีความมุงมั่นพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึน    

        วิริยะ คือ ความเพียรหรือความพยายาม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา              
ที่แสดงออกถึงความเพียรหรือความพยายามในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่ ซึ่งไดแก 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
ประกอบดวย มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานอยูเสมอ พยายามปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ 
พยายามใชความรูความสามารถในการบริหารงานทุกสถานการณอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ          
มีความอดทนในการบริหารงานที่ยากลําบาก มีพฤติกรรมหนักเอาเบาสูในการปฏิบัติงาน พยายาม
พัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ไมละความพยายามเมื่องานมีอุปสรรคหรือปญหา อุทิศเวลาใหแก              
การปฏิบัติงาน ทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และเพียรหาความรูมาใชในการบริหารงาน     

        จิตตะ คือ การเอาใจฝกใฝ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออก 
ถึงการเอาใจฝกใฝในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่ ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ   
การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย ต้ังใจ         
ในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนอยูเสมอ เอาใจใสติดตามงานอยูเสมอ 
สอบถามความกาวหนาของงานตาง ๆ อยูเสมอ ใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลงานใหทราบเสมอ 
นิเทศแนะนํางานฝายตาง ๆ อยูเสมอ ตรวจสอบความเรียบรอยของงานอยูเสมอ ปฏิบัติงาน             
อยางจริงจังและจริงใจ        

        วิมังสา คือ การใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจหาหาเหตุผล หมายถึง พฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในการบริหารงาน                  
ตามขอบขายของอํานาจหนาที่ ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ               
การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย เขาใจการบริหารงานดานตาง ๆ            
เปนอยางดี การนําจุดเดนขององคการมาใชพัฒนางาน การนําปญหาตาง ๆ มาพิจารณาหาสาเหตุของ
ปญหา การหาวิธีการและกําหนดแนวทางแกไขปญหาน้ัน ๆ การพิจารณาอุปสรรคของการทํางาน   
และแกไข การปรับปรุงและดัดแปลงการทํางานใหสําเร็จ การหาวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
การประชุมปรึกษาหารือการทํางานอยูเสมอ หมั่นศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ อยูเสมอ                
และประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

   การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน หมายถึง การนําหลักธรรม 4 
ประการ อันไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา            
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28   

   การบริหารงาน หมายถึง การใชศาสตรและศิลป เพื่อนําเอาทรัพยากรการบริหาร         
มาประกอบตามกระบวนการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค 
การบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวยการบริหาร 4 ดาน คือ 1) การบริหารงานวิชาการ 
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2) การบริหารงานงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารงานทั่วไป 
   ทรรศนะ หมายถึง ความคิดเห็นของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ            

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีตอการนําหลักธรรม 
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งวัดโดยใชแบบสอบถามแบบมาตรา
สวนประมาณคา 5 ระดับ ที่ผูวิจัยสรางข้ึนเอง 

   ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการโรงเรียน และรองผูอํานวยการโรงเรียนทั้ง 4 ฝาย  
ประกอบดวย รองผูอํานวยการฝายบริหารงานงบประมาณและแผนงาน รองผูอํานวยการฝาย
บริหารงานวิชาการ รองผูอํานวยการฝายบริหารงานบุคคล และรองผูอํานวยการฝายบริหารทั่วไป          
ซึ่งปฏิบัติหนาที่อยูในในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน           
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  

   บุคลากร หมายถึง บุคคลที่ปฏิบัติหนาที่ประจําในโรงเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาด
ใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไดแก ครู          
ครูผูชวย พนักงานราชการ ลูกจางประจํา และลูกจางช่ัวคราว   

   ครูผูสอน หมายถึง ครู ครูผูชวย และพนักงานราชการ ซึ่งทําหนาที่ปฏิบัติการสอน   
   ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราว หมายถึง บุคลากรที่ปฏิบัติงานอื่นตามตําแหนงงาน         

ที่โรงเรียนกําหนด ซึ่งไมใชหนาที่ปฏิบัติการสอน   
   โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ หมายถึง โรงเรียนมัธยมศึกษา         

ที่ต้ังอยูในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งมีจํานวน
นักเรียนต้ังแต 2,500 คนข้ึนไป จํานวน 6 โรงเรียน ดังน้ี 

   1. โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
   2. โรงเรียนสตรีสิริเกศ 
   3. โรงเรียนกันทรารมณ   
   4. โรงเรียนกําแพง   
   5. โรงเรียนขุขันธ   
   6. โรงเรียนกันทรลักษวิทยา     
   ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง สถานภาพของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ

พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ประกอบดวย เพศ 
อายุ และตําแหนง 

   เพศ หมายถึง เพศของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่องน้ี ประกอบดวย 2 เพศ คือ               
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

   อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่องน้ี ประกอบดวย 3 ชวง คือ               
1) อายุ 20-34 ป 2) อายุ 35-49 ป และ 3) อายุ 50 ปข้ึนไป     

   ตําแหนง หมายถึง ตําแหนงของผูตอบแบบสอบถามวิทยานิพนธเรื่องน้ี ประกอบดวย             
2 กลุม คือ 1) ครูผูสอน และ 2) ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว     



 
 
 
 

บทท่ี  2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
             การวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผูวิจัยไดศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังน้ี 
             2.1 หลักธรรมอิทธิบาท 4   
             2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร   
             2.3 การบริหารงานในสถานศึกษา   
             2.4 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา   
             2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
             2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
 

2.1 หลักธรรมอิทธิบาท 4  
    2.1.1 ความหมายของหลักธรรมอิทธิบาท 4 
    ความหมายของหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีคําอธิบาย และมีผูใหความหมายของคําวา                        
“อิทธิบาท 4” หรือ “อิทธิบาท” ไว ดังน้ี 
             มหามกุฏราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ (2539, หนา 676) ไดกลาวถึงอิทธิปาทวิภังค 
ไวในอภิธัมมปฎก เลมที่ 35 ความวา อิทธิบาท คือคุณใหบรรลุความสําเร็จ ไดแก 1) ฉันทะ             
ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ เอาใจฝกใฝ 4) วิมังสา ใชปญญาพิจารณา
สอบสวน และมหามกุฏราชวิทยาลัย (2549, หนา 94) ใหความหมายวา อิทธิบาท คือ คุณเครื่อง             
ใหสําเร็จความประสงค 4 อยาง ไดแก ฉันทะ พอใจรักใครในสิ่งน้ัน วิริยะ เพียรประกอบสิ่งน้ัน               
จิตตะ เอาใจฝกใฝในสิ่งน้ันไมวางธุระ และวิมังสา หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน 

   มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (2554, หนา 352) ไดกลาวถึงอิทธิปาทวิภังค (การจําแนก
อิท ธิบาท) ไวในอภิธัมมปฎก เลมที่  35 ความวา อิทธิบาท มีอธิบายวา ความกระทบ ฯลฯ               
การประคอง ความไมฟุงซานของบุคคลผูเปนอยางน้ัน ประกอบดวย 1) ฉันทิทธิบาท (ธรรมที่เปนเหตุ
ใหประสบความสําเร็จคือฉันทะ) 2) วิริยิทธิบาท (ธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จคือวิริยะ)             
3) จิตติธิบาท (ธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จคือจิตตะ) 4) วิมังสิทธิบาท (ธรรมที่เปนเหตุให
ประสบความสําเร็จคือวิมังสา)  

   พุทธทาสภิกขุ (2530, หนา 11) อธิบายวา “อิทธิบาท 4 เปนธรรมสําหรับความสําเร็จ            
ซึ่งตองใชในการทํางานและเปนทางเดียวที่จะปฏิบัติไปสูนิพพานได ดังที่พระพุทธเจาทรงตรัสไววา 
ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุน้ัน ๆ ยอมเจริญดวยอิทธิบาทเปนเครื่องปรุงสมาธิ” 
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   พระเทพวิสุทธิกวี (ปญญานันทภิกขุ) (2538, หนา 45) ไดกลาวถึงอิทธิบาท 4 ไววา            
“อิทธิบาทน่ีแปลวา คุณธรรมที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ พระพุทธเจาทรงตรัสไววา เพราะเรามี           
อิทธิบาท 4 สมบูรณ อิทธิบาท 4 ประการสมบูรณเมื่อใดแลวก็เกิดฤทธ์ิทางใจ เกิดอํานาจที่จะกระตุน
เตือนเรงเราใหมีความกาวหนา ใหมีการปฏิบัติหนาที่ทันทวงทีไมชักชาเสียเวลา” 

   สุชีพ ปุญญานุภาพ (2541, หนา 19) ไดให คําแปลของอิทธิบาท 4 ไว 2 ทาง คือ          
“ทางหน่ึงแปลวาปฏิบัติใหบรรลุถึงฤทธ์ิ อีกอยางหน่ึงแปลวา ขอปฏิบัติที่ใหบรรลุถึงความสําเร็จ  

   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 84) ไดอธิบายวา “อิทธิบาท แปลวา             
ธรรมเครื่องใหถึง หรือธรรมที่เปนเหตุใหประสบความสําเร็จ หรือทางแหงความสําเร็จ มี ๔ อยาง คือ 
ฉันทะ (ความพอใจ) วิริยะ (ความเพียร) จิตตะ (ความคิดจดจอ) และวิมังสา (ความสอบสวนไตรตรอง) 
แปลใหงายวา มีใจรัก พากเพียรทํา จิตฝกใฝ ใชปญญาสอบสวน” 

   ผกา สัตยธรรม (2544, หนา 104) ไดกลาวถึงอิท ธิบาท 4 ไววา “พระพุทธเจ า               
ทรงกลาวถึงอิทธิบาท 4 วา เปนธรรมชวยใหเกิดความสําเร็จในการทํางาน ถาใชอิทธิบาท 4 ถูกทาง  
ผลงานที่เกิดข้ึนจะมีประสิทธิภาพ อิทธิ แปลวา ฤทธ์ิ หรืออํานาจ หรือความสําเร็จ บาท แปลวา            
การกาวไป หรือ การดําเนินสู หมายความวา เปนกุศลธรรมที่ทําใหเกิดความสําเร็จ แบงออกเปน                    
4 ประการ” 

   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 213) ไดอธิบายหลักธรรมกับอิทธิบาท 4               
ไวในพจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา “อิทธิบาท 4 (Path of Accomplishment, 
Basic for Success) คือ คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย
อันประกอบไปดวยฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา” 

   ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 1373) ไดอธิบายวา อิท ธิ หมายถึง ความเจริญ                 
ความงอกงาม ความสําเร็จ บาท หมายถึง ทาง เสนทาง อุบาย เครื่องบรรลุ รวมกันเปน อิทธิบาท 
หมายถึง ทางหรืออุบายอันเปนเครื่องบรรลุความรุงเรืองหรือความสําเร็จ 

   สรุปไดวา อิทธิบาท 4 หมายถึง คุณเครื่องใหถึงความสําเร็จ หรือคุณธรรมที่นําไปสู
ความสําเร็จแหงผลที่มุงหมาย หรือหนทางปฏิบัติไปสูความสําเร็จ ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา   
    2.1.2 องคประกอบของหลักธรรมอิทธิบาท 4    

           หลักธรรมอิทธิบาท ๔ ประกอบดวย                           
           2.1.2.1 ฉันทะ 
           พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2537, หนา 140) อธิบายอิทธิบาท 4              

ขอฉันทะ ไววา ฉันทะ ความพอใจ รักใครยินดีในสิ่งน้ัน ใครจะทําอะไรก็ตามจะตองมีความพอใจ             
เปนฐานจิตที่จะใหดําเนินชีวิตไปบนเสนทางที่ตนพอใจ ความพอใจจึงมีไดทั้ง 4 กลุมธรรมคือ มีความ
พอใจที่จะปรับจิตใหรับความจริง พอใจที่จะลด ละ บรรเทาความช่ัวประเภทตาง ๆ พอใจในผลดีงาม
ที่พระพุทธเจาทรงแสดงไว และพอใจในธรรมอันเปนเหตุใหตนสามารถดับกิเลสและความทุกขได 
ความพอใจจึงหมายรวมถึงความรัก ความยินดี ความศรัทธา ความเมตตา ความเคารพ ซึ่งพรอมที่จะ
เปนจุดเริ่มตน เปนแรงผลักดัน เพื่อใหเกิดความเพียรพยายามไปสูเปาหมายในเรื่องน้ัน   
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           พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 842) อธิบายคําวา ฉันทะ ไววา ความมี
ใจรักในสิ่งที่ทําและพอใจใฝรักในจุดหมายของสิ่งที่ทําน้ัน อยากทําสิ่ง ๆ น้ันใหสําเร็จอยากทํางานน้ัน             
ใหบรรลุถึงจุดหมาย กลาวใหเขาใจโดยงายวารักงานและจุดมุงหมายของงาน กลาวใหลึกลงไปในทาง
ธรรมวา ความรัก ความใฝใจปรารถนาตอภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ  ซึ่งเปนจุดหมายของสิ่งที่
กระทํา อยากใหสิ่ง ๆ น้ันเขาถึงภาวะที่สมบูรณที่สุดของมัน หรืออยากใหภาวะดีงามเต็มเปยมสมบูรณ
ของสิ่งน้ัน ๆ ของงานน้ัน ๆ เกิดมีข้ึนจริง อยากทําใหสําเร็จผลตามจุดหมายที่ดีงามน้ัน 

           พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 213) อธิบายไวในพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา ฉันทะ (Will, Aspiration) ความพอใจ คือความตองการที่จะทําใฝใจ
รักจะทําสิ่งน้ันเสมอ และปรารถนาจะทําใหไดผลดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 

           มหามกุฏราชวิทยาลัย (2549, หนา 94) อธิบายคําวา ฉันทะ ไววา ฉันทะ แปลวา              
ความพอใจ รักใคร คือ พอใจรักใครที่จะทําความดีดวยความเต็มใจและต้ังใจอยางแรงกลา              

           สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2549, หนา 69) อธิบายไว               
ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา วา ฉันทะ คือ พอใจรักใครในสิ่งน้ัน 

   สรุปวา ฉันทะ คือ ความพอใจรักใคร หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษา                 
ที่แสดงออกถึงความพอใจรักใครในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่  ซึ่งไดแก                 
การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป 
และปรารถนาจะทําใหไดผลดีย่ิง ๆ ข้ึนไป ประกอบดวย เอาใจใสรักใครตองานและหนาที่อยูเสมอ 
ปรารถนาจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ เต็มใจบริหารงานตามบทบาทหนาที่ สนใจที่จะบริหารงาน
ใหมีประสิทธิภาพ มีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน พอใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
แสดงความช่ืนชมผลการปฏิบัติงานเมื่องานสําเร็จ แสดงความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการบริหาร           
มีความมุงมั่นพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึน       

           2.1.2.2 วิริยะ 
           พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2537, หนา 140) อธิบายอิทธิบาท 4           

ขอวิริยะไววา วิริยะ ความเพียรพยายามหมั่นประกอบกระทําในสิ่งน้ัน คําวาวิริยะ คือ ความกลาหาญ           
ไมครั่นครามขามเกรงตออุปสรรคอันตรายตาง ๆ มองเห็นโทษของความเกียจคราน มองเห็นอานิสงส
ของ ความเพียรแลวมีความคิดริเริ่ม มีความบากบั่น ทํางานดวยความขยัน ไมทอดทิ้งภารกิจน้ัน ๆ 
เสียในระหวางทํางานที่ตนจะตองทํางานที่จรมาดวยความเอาจริงเอาจัง  มุงความสําเร็จของการงาน
น้ันเปนเปาหมายที่ตนตองรับผิดชอบและดําเนินไปใหถึง  

           พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 842) ไดอธิบายคําวา วิริยะ วา                
ความเพียร ไดแก ความอาจหาญแกลวกลาบากบั่นกาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหว่ันกลัวตออุปสรรคและ
ความยากลําบาก ถาวิริยะเกิดข้ึนแกเขาแลวแมไดยินวาจุดหมายน้ันจะบรรลุถึงไดยากนัก มีอุปสรรค
มาก หรืออาจใชเวลายาวนานเทาน้ันป เทาน้ันเดือน เขาก็ไมทอถอย กลับเห็นสิ่งน้ันเปนสิ่งทาทาย            
ที่เขาจะเอาชนะใหไดใหสําเร็จ คนที่มีความเพียรเทากับแรงหนุน เวลาทํางานหรือปฏิบัติธรรมก็ตาม 
จิตใจจะแนวแนมั่นคง พุงตรงตอจุดหมาย สมาธิก็เกิดข้ึนได เรียกวาเปนวิริยสมาธิ พรอมทั้งมีปธาน
สังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเขาประกอบคูไปดวยกัน 
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            พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 213) ไดอธิบายไวในพจนานุกรม           
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา วิริยะ (Effort, Exertion) ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบ             
สิ่งน้ันดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน เอาธุระ ไมทอถอย 

            มหามกุฏราชวิทยาลัย (2549, หนา 94) อธิบายคําวา วิริยะ ไววา วิริยะ แปลวา              
ความเพียรประกอบความดี หมายความวา มีความแกลวกลา ขยันทําความดี มีการศึกษาศิลปวิทยา  

            สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2549, หนา 69) อธิบายไว
ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา วา วิริยะ คือ เพียรประกอบสิ่งน้ัน 

   สรุปไดวา วิริยะ คือ ความเพียรหรือความพยายาม หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาที่แสดงออกถึงความเพียรหรือความพยายามในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจ
หนาที่ ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั่วไป ประกอบดวย มีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานอยูเสมอ พยายามปฏิบัติงานให
บรรลุความสําเร็จ พยายามใชความรูความสามารถในการบริหารงานทุกสถานการณอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ มีความอดทนในการบริหารงานที่ยากลําบาก มีพฤติกรรมหนักเอาเบาสูในการปฏิบัติงาน 
พยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน ไมละความพยายามเมื่องานมีอุปสรรคหรือปญหา             
อุทิศเวลาใหแกการปฏิบัติงาน ทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงาน และเพียรหาความรูมาใชในการ
บริหารงาน        

            2.1.2.3 จิตตะ 
            พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2537, หนา 141) ไดอธิบายอิทธิบาท 4              

ขอจิตตะ ไววา จิตตะ เอาใจฝกใฝสนใจในกิจการงานน้ันไมทอดธุระ การเอาใจฝกใฝอยางจริงจัง       
ในสิ่งที่ตนไดปลูกฝงความพอใจและกําลังใชความพยายามอยู ไมทอดทิ้งธุระเหลาน้ัน มีความแนวแน 
มั่นคงอยูในภารกิจน้ัน อันเปนลักษณะของการปฏิบัติภารกิจตามหนาที่ของตนดวยความแนวแนมุงมั่น 
มั่นคง ไมหว่ันไหว จนกวาจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนประสงค 

            พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 842) ไดอธิบายคําวา จิตตะ ไววา 
ความคิด จดจอหรือเอาใจใฝ ไดแก ความมีจิตผูกพันจดจอเฝาเรื่องน้ัน ใจอยูกับงานน้ันไมปลอยไมหาง
ไปไหน ถาจิตตะเปนไปอยางแรงกลาในเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรืออยางใดอยางหน่ึงคนผูน้ันก็จะไมสนใจ 
ไมรับรูเรื่องอื่น ๆ  ใครพูดอะไร แตจะพูดเรื่องน้ัน งานน้ันจะสนใจเปนพิเศษทันที ความมีใจจดจอเชนน้ี
ยอมทําใหสมาธิเกิดข้ึน จิตจะแนวแนแนบสนิทในกิจที่ทํา มีกําลังมาเฉพาะสําหรับกิจน้ัน เรียกเปน         
จิตสมาธิ พรอมน้ันก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรครวมสนับสนุนไปดวย      

            พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 213) ไดอธิบายไวในพจนานุกรม              
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา จิตตะ (Thoughtfulness, Active Thought) ความคิด คือ ต้ังจิต
รับรูสิ่งที่ทํา และทําสิ่งน้ันดวยความคิด เอาจิตฝกใฝไมปลอยใจใหฟุงซานเลื่อนลอยไป 

            มหามกุฏราชวิทยาลัย (2549, หนา 94) ไดอธิบายคําวา จิตตะ ไววา จิตตะ แปลวา           
เอาใจฝกใฝในความดี หมายความวา มีความผูกใจ สนใจ ไมทอดธุระในความดีที่พอใจ พากเพียร
กระทําอยู มีสติคุมจิตใหกระตุนความเพียรใหเปนไปสม่ําเสมอ ไมทํา ๆ หยุด ๆ 

            สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2549, หนา 69) อธิบายไว
ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา วา จิตตะ คือ เอาใจฝกใฝในสิ่งน้ันไมวางธุระ 
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    สรุปวา จิตตะ คือ การเอาใจฝกใฝ หมายถึง พฤติกรรมของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดง 
ออกถึงการเอาใจฝกใฝในการบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่ ซึ่งไดแกการบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย 
ต้ังใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ ปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนอยูเสมอ เอาใจใสติดตามงานอยู
เสมอ สอบถามความกาวหนาของงานตาง ๆ อยูเสมอ ใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลงานใหทราบ
เสมอ นิเทศแนะนํางานฝายตาง ๆ อยูเสมอ ตรวจสอบความเรียบรอยของงานอยูเสมอ ปฏิบัติงาน
อยางจริงจังและจริงใจ                

           2.1.2.4 วิมังสา 
            พระราชธรรมนิเทศ (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2537, หนา 141) ไดอธิบายไววา วิมังสา           

การไตรตรองพิจารณาหาเหตุผลในสิ่งน้ัน วิมังสาเปนอาการของปญญาที่ใชไปในลักษณะใครครวญ 
พินิจพิจารณากอนที่จะทํา จะพูด กอนที่จะปลูกฝงความพอใจในขณะใชความพยายาม และแมแต
ความแนวแนในกรณียกิจน้ัน ๆ วิมังสาจึงตองใชทุกข้ันตอนทุกขณะของการปฏิบัติภารกิจ ทุกข้ันตอน
ของการทํางาน ลวนตองอาศัยวิมังสาเปนสําคัญ    

            พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 842) ไดอธิบายคําวา วิมังสา ไววา               
ความสอบสวนไตรตรอง ไดแก การใชปญญาพิจารณา หมั่นใครครวญตรวจหาเหตุผล และตรวจสอบ
ขอย่ิงหยอนหรือขอของใจในกิจที่ทํา รูรักทดลองและคิดหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลองเมื่อทําอะไร    
ก็คิดพิจารณาทดสอบไป เชน คิดวาผลน้ีเกิดจากสาเหตุอะไร ทําไมจึงเปนอยางน้ี ผลคราวน้ีเกิดจาก
ปจจัยอะไร ลองเปลี่ยนองคประกอบน้ันแลวจะเกิดผลอยาง การคิดหาเหตุผล และสอบสวนทดลอง
อยางน้ี ยอมชวยรวมจิตใหคอยกําหนดและติดตามเรื่องที่พิจารณาตลอดเวลาเปนเหตุใหจิตแนวแน
แลนด่ิงไปกับเรื่องที่พิจารณา ไมฟุ งซาน ไมวอกแวก และมีกําลัง เรียกวา เปนวิมังสาสมาธิ               
ซึ่งเปนปธานสังขาร คือ ความเพียรสรางสรรคเกิดข้ึนมาดวย       

            พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2546, หนา 213) ไดอธิบายไวในพจนานุกรม             
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม วา วิมังสา (Investigation, Examination, Reasoning, Testing) 
ความไตรตรอง หรือทดลอง คือ หมั่นใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบ           
ขอย่ิงหยอนในสิ่งที่ทําน้ัน มีการวางแผนวัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง เปนตน 

            มหามกุฏราชวิทยาลัย (2549, หนา 94) ไดอธิบายคําวา วิมังสา ไววา วิมังสา 
แปลวา ความตริตรองพิจารณาเหตุผลในสิ่งน้ัน ๆ หมายความวา ใชปญญาสอดสองเทียบเคียง
เปรียบเทียบ  ทั้งเหตุ ทั้งผล  ในความดีตาง ๆ ที่ตนกระทํามาแลว คือยอนกลับไปดูวาตนไดทําเหตุ 
ปลูกฉันทะใชวิริยะ ไดต้ังจิตตะในการน้ันๆ ไวมากนอยเทาไรแลวไดผลเทาไร 

            สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (2549, หนา 69) อธิบายไว
ในสารานุกรมพระพุทธศาสนา วา วิมังสา คือ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุในสิ่งน้ัน 

   สรุปวา วิมังสา การใชปญญาพิจารณาใครครวญ ตรวจหาหาเหตุผล หมายถึง พฤติกรรม
ของผูบริหารสถานศึกษาที่แสดงออกถึงการพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในการแกไขปรับปรุง              
การบริหารงานตามขอบขายของอํานาจหนาที่  ซึ่งไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ประกอบดวย เขาใจการบริหารงานดาน
ตาง ๆ เปนอยางดี การนําจุดเดนขององคการมาใชพัฒนางาน การนําปญหาตาง ๆ มาพิจารณา 
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หาสาเหตุของปญหา การหาวิธีการและกําหนดแนวทางแกไขปญหาน้ัน ๆ การพิจารณาอุปสรรคของ
การทํางานและแกไข การปรับปรุงและดัดแปลงการทํางานใหสําเร็จ การหาวิธีการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ การประชุมปรึกษาหารือการทํางานอยูเสมอ หมั่นศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ            
อยูเสมอ และประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 
    2.1.3 แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมอิทธิบาท 4 

   เปลงศรี อิงคนินันท (2526, หนา 175) กลาววา “บุคคลเมื่อมีความพอใจในการทํางาน         
จะเกิดความต้ังใจในการทํางานและเต็มใจที่จะอุทิศเวลา รางกาย และความคิดของตนเอง เพื่อสนอง
ความตองการของหนวยงาน นอกจากน้ียังชวยลดแนวโนมปรากฏการณอันเกิดจากการเปนปฏิปกษ
ตองานดวย” 

   คณาจารยแหงโรงพิมพเลี่ยงเชียง (2535, หนา 97) กลาววา อิทธิบาท 4 เปนพุทธธรรม 
คําสอนที่องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงตรัสไวเปนธรรมที่มีความสําคัญอยางย่ิง ที่ทําใหผูนําไป
ประพฤติปฏิบัติสามารถประสบความสําเร็จตามความมุงหมายที่ต้ังใจ ไมวาจะเปนการทํางาน            
การดําเนินชีวิต หรือการศึกษาเลาเรียน ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาทรงตรัสแกพระอานนทไววา 
“ดูกอนอานนท หากบุคคลผูซึ่งไดอิทธิบาททั้ง 4 ประการ ปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูไดตลอดกัปหน่ึงหรือ
มากกวาก็สามารถอยูไดตามที่ปรารถนาไว อานนทตถาคตแลไดเจริญอิทธิบาททั้ง 4 ประการน้ันแลว 
ดังน้ันหากตถาคตปรารถนา ก็สามารถดํารงอยูไดตลอดกัปหน่ึงหรือมากกวาได” 
    พ.อ.ปน มุทุกันต (2535, หนา 175) ใหความเห็นวา “จุดเริ่มตนของการทํางานอยูทีใ่จตาม
ความเขาใจของคนทั่วไปเอาการ “ลงมือ” เปนการเริ่มน้ันความจริงยังไมถูกแท ที่ ถูกแลวตอง            
“ลงใจ” กอน “ลงมือ” คือทําใจเราเองเสียกอน ทําใจใหเกิดฉันทะ คือมีความรักหรือพอใจกับงาน      
ที่จะทําเมื่อใจรักแลว จะทําดวยความเต็มใจและบุคคลจะเกิดความรักในงานหรือพอใจกับงานที่ทํา” 

   พ.อ.ปน มุทุกันต (2535, หนา 188) ใหความเห็นอีกวา “ยอดสุดของวิธีทํางานใหสําเร็จ
รวมอยูในอิทธิบาทขอสุดทายคือ วิมังสา ซึ่งแปลวา การพินิจพิเคราะห หมายความวาทํางานดวย
ปญญา ดวยสมองคิด ไมใชสักแตวาทํา คนเราถึงจะรักงานเทาไร บากบั่นปานใด และเอาใจใสดูแลอยู
ตลอดเวลา แตถาขาดการใชปญญาพิจารณาแลว ผลที่สุดก็ค่ังคางอากูลจนได เพราะแมแตขบวนการ
จะกระทําสําเร็จไปแลว แตผลงานก็ไมเรียบรอย” 

   พุทธทาสภิกขุ (2537, หนา 27) อธิบายวา “การทํางานไมวาจะเปนการทํางานแบบใด ๆ 
โดยไมรูสึกตัวมีระดับมากนอยแตกตางกัน คนที่เขาทํางานดวยความพอใจ ความขยันขันแข็ง              
ความเอาใจใสใครครวญอยูเสมอ น้ันเรียกวาเขามีอิทธิบาท 4 ประการ มีการปฏิบัติโดยไมตองต้ังตัว 
ซึ่งคุณธรรม 4 ประการน้ี ถาผูใดปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณ ผูน้ันจะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตามยอมที่จะ
ประสบผลสําเร็จดังประสงค”        

   พระธรรมวิสุทธาจารย (2549, หนา 3) กลาววา “ในการทํางานน้ันยอมมีอุปสรรค           
อยูหลายอยาง ที่สําคัญคือความเบื่อหนาย ไมวาจะทํางานอะไรถาเกิดความเบื่อหนายข้ึนแลวมีอัน           
ใหเปนไปตาง ๆ เมื่อจิตเกิดความเบื่อหนายข้ึนเชนน้ีแลว จะปรากฏวางานที่งายก็กลายเปนยาก            
งานนอยก็กลายเปนมากงานเบาก็กลายเปนงานหนัก เกิดความรวนเร ที่สุดก็ทอดทิ้ง ทํางานไมสําเร็จ
ตองเดือดรอนในภายหลัง ในทางตรงกันขามถามีความรักงานแลวงานที่นาเบื่อก็จะกลายเปนงาน                  
ที่สนุกสนาน ที่ยากก็กลายเปนงาย ดังน้ัน จึงควรสรางฉันทะ ความพอใจในงานเปนเบื้องแรกเสียกอน 
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              สรุปไดวา ในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ถาบุคคลใดมีคุณธรรม 4 ประการน้ี ไดแก
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และปฏิบัติไดครบถวนสมบูรณ ผูน้ันจะเปนเด็กหรือผูใหญก็ตาม          
ยอมที่จะประสบผลสําเร็จดังประสงค 
             จากแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ทําใหผูวิจัยเกิดแนวความคิดวาผูบริหารในฐานะที่เปนผูนํา
ขององคการ มีบทบาทหนาที่ในการบริหารและการจัดการศึกษา ลักษณะงานของผูบริหารก็คือ          
งานบริหารซึ่งเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ ในการบริหาร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณและวิธีการจัดการ
ดังน้ัน ผูบริหารจะตองบริหารจัดการทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพ เกิดความสําเร็จในการบริหาร             
ซึ่งเปาหมายที่สําคัญคือ ผูเรียนมีคุณภาพไดมาตรฐานและบรรลุตามจุดหมายของหลักสูตร ดังน้ัน            
ถาผูบริหารยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหาร พรอมทั้งนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไปปฏิบัติอยาง
สมบูรณ ก็จะทําใหการบริหารงานประสบผลสําเร็จดังประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพ   
            การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไปใชในการบริหารและการจัดการศึกษา สรุปไดดังน้ี 

  1) ฉันทะ ผูบริหารควรมีความพอใจในการบริหารงาน เพราะความพอใจหรือความรัก            
จะกอใหเกิดความปรารถนาดีที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จ มีคุณภาพ มีความกาวหนา   

  2) วิริยะ เมื่อผูบริหารมีความพอใจในการบริหารงาน ก็จะเกิดแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิ                
อยากทํางานใหสําเร็จ เกิดความเพียรพยายามในการทํางาน ขยัน อุทิศเวลา เปนตน 

  3) จิตตะ คือ การเอาใจใสในการบริหารงาน ติดตามการทํางานอยูเสมอไมทอดทิ้งงาน 
  4) วิมังสา คือ การพิจารณาใครครวญหรือไตรตรองในการบริหารงาน เชน วิเคราะห  

วินิจฉัยจุดเดน จุดดอย ปญหา อุปสรรคตาง ๆ แลวใชสติปญญาเขาแกไข หรือพัฒนางาน                     
ใหประสบความสําเร็จ มีความกาวหนาอยูเสมอ 
    2.1.4 ประโยชนของหลักธรรมอิทธิบาท 4 

   พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หนา 545) ไดกลาวถึงประโยชนของอิทธิบาท 4 
ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา กลาวคือ อิทธิบาท 4 เปนธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรคตอ
ความสําเร็จ และเปนแรงเสริมกําลังใจที่คอยผลักดันการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงค   
    ประโยชนของอิทธิบาท 4 สรุปไดดังน้ี 
                     2.1.4.1 ประโยชนของฉันทะ คือ ความเปนขาศึกกับความเบื่อหนาย ทําใหไมเบื่อ
งานไมทอแท มีกําลังใจตอสู ปองกันสรางสรรคสิ่งที่ตนรัก ทําใหงานหนักกลายเปนงานเบาที่ยาก                
ก็กลายเปนงาย ถาขาดฉันทะจะทําใหขาดกําลังใจ เบื่องาน ทอดทิ้งงาน กลายเปนคนจับจด   

           2.1.4.2 ประโยชนของวิริยะ คือ กําจัดความเกียจคราน ทําใหงานตอเน่ือง ถาขาด
วิริยะจะเปนคนออนแอ หนีหนาที่การงาน อยากไปหาแตที่งาย ทําอะไรก็ไมสําเร็จ ขาดความกาวหนา            
มีแตงานคาง กลายเปนคนหยอนสมรรถภาพ 

           2.1.4.3 ประโยชนของจิตตะ คือ ทําใหทราบความเปนไปของงานอยูเสมอ             
เมื่อมีปญหาก็สามารถแกไขปญหาไดทันทวงที ถาขาดจิตตะ งานอาจเสียหายโดยไมรูตัว หรือสายเกิน
แก 

           2.1.4.4 ประโยชนของวิมังสา คือ ชวยใหทํางานไมผิดพลาด และทําใหมองเห็น
ลูทางที่ทํางานใหไดผลดี ถาขาดวิมังสาจะทํางานผิด ๆ ถูก ๆ เปลืองทุน เปลืองแรง เปลืองเวลา 
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             สรุปไดวา ฉันทะและวิริยะ เปนหลักปฏิบัติที่ชวยใหบุคคลมีความสามารถในการเผชิญ
ปญหาและอุปสรรคในการทํางานไดเปนอยางดี โดยมีจิตตะและวิมังสาเปนหลักปฏิบัติที่ชวยใหการ
เอาชนะปญหาและอุปสรรคในการทํางานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  
             หลักธรรมอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธตอเน่ืองกันพอสรุปได ดังภาพที่ 2-1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2-1 ความสัมพันธตอเน่ืองของหลักธรรมอิทธิบาท 4 

 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร  
             การบริหารเปนเทคนิคในการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวของกับคน 
(Men) ซึ่งเปนทรัพยากรที่มีความสําคัญที่สุด เพราะคนมีชีวิตจิตใจ มีอารมณ ความรูสึก ดังน้ัน            
การบริหารจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวคนเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งมีแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร ดังน้ี 
    2.2.1 แนวคิดเก่ียวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร                   

           2.2.1.1 ความหมายของการบริหาร 
           นักการศึกษาไดใหความหมายของคําวา “การบริหาร” ไว ดังน้ี 
           พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2552, หนา 3) ไดใหความหมายวา            

“การบริหาร หมายถึง การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting things done through other 
people)” และไดอธิบายไววา “การศึกษาพุทธวิธีบริหารในครั้งน้ีขอใชหนาที่ของนักบริหารเปนกรอบ
ในการพิจารณาหนาที่ (Function) ของนักบริหารที่มีอยู 5 ประการ ตามคํายอในภาษาอังกฤษวา  
POSDC”  

           P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เปนการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน                
ในปจจุบัน เพื่อความสําเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผูบริหารที่ดีจะตองมีวิสัยทัศนเพื่อกําหนดทิศทาง
ขององคกร 

จิตตะ 
(The Action Implement) 

ฉันทะ 
(The Faith) 

 
วิริยะ 

(The Effort) วิมังสา 
(The Review Evaluation) 
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           O คือ Organization หมายถึง การจัดองคกร เปนการกําหนดโครงสราง
ความสัมพันธของสมาชิกและสายบังคับบัญชาในองคกร มีการแบงงานกันทําและการกระจายอํานาจ 

           S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เปนการสรรหาบุคลากรใหม                                        
           D คือ Directing หมายถึง การอํานายการ เปนการสื่อสารเพื่อใหเกิดการดําเนินการ           

ตามแผน ผูบริหารตองมีมนุษยสัมพันธที่ดีและมีภาวะผูนํา 
           C คือ Controlling หมายถึง การกํากับดูแล เปนการควบคุมคุณภาพของการ

ปฏิบัติงานภายในองคกรรวมทั้งกระบวนการแกปญหาภายในองคกร 
           สมพงษ เกษมสิน (2521, หนา 14) ไดใหความหมายวา “การบริหาร หมายถึง                

การใชศาสตรและศิลปเพื่อนําเอาทรัพยากรการบริหารมาประกอบตามกระบวนการบริหารเพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีคุณภาพ” 

           ภิญโญ สาธร (2526, หนา 1) ไดใหความหมายวา “การบริหาร คือ ศิลปะในการ                      
ทํากิจกรรมตาง ๆ ไดรับการปฏิบัติจนเปนผลสําเร็จ” 

           นพพงษ บุญจิตราดุลย (2529, หนา 3) ไดใหความหมายวา “การบริหารโรงเรียน 
หมายถึง กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลต้ังแตสองคนข้ึนไปรวมมือกันดําเนินงาน เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยางที่บุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระบบ ใช
ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม” 

   สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง การใชศาสตรและศิลปเพื่อนําเอาทรัพยากรการบริหาร         
มาประกอบตามกระบวนการบริหารเพื่อใหการดําเนินงานประสบผลสําเร็จตามบรรลุวัตถุประสงค 

   2.2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร                   
   กรมการศาสนา (2539, หนา 90) กลาววา หลักธรรมที่ควรนํามาปฏิบัติในการพัฒนางาน

ของครูทั้งงานสอน งานบริหาร งานธุรการ และงานบริการ มีหลักธรรมที่สําคัญที่ควรนําไปปฏิบัติ เชน 
อิทธิบาท และพละธรรม   

              1) อิทธิบาท คือ ธรรมที่ชวยใหถึงความสําเร็จ หรือเปนหลักที่จะนําผูปฏิบัติไปสู
ความสําเร็จในกิจกรรมทั้งหลายทั้งปวง มี 4 ประการ คือ 

                  (1) ฉันทะ คือ สนใจ โดยประเมินคุณคาของงาน ทุมเทพลังกายและสติปญญา  
และรับผิดชอบหนาที่ 

                  (2) วิริยะ คือ เต็มใจ อาศัยความพยายาม กําลังใจเขมแข็ง หนักเอาเบาสู   
                  (3) จิตตะ คือ ต้ังใจ ความเอาใจใส จิตจดจอตองาน ขวนขวายดวยความ

กระตือรือรน และจริงใจ 
                  (4) วิมังสา คือ เขาใจ หมั่นตริตรองพิจารณาเหตุผล ดัดแปลง และปรับปรุง

งาน ใหเหมาะแกสถานที่และกาลเวลา 
              2) พละธรรม คือ ธรรมที่กอใหเกิดกําลัง ทําใหการทํางานประสบความสําเร็จ 

เปรียบเหมือนกําลัง 4 อยาง ครูที่เจริญธรรมพละ 5 ยอมประสบผลสําเร็จในการงานทุกประการ คือ 
                  (1) ศรัทธา ความเช่ือ คือ มีความเช่ือมั่นในเรื่องกรรม วิบาทกรรม เช่ือวาสัตว          

มีกรรม ทําดีไดดี ทําช่ัวไดช่ัว และเช่ือในพระปญญาการตรัสรูของพระพุทธเจา ตลอดจนยึดมั่นในอุดม
คติ หรือปณิธานของตนอยางแนวแน 
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                  (2) วิริยะ ความเพียร คือ มีความเพียรอยางแรงกลาในอันจะเอาชนะความ
เกียจคราน มีความกลาที่จะฟนฝาอุปสรรค ไมข้ีขลาดตาขาว ไมมีความกลัวอยูในหัวใจ ต้ังใจทําสิ่งใด
แลวจะตองทําสิ่งน้ันใหสําเร็จใหได   

                  (3) สติ ความระลึกได คือ มีความระลึกได รอบคอบ ไมประมาท กอนที่จะทํา           
จะคิด จะพูด มีการต่ืนตัวอยูตลอดเวลา จะทําสิ่งใดก็มีการใครครวญอยางแยบคาย 

                  (4) สมาธิ ความรอบรู คือ มีความรอบรู เปนคนฉลาดเฉลียว ทันคน ทันงาน          
ทันโลก มีความรูทางโลก (โลกียะปญญา) และมีความรูทางธรรม (โลกุตระปญญา)   

   สุทธิ ทองประดิษฐ (2533, หนา 117) กลาววา หลักธรรมที่ควรนํามาปฏิบัติในการพัฒนา
งานวิธีการที่นักบริหารไดคิดคนข้ึนมาเพื่อสนองความตองการของพนักงานในหนวยงานอยางยุติธรรม
และเปนสากลก็คือ การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ และการกําหนดบรรทัดฐานในการปฏิบัติงานใหอิง
หลักพระพุทธศาสนา ในพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคําสอนที่สําคัญ เชน อิทธิบาทสี่ พรหมวิหารสี่ 
วิธีการครองคนและครองงานโดยใชพรหมวิหารธรรม ทศพิธราชธรรม และตัดเสียซึ่งอคติ 4 เปนตน 

   ปราชญา กลาผจัญ และสมศักด์ิ คงเที่ยง (2544, หนา 76-77) กลาววา หลักธรรม         
คําสอนในพุทธศาสนาน้ันมีมากมายที่เกี่ยวของกับหลักการบริหาร มีดังน้ี 

   1) อิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา   
   2) พรหมวิหาร 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา   
   3) สัปปุริสธรรม ไดแก รูจักเหตุ ผล ตน ประมาณ กาล ชุมชน และบุคคล   
   4) โลกธรรม 8 ไดแก ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ เสื่อมยศ ทุกข และนินทา 
   5) มรรค 8 ไดแก ประพฤติถูกตอง เพียรถูกตอง ประกอบอาชีพถูกตอง พูดถูกตอง               

มีความเห็นถูกตอง คิดถูกตอง ฝกสติใหถูกตอง ฝกสมาธิใหถูกตอง 
   6) หลักทางสายกลาง หลักการสําคัญทางพุทธศาสนา ใหถือทางสายกลางที่เรียกวา 

มัชฌิมา ปฏิปทา หมายถึง ความพอดีน้ันนับวาดีที่สุด ไมตึงเกินไปและไมหยอนเกินไป   
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2547, หนาผนวก 3) ไดเสนอหลักการ

บริหารสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือหลัก  
ธรรมาภิบาล โดยกลาววา “การบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนอกจาก
จะตองดําเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแลวยังตองยึดหลักการดําเนินการบริหาร
จัดการบานเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งมีหลักการสําคัญ 6 ประการ” คือ 

   1) หลักนิติธรรม ใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดข้ึนตอนักเรียนและประชาชนเปนสําคัญ 

   2) หลักคุณธรรม ยึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยางแกสังคม          
มีความซื่อสัตย จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และประกอบอาชีพที่สุจริต 

   3) หลักความโปรงใส การทํางานทุกข้ันตอนตองยึดความโปรงใส เพื่อสรางความไววางใจ
ซึ่งกันและกัน มีการปรับปรุงกลไกในการทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ มีการเปดเผยขอมูล
ขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย สรางโอกาสใหประชาชนเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดสะดวก 
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   4) หลักการมีสวนรวม มีการเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามาและ
เสนอความเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของการบริหารและจัดการศึกษา 

   5) หลักความรับผิดชอบ มีความตระหนักในสิทธิหนาที่ของตนเองและผูอื่น มีความสํานึก            
และรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา มีความกลา          
ที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตนเองตามบทบาท และหนาที่ของสถานศึกษา 

   6) หลักความคุมคา มีการบริหารจัดการและใชทรัพยากรอยางประหยัด และเกิดประโยชน
สูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนที่สถานศึกษารับผิดชอบ 
             จากแนวคิดเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร สรุปไดวา การบริหารเปนการ  
ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอื่น ประกอบดวย การวางแผน การจัดองคกร การจัดคนเขาทํางาน            
การอํานวยการ และการควบคุม การบริหารสถานศึกษาจะตองบริหารตามหลักการบริหารจัดการ
บานเมืองและสังคมที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล ซึ่งประกอบดวย หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม              
หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา สําหรับหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาที่สามารถนํามาใชในการบริหาร อาทิ หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ซึ่งสามารถ              
ในการนํามาใชในการบริหารบุคคล หรือการครองคน หลักธรรมอิทธิบท 4 ซึ่งสามารถในการนํามาใช
ในการบริหารงาน หรือการครองงาน เปนตน   
    2.2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร                   

   การบริหารเปนเทคนิคในการทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยผูอื่น ซึ่งมีความเกี่ยวของกับคน 
ดังน้ันการบริหารจึงใหความสําคัญเกี่ยวกับตัวคนเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค                
ซึ่งมีทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร ดังน้ี 

           2.2.2.1 ทฤษฎีเอกซ (Theory X) และทฤษฎีวาย (Theory Y) ของดักลาส                  
แมกเกรเกอร (Douglas McGregor) 

                     1) ทฤษฎีเอกซ อธิบายวา โดยธรรมชาติมนุษยจะมีลักษณะ ดังน้ี 
                         (1) โดยทั่วไปมนุษยจะเกียจคราน ชอบหลีกเลี่ยงงานเทาที่จะทําได            

เมื่อมีโอกาส 
                         (2) ขาดความทะเยอทะยาน ชอบเปนผูตาม ไมประสงคจะรับผิดชอบ                   

ตองมีคนคอยบังคับสั่งการ ลงโทษ และชอบความมั่นคงมากกวาการเปลี่ยนแปลงใดๆ จึงมักตอตาน
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ            

                         (3) เห็นแกตัว เฉ่ือยชา และไมยินดียินรายตอความตองการขององคการ 
                     2) ทฤษฎีวาย อธิบายวา มนุษยโดยพื้นฐานเปนมนุษยผูชอบสังคม                    

มีลักษณะดังน้ี 
                         (1) มนุษยจะมีการทํางานไปตามธรรมชาติ เชนเดียวกับการพักผอนหรือ

การหาความเพลิดเพลิน จึงไมไดรังเกียจการทํางาน 
                         (2) การควบคุมบังคับใหทํางานมิใชวิธีเดียวที่จะทําใหงานบรรลุ

วัตถุประสงคขององคการ คนยอมทํางานดวยความเปนตัวของตัวเอง 
                         (3) มนุษยมีความทะเยอทะยาน พอใจจะทํางานใหสําเร็จตามความ

ต้ังใจและแสวงหาความรับผิดชอบเพิ่มข้ึนอีกดวย 
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                         (4) สิ่งที่มีอยูในตัวคนทุกคน คือ ความสามารถในการใชความคิด
จินตนาการ  ความเฉลียวฉลาด ความคิดสรางสรรคในการแกปญหาตาง ๆ 

                         (5) ในสงัคมปจจุบัน มนุษยแตละคนมีโอกาสแสดงความสามารถของตน            
เพียงสวนหน่ึงเทาน้ัน 

   ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2546, หนา 185) กลาววา ทฤษฎีของแมกเกรเกอร (McGregor) 
ช้ีใหเห็นวาการจูงใจใหคนทํางานน้ันผูบริหารควรใชทฤษฎีวาย คือ ควรมองคนในแงดี สนับสนุนใหมี
โอกาสแสดงความคิดเห็นและไดใชคุณลักษณะที่ดีในตัวคนทุกคนออกมาอยางเต็มที ่

           2.2.2.2 ทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว (Abraham H. Maslow) 
           ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2546, หนา 180-182) กลาววา มาสโลว (Maslow)                  

ไดต้ังสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวดังน้ี 
                     1) คนทุกคนมีความตองการ และความตองการน้ีจะมีอยูตลอดเวลา            

และไมมีที่สิ้นสุดตลอดชีวิต 
                     2) ความตองการที่ไดรับการตอบสนองแลวก็จะมีใชแรงจูงใจสําหรับ

พฤติกรรมตอไปอีก กลาวคือ ความตองการที่จะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมจะตองเปนความตองการ             
ที่ยังไมไดรับการตอบสนองเทาน้ัน ถาหากความตองการใด ๆ ไดรับการตอบสนองเสร็จสิ้นไปแลว           
ก็จะไมเปนสิ่งจูงใจสําหรับบุคคลน้ันอีกตอไป 

                     3) ความตองการของคนจะมีลักษณะเปนลําดับ ข้ันจากตํ่าไปหาสู ง
ตามลําดับของความสําคัญ และขณะที่ความตองการข้ันตํ่าไดรับการตอบสนองแลว ความตองการ           
ที่สูงข้ึนข้ันตอไปก็จะตามมาเปนลําดับ 

           นอกจากน้ี ประจวบ เพิ่มสุวรรณ (2546, หนา 180-182) ไดกลาวถึงขอสรุปของ
มาสโลวไววา การจูงใจจะเปนตามลําดับความตองการอยางมีระเบียบ ลําดับความตองการน้ี คือ 
“Hierarchy of Needs” โดยที่ความตองการของมนุษย จะมีลําดับข้ันจากตํ่าไปหาสูง 5 ประการดังน้ี 

           1) ความตองการข้ันที่ 1 คือ ความตองการดานรางกาย เปนความตองการพื้นฐาน
ข้ันแรกของมนุษย เชน อาหาร นํ้า ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค เปนตน ความตองการดังกลาวน้ี             
เปนสิ่งจําเปนสําหรับการดํารงชีพใหอยูรอดได     

           2) ความตองการข้ันที่ 2 คือ ความตองการดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง  
ภายหลังจากที่รางกายไดรับการตอบสนองในสิ่งจําเปนตาง ๆ แลว คนจะนึกถึงความปลอดภัย            
และความมั่นคง ดังน้ัน ฝายบริหารจึงควรเห็นความสําคัญถึงความปลอดภัย หรือความมั่นคงในการ
ปฏิบัติงานที่มีผลตอขวัญและกําลังใจของคนทุกคน     

           3) ความตองการข้ันที่ 3 คือ ความตองการดานสังคม จะเกิดข้ึนและเปนสิ่งจูงใจ
พฤติกรรมของบุคคล ความตองการทางสังคม หมายถึง ความตองการที่จะใหบุคคลอื่นหรือเพื่อน
รวมงานยอมรับและใหความสําคัญแกตนเองใหมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ไดรับความรัก              
ความเปนมิตร เพื่อรูสึกวาตนเปนสวนหน่ึงขององคการ      

           4) ความตองการข้ันที่  4 คือ ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม ไดแก             
ความอยากมีเกียรติในสังคม มีความเช่ือมั่นในตนเองสูง การยอมรับนับถือตนเอง ตองการประสบ
ความสําเร็จ ความตองการมีสถานภาพสูง หรือมีฐานะดีเดนในสังคม เปนตน          
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            5) ความตองการข้ันที่ 5 คือ ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความ       
นึกคิดทุกอยาง ความตองการข้ันน่ีเปนความตองการข้ันสูงสุด ซึ่งคนธรรมดาสวนมากนึกอยากจะเปน           
นึกอยากจะได แตไมใชทุกคนที่จะสนองความตองการในข้ันน้ีใหแกตนเองได เพราะการจะประสบ
ความสําเร็จในทุกสิ่งตามความนึกคิดน้ัน ข้ึนอยูกับขีดความสามารถของแตละคน สิ่งที่จะสนอง          
ความตองการในข้ันน้ี คือ งานที่ทาทายความสามารถ การใหโอกาสคนไดทํางานที่ใจรัก และเปนงาน 
ที่จะสงเสริมใหเกิดความกาวหนา และงานที่ตองใชความคิดสรางสรรคเปนพิเศษ 

           2.2.2.3 ทฤษฎีการจูงใจของเอลตัน มาโย (Elton Mayo)   
           ปราชญา กลาผจัญ และสมศักด์ิ คงเที่ยง (2544, หนา 184) กลาววา ทฤษฎีน้ี              

เปนผลมาจากการทดลองที่เรียกวา “การทดลองฮอวธอรน” โดยมุงหาความพึงพอใจของมนุษยตอ
สิ่งแวดลอมในการทํางาน พบวาปจจัยดานสังคมและจิตวิทยามีความสําคัญตอความพึงพอใจของ
มนุษยมากกวาสภาพแวดลอมในการทํางาน ปจจัยที่สําคัญที่สุดตอมนุษยที่มีสวนตอการเพิ่มผลผลิต 
ในการทํางาน ไดแก ความสัมพันธระหวางบุคคลอันเกิดข้ึนจากการทํางานมิใชเพียงเกิดความพึงพอใจ
ในคาจางและสภาพแวดลอมเทาน้ัน และการที่ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจตองานที่ปฏิบัติน้ัน             
สืบเน่ืองมาจากการไดรับการยอมรับ การมีมิตรภาพที่ดีตอกัน ความมีศีลธรรม จริยธรรมของสมาชิก
ในทีมงาน การจูงใจ การใชภาวะผูนํา และการติดตอสื่อสาร 

           2.2.2.4 ทฤษฎีการจูงใจทางพระพุทธศาสนา (Motivation Theory in 
Buddhism)   

           สุทธิ ทองประดิษฐ (2533, หนา 116-117) กลาววา ทฤษฎีการจูงใจทาง
พระพุทธศาสนา มีหลักการสวนใหญคลายกับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลว กลาวคือ ในขณะที่มาสโลว
จัดลําดับความตองการของมนุษยออกเปน 5 ประเภท คือ ความตองการทางดานรางกาย ความ
ตองการทางดานความปลอดภัย ความตองการทางดานสังคม ความตองการเกียรติยศช่ือเสียง และ
ความตองการความสําเร็จในชีวิต แตแรงจูงใจทางพระพุทธศาสนาพอสรุปไดดังน้ี 

                     1) ความตองการพื้นฐานของมนุษย ในทางพระพุทธศาสนา เรียกวา 
“ปจจัยสี”่ ไดแก อาหาร ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม และยารักษาโรค   

                     2) กิเลสหรือความอยากของมนุษย ประกอบดวย 
                         (1) กามตัณหา หมายถึง ความอยากทางเพศ อยากในสิ่งที่รักใครพอใจ               

ซึ่งอาจจะเปนรูป รส กลิ่น เสียง หรือโสตสัมผัสอื่น ๆ 
                         (2) ภวตัณหา หมายถึง ความอยากมี อยากเปน 
                         (3) วิภวตัณหา หมายถึง ความไมอยากมี ไมอยากเปน 
                     ความอยากทั้ง 3 ประการดังกลาวไดแสดงถึงธรรมชาติของมนุษยที่ตองการ

สิ่งที่จะมาบําบัดความใครของมนุษยทั้งในทางรางกายและจิตใจ 
                     3) ความตองการลาภ ยศ สุข และสรรเสริญ เปนความตองการที่มนุษย            

ทุกรูปทุกนามตองการ 
                     ดวยขอเท็จจริงดังกลาวจึงสรุปไดวามนุษยทุกคนมีความอยากมีความ

ตองการเปนธรรมชาติที่เขาตองด้ินรนหาทางดําเนินการอยางใดอยางหน่ึงเพื่อใหไดมาซึง่สิ่งที่ตนเอง 
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ปรารถนาผูบริหารตองพยายามหาวิธีการที่จะสนองความตองการของผูใตบังคับบัญชาทุกคน                    
ใหสอดคลองและเหมาะสมกับสภาพความเปนจริงบนพื้นฐานความแตกตางของเขาแตละคน                  
วิธีการที่นักบริหารไดคิดคนข้ึนมาเพื่อสนองความตองการของพนักงานในหนวยงานอยางยุติธรรม    
และเปนสากลก็คือ การออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ ใหอิงหลักพระพุทธศาสนา ซึ่งในพระพุทธศาสนา 
มีหลักธรรมคําสอนที่สําคัญ เชน พรหมวิหาร 4 วิธีการครองคนและครองงานโดยใชพรหมวิหารธรรม 
เปนตน 
    จากการศึกษาทฤษฎีเกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร สรุปไดวา ทฤษฎี               
ที่เกี่ยวกับการนําหลักธรรมไปใชในการบริหาร ไดแก ทฤษฎีการจูงใจ เริ่มจากทัศนคติหรือการมอง
ผูใตบังคับบัญชาของผูบริหารตามทฤษฎีเอกซ และทฤษฎีวาย โดยใชวิธีการบริหารใหเหมาะสมกับคน  
ซึ่งในทางพระพุทธศาสนาไดเปรียบคนไวเหมือนบัว 4 เหลา ไดแก บัวที่โผลพนนํ้า บัวปริ่มนํ้า             
บัวใตนํ้า และบัวที่อยูในโคลนตม ความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่สําคัญที่ผูบริหารจะตองบริหาร
จะตองจัดการใหสอดคลองกับความตองการของคนแตละคน เพื่อใหความตองการดังกลาวไดรับ           
การตอบสนองและเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่การงาน ดังน้ันผูบริหารจึงควรใชหลักธรรม         
ในพระพุทธศาสนาไปใชในการบริหารงาน อาทิเชน หลักธรรมอิทธิบาท 4   
 

2.3 การบริหารงานในสถานศึกษา 
            2.3.1 ขอบขายการบริหารงานในสถานศึกษา 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (2553, หนา 9-13) ไดกลาวถึงขอบขาย         
การบริหารงานในสถานศึกษาซึ่งแบงออกเปน 4 งาน ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป มีรายละเอียดพอสังเขป ดังน้ี 
           2.3.1.1 การบริหารงานวิชาการ งานวิชาการถือเปนงานที่มีความสําคัญที่สุด                
เปนหัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งทั้งผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย                  
ตองมีความรูความเขาใจ ใหความสําคัญและมีสวนรวมในการวางแผน กําหนดแนวทางปฏิบัติ                  
การประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบและตอเน่ือง งานวิชาการของโรงเรียน
ประกอบดวยงานหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเปนหลัก ประกอบดวยภารกิจหลัก ไดแก     
การสรางและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดทําสาระทองถ่ิน การพัฒนากระบวนการเรียนรู 
การวัดผล ประเมินผล และงานทะเบียน การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ 
นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา การพัฒนาแหลงการเรียนรู การพัฒนางานหองสมุด การนิเทศ
การศึกษา งานแนะแนว การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา งานพัฒนากลุมสาระ
การเรียนรู  8 สาระ และงานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
           2.3.1.2 การบริหารงบประมาณ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุงเนน
ความเปนอิสระในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนน
ผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
สถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา 
สงผลใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 
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           2.3.1.3 การบริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชคนที่อยูรวมกันในองคกร      
น้ัน ๆ ใหทํางานไดผลดีที่สุด สิ้นเปลืองคาใชจายนอยที่สุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูรวมงาน                
มีความสุขมีความพอใจที่จะใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูบริหาร เพื่อใหงานขององคกรน้ัน ๆ 
สําเร็จลุลวงไปดวยดี  
           2.3.1.4 การบริหารท่ัวไป เปนภารกิจของโรงเรียนในการสนับสนุน สงเสริม               
การปฏิบัติงานของโรงเรียนใหบรรลุตามนโยบาย และมาตรฐานการศึกษาที่โรงเรียนกําหนดใหมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เชน การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานงานพัฒนาระบบและเครือขาย ขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
            2.3.2 การแบงสวนการบริหารงานในสถานศึกษา 
             โรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีการแบง
สวนการบริหารงานในสถานศึกษาเปน 4 กลุมงาน อาทิ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งเปนโรงเรียนตนสังกัด
ของผู วิจัย ไดแบงสวนการบริหารงานภายในโรงเรียนเปน 4 กลุมงาน ไดแก กลุมบริหารงาน
งบประมาณและแผนงาน กลุมบริหารงานวิชาการ กลุมบริหารงานบุคคล และกลุมบริหารงานทั่วไป 

   ตัวอยางการแบงสวนการบริหารงานในสถานศึกษา เชน โรงเรียนสตรีสิริเกศ (2556 ก, 
หนา 12-15) แบงสวนการบริหารงานภายในโรงเรียนออกเปน 4 สวน มีขอบขายการบริหารงาน ดังน้ี 
                     2.3.2.1 กลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ประกอบดวยงานตาง ๆ ดังน้ี 
                      1) งานสํานักงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
                               2) งานสารบรรณกลางและเลขานุการ 
                               3) งานการเงินและบัญชี 
                               4) งานพัสดุครุภัณฑ 
                               5) งานแผนงานกลุมบริหารงานงบประมาณและแผนงาน 
                               6) งานจัดทําคําสั่งแมบทและคูมือบุคลากร 
                               7) งานงบประมาณและแผนงานโรงเรียน 
                               8) งานสารสนเทศโรงเรียน 
                               9) งานแผนงานและสารสนเทศกลุมบริหารงานและกลุมสาระการเรียนรู 
                     2.3.2.2 กลุมบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยงานตาง ๆ ดังน้ี 
             1) งานสํานักงานกลุมบริหารงานวิชาการ 
                                2) งานหัวหนากลุมสาระการเรียนรู และกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                                3) งานทะเบียน วัดและประเมินผลการศึกษา 
                                4) งานนิเทศติดตามการบริหารงานวิชาการ 
                                5) งานพัฒนาแหลงเรียนรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 
                                6) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
                                7) งานพัฒนาวิชาชีพคร ู
                                8) งานพัฒนากระบวนการเรียนรู 
                                9) งานโครงการพิเศษและศูนยพัฒนาการเรียนรู 
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                     2.3.2.3 กลุมบริหารงานบุคคล ประกอบดวยงานตาง ๆ ดังน้ี 
            1) งานคณะกรรมการประจําสํานักงานกลุมบริหารงานบุคคล 
                               2) งานคณะกรรมการแผนงานและสารสนเทศกลุมบริหารงานบุคคล 
                               3) งานระดับช้ัน  
                               4) งานประจําช้ัน 
                               5) งานคณะสี 
                               6) งานสารวัตรนักเรียน 
                               7) งานปองกันและปราบปรามยาเสพติด 
                               8) งานอบรมนักเรียน 
                               9) งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 
                               10) งานเวรประจําวัน 
                               11) งานประกันอุบัติเหตุ 
                               12) งานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 
                               13) งานขอมูลนักเรียนและบุคลากร 
                               14) งานบุคลากร 
                     2.3.2.4 กลุมบริหารงานท่ัวไป ประกอบดวยงานตาง ๆ ดังน้ี 
            1) งานสํานักงานกลุมบริหารงานทั่วไป 
                               2) งานอาคารสถานที ่
                               3) งานประชาสัมพันธ 
                               4) งานอนามัยโรงเรียน 
                               5) งานกิจกรรมสหกรณเพื่อการศึกษา 
                               6) งานเทคโนโลยีทางการศึกษา 
                               7) งานสวัสดิการและกองทุน 
                               8) งานสวัสดิการนํ้าด่ืม 
                               9) งานโรงเรียนกับชุมชน 
                               10) งานโครงการอาหารกลางวัน 
                               11) งานคณะกรรมการดําเนินงานศูนยสิ่งแวดลอมจังหวัดศรีสะเกษ 

 
2.4 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา   
             สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (2555, หนา 21-24) ประกอบดวย
โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร รวม 83 โรงเรียน มีสภาพพื้นที่ดังน้ี 

   2.4.1 ขอมูลท่ัวไป 
           2.4.1.1 สถานที่ต้ัง ต้ังอยูที่ถนนวันลูกเสือ ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ 

จังหวัดศรีสะเกษ รหัสไปรษณีย 33000 หมายเลขโทรศัพท 0-4561-3372 
           2.4.1.2 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ              
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           2.4.1.3 จํานวนโรงเรียนในสังกัดมีทั้งสิ้น 83 โรงเรียน แบงตามขนาดโรงเรียนดังน้ี 
                     1) โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ จํานวน 9 โรงเรียน 
                     2) โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 7 โรงเรียน 
                     3) โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 27 โรงเรียน 
                     4) โรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน 40 โรงเรียน 
   2.4.2 ประวัติโดยสังเขป 
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม               

พ.ศ. 2553 ประกอบดวยเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2 จังหวัด ไดแก จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดยโสธร 
   2.4.3 จํานวนนักเรียน 
   ในปการศึกษา 2546 มีนักเรียนทั้งสิ้น 72,574 คน    
   2.4.4 จํานวนบุคลากร 
   ในปการศึกษา 2556  มีบุคลากรในโรงเรียน จํานวน 3,276 คน 

    2.4.5 บริบทการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   
   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีวิสัยทัศน พันธกิจ คานิยม ประเด็น

ยุทธศาสตร เปาประสงค และจุดเนน เพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ดังน้ี 
           2.4.5.1 อัตลักษณ 
           ย้ิม ไหว ทักทาย อํานวยความสะดวก ใหบริการ  

           2.4.5.2 วิสัยทัศน 
           สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 เปนองคกรในการขับเคลื่อน

การศึกษาสูมาตรฐานสากล และมีระบบการบริหารจัดการศึกษาที่ทันสมัย ผูเรียนมีคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐาน รวมสืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรมทองถ่ิน โดยผูบริหาร ครู และบุคลากรมืออาชีพ                  
มีศักยภาพในการแขงขัน ภายใตการมีสวนรวมของทุกภาคสวน ภายในป 2558                          

           2.4.5.3 พันธกิจ 
                     1) จัดระบบการบริหารจัดการศึกษาใหทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
                     2) จัดการศึกษาใหประชากรวัยเรียนไดรับการศึกษาอยางทัว่ถึง ผูเรียน           

มีคุณภาพตามมาตรฐาน 
                     3) สงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา 
                     4) สงเสริม สนับสนุนการฟนฟู อนุรักษ สืบสานเอกลักษณและวัฒนธรรม

ทองถ่ิน 
                     5) พัฒนาคุณภาพโรงเรียน คุณภาพผูบริหาร ครูและบุคลากรอยางตอเน่ือง 
                     6) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  

           2.4.5.4 คานิยม 
           คานิยมในการทํางานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 คือ 

“SMART” มีความหมายดังน้ี 
    S: Service คือ การมีจิตใจพรอมที่จะใหบริการ 
    M: Mastery คือ การทําอยางอยางมืออาชีพ 
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    A: Accountability Transparency คือ การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต 
โปรงใส รับผิดชอบ 

    R: Relationship คือ การมีนํ้าใจ ใจเปดกวาง ความเปนพี่นอง 
    T: Teamwork คือ การทํางานเปนทีม 

           2.4.5.5 ประเด็นยุทธศาสตร 
                     1) ปลูกฝงคุณธรรม ความสํานึกในความเปนชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   
                     2) เพิ่มอัตราการเขาเรียนทุกระดับ ทั้งเด็กทั่วไป ผูพิการ ผูดอยโอกาส              

ลดอัตรา การออกกลางคัน และพัฒนารูปแบบการใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานแกเยาวชนที่อยู            
นอกระบบการศึกษา 

                     3) ยกระดับคุณภาพสถานศึกษาสูมาตรฐานการศึกษาของชาติ พัฒนา
ผูเรียน สมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาอยางเปนระบบ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหาร
หลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน และการเรียนรูของหลักสูตรการศึกษาอยางเต็มตามศักยภาพ 

                     4) เรงรัดพัฒนาความพรอมในดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหแกสถานศึกษาและหนวยงานการศึกษาในสังกัด เพื่อการเรียนรูและการบริหารจัดการ 

                     5) สรางความเขมแข็งและสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการ
บริหาร และการจัดการศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจอยางมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาล              
ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา 

                     6) เรงรัดพัฒนาการศึกษาและคุณภาพชีวิตนักเรียน ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต 

           2.4.5.6 เปาประสงคหลัก 
                     1) สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีคุณภาพมาตรฐาน 
                     2) ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา เปนคนดี มีความรูและ             

อยูรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข 
                     3) ผูเรียนเห็นคุณคา อนุรักษ และรวมสืบสานวัฒนธรรมทองถ่ิน 
                     4) โรงเรียนทุกแหงไดรับการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษาจาก

สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
                     5) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 
                     6) ผูรับบริการมีความพึงพอใจ 
           2.4.5.7 จุดเนน 

                     1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุมสาระวิชาเพิ่มข้ึนอยางนอยรอยละ 4 
                     2) นักเรียนช้ันประถมศึกษาปที่ 3 ทุกคนอานออกเขียนได 
                     3) เพิ่มศักยภาพนักเรียนในดานภาษา ดานคณิตศาสตร ดานวิทยาศาสตร           

และดานเทคโนโลยี 
                     4) นักเรียนทุกคนมีความสํานึกในความรักชาติ 
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                     5) สรางทางเลือกในการเรียนรูที่เนนประชากรวัยเรียนทุกคนเขาถึงโอกาส              
ทางการศึกษาอยางทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาตอและประกอบอาชีพ 

                     6) สงเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง                      
โดยการขยายผลสถานศึกษาพอเพียงตนแบบ 

                     7) นักเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ จังหวัด
ชายแดนภาคใตไดรับการพัฒนาอยางทั่งถึงและมีคุณภาพ 

                     8) นักเรียน ครูและสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเตรียมความพรอมสู
ประชาคมอาเซียน 

                     9) สถานศึกษาทุกแหงผานการรับรองคุณภาพมาตรฐานการศึกษา มีระบบ
ประกันคุณภาพภายในที่เขมแข็งและผานการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก 

                     10) สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาผานการประเมินคุณภาพตามเกณฑ
มาตรฐานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
    2.4.6 โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษในจังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน          
เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีจํานวน 6 โรงเรียน ดังน้ี                        

           2.4.6.1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ              
มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 269 คน (โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย, 2556, หนา 11-15) 

           2.4.6.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ                              
มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 213 คน (โรงเรียนสตรีสิริเกศ, 2556 ข, หนา 54-69) 

           2.4.6.3 โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ                       
มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 173 คน (โรงเรียนกันทรารมณ, 2556, หนา 15-26) 

           2.4.6.4 โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ มีครูและบุคลากร
รวมทั้งสิ้น 136 คน (โรงเรียนกําแพง, 2556, หนา 46-51) 

           2.4.6.5 โรงเรียนขุขันธ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น              
153 คน (โรงเรียนขุขันธ, 2556, หนา 17-28) 

           2.4.6.6 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อําเภอกันทรลักษ จังหวัดศรีสะเกษ                       
มีครูและบุคลากรรวมทั้งสิ้น 211 คน (โรงเรียนกันทรลักษวิทยา, 2556, หนา 24-28) 
 

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวของ   
       2.5.1 งานวิจัยในประเทศ   

     2.5.1.1 งานวิจัยเก่ียวกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารงาน   
                งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมาภิบาล มีดังน้ี 

      เกี ยร ติ ศัก ด์ิ  ศรีสมพ งษ  (2548 , หน า  50 -51 ) ได วิจั ย เรื่ อ งการบ ริห ารตาม                     
หลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี    
กลุมตัวอยางเปนครูผูสอน จํานวน 546 คน ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามความคิดเห็นของครสูังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
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สุพรรณบุรี โดยรวมอยูในระดับมาก ความคิดเห็นของครูที่มีตอสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาล
ของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ที่มีประสบการณ
ในการบริหารของผูบริหารแตกตางกัน พบวา ผูบริหารที่มีประสบการณในการบริหารแตกตางกัน                 
มีสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน แตมีความแตกตางกัน 1 ดาน คือ ดานหลัก
คุณธรรม โดยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความคิดเห็นของครูที่มีตอ
สภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรี พบวาผูบริหารที่จัดการศึกษา ในระดับชวงช้ันที่ 1-2 และระดับชวงช้ันที่ 3-4        
มีสภาพการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

      รอง ปญสังกา (2548, หนา 96-97) ไดวิจัยเรื่องพฤติกรรมการบริหารตามหลัก                   
ธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน            
ในจังหวัดอุดรธานี กลุมตัวอยางเปนผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 409 คน ผลการวิจัยพบวาผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญมีพฤติกรรมตามหลักธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละดานพบวา 
ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญมีการปฏิบัติอยูในระดับมากในดานหลักนิติธรรม หลักความโปรงใส 
หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักคุณธรรม สวนในดานหลักความคุมคามีการปฏิบัติ
อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับชวงช้ัน
แตกตางกันมีพฤติกรรม การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และผูบริหารที่มีประสบการณทํางานดานการบริหารสถานศึกษาแตกตางกันมีพฤติกรรม             
การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลไมแตกตางกัน 

      สุรินทร สองแสง (2550, หนา 50-51) ได วิจัยเรื่องความคิดเห็นของครูผูสอน                      
ตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 
กลุมตัวอยางเปนครูผูสอน จํานวน 327 คน ผลการวิจัยพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหาร
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตรัง เขต 2 ตามตัวแปร
อยูในระดับมากทั้ง 6 ดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดแก หลักคุณธรรม หลักความ
รับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม และหลักความคุมคา  

      พรหมเมศว คําผาบ (2550, หนา 70-71) ไดวิจัยเรื่องการใชหลักธรรมาภิบาล                       
ในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแกน เขต 1 กลุมตัวอยาง                
เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 171 คน และครูผูสอน จํานวน 180 คน ผลการวิจัยพบวาขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารโรงเรียน            
อยูในระดับมาก ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานของโรงเรียน           
จําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวามีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05        
โดยผูบริหารโรงเรียนมีคาเฉลี่ยสูงกวาครูผูสอน และความคิดเห็นของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาโดยภาพรวมและรายดานทุกดานมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ         
ที่ระดับ .05 

      ทั ก ษิ ณ า  เห ลื อ งท วีผ ล  (2551 , ห น า  1 52 -153 ) ได วิ จั ย เรื่ อ งก ารบ ริห าร                                 
ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 กลุมตัวอยาง  
เปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 138 คน และคร ูจํานวน 206 คน ผลการวิจัยพบวา การบริหาร 
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ตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค เขต 3 โดยรวมอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณารายดานพบวา มีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงคาเฉลี่ยจาก        
มากไปหานอย ไดแก หลักคุณธรรม หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวม หลักนิติธรรม              
หลักความคุมคา และหลักความโปรงใส  สําหรับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร          
จําแนกตามเพศ ตําแหนง อายุ ประสบการณ ในการทํางาน และขนาดของสถานศึกษามีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร
จําแนกตามวุฒิการศึกษา และความสําเร็จในชีวิตการทํางานมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ        
ทางสถิติที่ระดับ .05 

      ลาวัลย เฟองประยูร (2553, หนา 64-65) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาความคิดเห็นของ
ผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตราด กลุมตัวอยางเปนผูบริหารโรงเรียน จํานวน 130 คน และครู จํานวน 183 คน 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากมาก
ไปหานอย 3 ลําดับแรก คือ หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุมคา ผลการ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนและครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด จําแนกตามตําแหนงหนาที่ พบวามีความแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
และครูตอการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตราด              
จําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาโดยรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01         
โดยโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดใหญแตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สําหรับโรงเรียนขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญแตกตาง
กันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

      2.5.1.2 งานวิจัยเก่ียวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน   
                งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชหลักธรรมอิทธิบาท 4 มีดังน้ี 

      ดาราณี สิทธิพงษ (2549, หนา 72-73) ไดวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิของการใชอิทธิบาท 4           
ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณี  เทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี จังหวัด
นครศรีธรรมราช ประชากรเปนคณะกรรมการชุมชนในเขตเทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี 
จังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 70 คน จาก 7 ชุมชน ผลการวิจัยพบวา 1) คณะกรรมการชุมชน                   
มีการใชอิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน อยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา           
ดานการใชฉันทะ (ความพอใจ) อยูในระดับมาก สวนดานอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับจาก
มากไปหานอยไดแก ดานการใชฉันทะ (ความพอใจ) ดานการใชจิตตะ (ความเอาใจใสงาน) ดานการใช
วิริยะ (ความเพียร) ดานการใชวิมังสา (การใชความรู) ตามลําดับ 2) ประชากรที่มีเพศ อายุ วุฒิ
การศึกษา แตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชอิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน ไมแตกตางกัน 

      สิทธิชัย เดชาสิทธ์ิ (2549, หนา 97-98) ไดวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4              
ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช กลุมตัวอยาง 
คือขาราชการที่ปฏิบัติราชการ ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จํานวน 92 คน ผลการวิจัย 
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พบวาขาราชการเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4 อยูในระดับสูง สวนระดับ
การศึกษาทั้งตํ่ากวาปริญญาตรี ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4  
อยูในระดับสูง ขาราชการเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4 ไมแตกตางกัน 
ขาราชการที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีและตํ่ากวาปริญญาตรีมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4 
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เฉพาะดานวิมังสา สวนผูที่มีการศึกษาตํ่ากวา
ปริญญาตรีและปริญญาตรีมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 5 ไมแตกตางกันในทุกดาน  

      เสกสันต บุญยะ (2549, หนา 76-81) ไดวิจัยเรื่องการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
บุคคลของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเชียงใหม เขต 4 กลุมตัวอยาง จํานวน 52 คน ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารและครูผูสอน           
มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช อิทธิบาท 4 คือ ดานวิมังสา ดานจิตตะ ดานฉันทะ และดานวิริยะ              
ในการบริหารงานบุคคลโดยรวม อยูในระดับดีมาก สําหรับปญหาที่พบคือในดานฉันทะโดยใหเหตุผล
วาผูบริหารมีความเกรงใจผูรวมงานมากเกินไป รองลงมาคือดานวิมังสา โดยใหเหตุผลวามีการ
มอบหมายงานไมตรงกับความสามารถของผูปฏิบัติงาน ดานวิริยะ โดยใหเหตุผลวาผูบริหาร          
ไมสามารถแกปญหาไดตรงจุดทําใหมีความลาชาในการพัฒนางาน และดานจิตตะ โดยใหเหตุผลวา
ขาดการสงเสริมการอบรมแกผูปฏิบัติงานและขาดงบประมาณในการดําเนินงาน ผูบริหารโรงเรียน        
ที่มีประสบการณในการบริหาร ไมเกิน 10 ป สวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด  
และผูบริหารโรงเรียนขนาดกลางสวนใหญบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลมากที่สุด         

      อรพรรณ ศิริพรประสิทธ์ิ (2549, หนา 102-103) ไดวิจัยเรื่องสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 
4 ในการทํางานของคณะกรรมการหมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชากรที่ใชในการ
วิจัยเปนคณะกรรมการหมูบานในเขตทองที่อําเภอเมือง จํานวน 114 คน ผลการวิจัยพบวา สัมฤทธิผล
การใชอิทธิบาท 4 ในการทํางานของคณะกรรมการหมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
โดยรวม รายดานและรายขอ อยูในระดับมาก ซึ่งพบวา 1) ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 
คณะกรรมการหมูบานมีระดับสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 4 ดานฉันทะ ในการทํางานอยูในระดับมาก
คือ ทําใจใหชอบหรือรักในงานที่ทํา ตัดอคติตาง ๆ ออกใหหมด 2) ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามทํา
ในสิ่งน้ัน) คณะกรรมการหมูบานมีระดับสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 4 ดานวิริยะในการทํางานอยูใน
ระดับมากคือ มีความพยายามเพียรเสมอเพื่อที่จะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จ มีความอดทนตอสูกับ
อุปสรรคตาง ๆ มีจิตสํานึกที่ ดีอยากตอบแทนองคกร 3) ดานจิตตะ (การเอาใจฝกใฝในสิ่งน้ัน) 
คณะกรรมการหมูบานมีระดับสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 4 ดานจิตตะ ในการทํางานอยูในระดับมาก
คือ มีความต้ังใจหรือเอาใจใส ตองานที่ทําอยูเสมอมีความรับผิดชอบตองานที่ไดรับมอบหมายโดยวิธี
สรางใหมีความต้ังใจหรือเอาใจใสตองานที่ทํามองถึงผลเสียหายที่จะเกิดข้ึนและใหระลึกเสมอวางาน         
ที่เราทําเปนงานที่มีความสําคัญย่ิงที่จะตองรับผิดชอบตอความเปนอยู ความสงบสุขของประชาชน        
ใหปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 4) ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 
คณะกรรมการหมูบานมีระดับสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 4 ดานวิมังสา ในการทํางานอยูในระดับมาก
คือ มีการพิจารณาไตรตรองงานที่ทําอยางพินิจพิเคราะห มีการใครครวญตรวจตราหาเหตุผลและ
ตรวจสอบขอบกพรองในงานที่ทํา คิดถึงผลดี ผลเสียที่จะเกิดข้ึน 
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      คนึงเดช แกวขวัญ (2549, หนา 66) ไดวิจัยเรื่องสัมฤทธิผลในการใชอิทธิบาท 4               
ในการปฏิบัติงาน : ศึกษาเฉพาะกรณี พนักงานสวนตําบล อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช กลุมตัวอยางเปนพนักงานสวนตําบล จํานวน 70 คน ผลการวิจัยพบวา 1) พนักงาน
สวนตําบลเพศชายและเพศหญิงมีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลในการใชอิทธิบาท 4 ดานการใชฉันทะ        
อยูในระดับมาก ดานการใชวิริยะ ดานการใชจิตตะ และดานการใชวิมังสาอยูในระดับปานกลาง              
2) พนักงาน กลุมอายุ 20-30 ป, 31-40 ป, 41-50 ป และ 51-60 ป มีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผล            
ในการใชอิทธิบาท 4 ดานการใชฉันทะอยูในระดับมาก ดานการใชวิริยะดานการใชจิตตะ และดานการ
ใชวิมังสา อยูในระดับปานกลาง และ 3) พนักงานกลุมการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี, ปวช.-ปวส. 
ปริญญาตรีและสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นตอสัมฤทธิผลในการใชอิทธิบาท 4 ดานการใชฉันทะ
อยูในระดับมาก สวนดานวิริยะพบวากลุมการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี, ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี          
มีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง สวนกลุมที่สูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในระดับมาก              
สวนดานการใชจิตตะ และวิมังสา พบวากลุมการศึกษาตํ่ากวาปริญญาตรี, ปวช.-ปวส. ปริญญาตรี 
และสูงกวาปริญญาตรีมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง 

      ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ  (2551, หนา 83-84) ได วิจัยเรื่องการใชหลักอิท ธิบาท 4                     
ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอกระทุมแบน           
จังหวัดสมุทรสาคร กลุมตัวอยางเปนพยาบาลวิชาชีพในโรงโรงพยาบาลมหาชัย 2 ในป พ.ศ. 2550 
จํานวน 76 คน ผลการวิจัยพบวา 1) พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 มีการนําหลักฉันทะ วิริยะ          
จิตตะ และวิมังสา ไปใชในการปฏิบัติหนาที่ในระดับเกือบทุกครั้ง 2) พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2         
ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการนําหลักฉันทะไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน พยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา 
และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการนําหลักวิริยะไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน พยาบาล
โรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน           
มีการนําหลักจิตตะไปใชในการปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน และพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2             
ที่มีเพศ สถานภาพ วุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกัน มีการนําหลักวิมังสาไปใชในการ
ปฏิบัติหนาที่แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 พยาบาลที่มีอายุ 20-30 ป มีการนํา
หลักวิมังสาไปใชในการปฏิบัติหนาที่แตกตางจากพยาบาลที่มีอายุ 41 ปข้ึนไปอยางมีนัยสําคัญ                   
ทางสถิติที่ระดับ .05 

      พระมหาวุฒิกร บัวทอง (2552, หนา 73-74) ไดวิจัยเรื่องการใชหลักอิทธิบาท 4            
ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม             
แผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 ผลการวิจัยพบวาครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูใน
ระดับมาก สวนครูที่มีสถานภาพตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
ของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน และผูมีประสบการณทํางานตางมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช         
อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนแตกตางกัน สวนครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน           
ที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน          
ไมแตกตางกัน เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานวิริยะแตกตางกัน      
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      เนียรนิภา บุญอวน (2553, หนา 75-82) ไดวิจัยเรื่องความคิดเห็นของบุคลากรทาง
การแพทยที่มีตอการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของหัวหนางานโรงพยาบาลศูนยสระบุรี           
กลุมตัวอยางเปนเจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ จํานวน 23 คน ผลการวิจัยพบวา 1) เจาหนาที่ระดับ
ปฏิบัติการมีความคิดเห็นที่มีตอการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของหัวหนางานโรงพยาบาลศูนย
สระบุรี โดยรวมอยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานฉันทะ และวิริยะ          
อยู ในระดับมาก สวนดานจิตตะ และวิมังสา อยูในระดับปานกลาง 2) ผลการเปรียบเทียบ                         
ความแตกตางระหวางเพศ อายุ รายได ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่ปฏิบัติงาน พบวา เจาหนาที่        
ที่มีอายุและระยะเวลาในการปฏิบัติงานตางกันมีความคิดเห็นตอการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
ของหัวหนางานโรงพยาบาลศูนยสระบุรี มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ                   
3) ขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของหัวหนางานโรงพยาบาล
ศูนยสระบุรี ไดแก ควรสรางคานิยมดานการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชแกผูบริหาร และควรมีการอบรม
ใหความรู ในหลักอิทธิบาท 4 ทั้งผูบริหารและพนักงานเจาหนาที่ 

      ดาบตํารวจ พันพลัง ประชาโชติ (2554, หนา 120-131) ไดวิจัยเรื่องการใชอิทธิบาท 4          
ในการปฏิบัติงานของผูนําทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย กลุมตัวอยาง                
เปนผูนําทองถ่ิน จํานวน 132 คน ผลการวิจัยพบวา การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติงาน
ของผูนําทองถ่ิน โดยรวมทั้ง 4 ดานอยูในระดับมาก และเมื่อแยกเปนรายดานพบวา ดานฉันทะ             
ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา อยูในระดับมาก ผูนําทองถ่ินที่มีอายุ ระดับการศึกษา ตําแหนง 
ลักษณะงาน และระยะเวลาในการดํารงตําแหนงตางกัน มีการนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการ
ปฏิบัติงานของผูนําทองถ่ิน โดยรวมทั้ง 4 ดาน ไมแตกตางกัน และมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนํา           
หลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติงาน คือ (1) ดานฉันทะ คือ ทํางาน ดวยความสุขและพอใจในงาน
ที่ทํา (2) ดานวิริยะ คือไมทอถอยเมื่อมีปญหาเกี่ยวกับเรื่องงาน (3) ดานจิตตะ คือ ยกยองใหรางวัล 
คนที่ทํางานดีมีประสิทธิภาพ และ (4) ดานวิมังสา คือ ใชเหตุผลในการทํางานแกไขสิ่งผิดพลาด            
      2.5.2 งานวิจัยตางประเทศ                       

      พารติน (Partin) (1969, p. 1373-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมของอาจารยใหญ           
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน ผลการวิจัยพบวา 1) พฤติกรรมการบริหารที่ชวยใหอาจารยใหญ
ประสบความสําเร็จ เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก เปนผูนําในการริเริ่มใหการสนับสนุนครูและ
นักเรียนใหเจริญกาวหนา และใหสมาชิกในหนวยงานไดมีสวนเกี่ยวของในการวางแผนและตัดสินใจ                 
2) พฤติกรรมการบริหารที่ไมชวยใหประสบความสําเร็จ ไดแก การขาดเหตุผล ขาดความรอบคอบ        
ในการปฏิบัติงาน ขาดความเช่ือมั่นในตนเอง และการติดตอประสานงาน 3) ความคิดเห็นในการ
ปรับปรุงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหาร เรียงตามลําดับความสําคัญ ไดแก การขาดความเช่ือมั่น 
ในตนเอง มีการตัดสินใจที่รวดเร็วถูกตอง มีการปรับปรุงตนเองใหมีความรูความชํานาญในการสราง
มนุษยสัมพันธ และเปดโอกาสใหบุคลากรในหนวยงานไดติดตอกับฝายบริหารมากข้ึน 

      เบิรค (Burke) (1983, p. 3762-A) ไดวิจัยเรื่องการศึกษาแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียน          
ที่สงเสริมบรรยากาศขององคกร และความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู โดยใชแบบสอบถาม LPC 
และ OCQD กลุมตัวอยางเปนครูมัธยมศึกษาและผูบริหารโรงเรียนในเครือเชานีมิชชัน (Schawnee 
Mission) จํานวน 18 แหง ผลการวิจัยพบวาความสัมพันธระหวางแบบผูนํากับบรรยากาศองคกร    
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ไมมีความสัมพันธกัน และแบบผูนําของผูบริหารโรงเรียนทั้ง 18 แหง มีความแตกตางกัน บรรยากาศ
ขององคกรที่ไดรับการยอมรับจากครูเปนแบบปดมากกวาแบบเปด ครูสวนมากมีความพอใจในการ
ทํางานและการติดตามนิเทศของศึกษานิเทศก และมีการประสานสัมพันธกันเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูรวมงานในการสรางบรรยากาศแบบเปดที่เปนการยอมรับดวยดีจากครูผูปฏิบัติการสอนคอนขางสูง 

      มอรริโซว (Morrisow) (1989, p. 6288-A) ไดศึกษารูปแบบของการบริหารโรงเรียน          
เพื่อการพัฒนาวิชาชีพครูสูความเปนเลิศในระดับโรงเรียนมัธยมศึกษาในรัฐเทนเนสซี่ พบวา รูปแบบ         
ในการบริหารโรงเรียนน้ันทุกคนในโรงเรียนจะตองเขาใจในเปาหมายของโรงเรียนอยางแจมชัด             
และมีความรวมมือรวมใจในการแกปญหาตาง ๆ รวมกันในการประสานงานเพื่อใหเกิดความรวมมือ
รวมใจน้ัน มีความจําเปนอยางย่ิงที่จะใหมีการติดตอสื่อสาร มีความไววางใจซึ่งกันและกัน และ
สนับสนุนใหครูรวมคิดรวมทํารวมกับผูบริหารและชุมชน นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวา ประสิทธิภาพ
สูงสุดของการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาควรจะไดมีการวางแผนการดําเนินงานและการประเมินผล
อยางเปนระบบเพื่อนําไปสูการพัฒนาวิชาชีพครู และยกระดับคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 

      คาโรลล (Carroll) (1992, p. 7002-A) ไดศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผูนําของ
ผูบริหารโรงเรียนในดานคุณธรรม พบวา ปจจัยที่สงผลตอที่สงเสริมพฤติกรรมภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน ไดแก คุณธรรมของผูบริหาร ความมีมนุษยสัมพันธ กิจกรรมการบริหารของโรงเรียน 
ความสัมพันธกับชุมชน และการสนับสนุนจากชุมชน ซึ่งคุณธรรมของผูบริหารจะสงผลตอการรักษา 
คํ้าจุน รักษาภาพในองคกร และการแกปญหาระหวางสมาชิก 

      เบรดดี (Brady) (2003, p. 27-A) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการเปนผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนกับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู โดยศึกษาความคิดเห็นของครูซึ่งอยูใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาในรัฐแคลิฟอรเนียตอนเหนือ ผลการวิจัยพบวาครูทั้งโรงเรียน
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ โดยเฉพาะการตัดสินใจในเรื่องการเรียน      
การสอน นอกจากน้ันยังพบวาลักษณะของผูนําจะสงผลตอความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  
ซึ่งย่ิงถาผูบริหารใหครูมีสวนรวมในการตัดสินใจไดนอย ครูย่ิงมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
มากข้ึน 
             สรุปจากการศึกษางานวิจัยที่ เกี่ยวของในประเทศ จํานวน 15 เรื่อง และงานวิจัย
ตางประเทศ จํานวน 5 เรื่อง พบวาการนําหลักอิทธิบาท 4  มาใชในการบริหารงานสถานศึกษาของ
ผูบริหารตามทรรศนะของบุคลากรโดยรวมทั้ง 4 ดาน คือ ฉันทะ วิรยิะ จิตตะ และวิมังสา อยูในระดับ
มาก และเมื่อเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหาร โดยจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําอิทธิบาท 4             
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารโดยรวมไมแตกตางกัน แตอาจแตกตางกันในหลักธรรมอิทธิบาท 4 
บางดาน เชน งานวิจัยของพระมหาวุฒิกร บัวทอง (2552, หนา 73-74) ซึ่งพบวาครูที่ปฏิบัติงาน            
ในโรงเรียนที่มีขนาดตางกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบริหาร
โรงเรียนในดานวิริยะแตกตางกัน และจากผลการวิจัยตางๆ ดังกลาวผูวิจัยจะนําไปใชเปนแนวทาง         
ในการวิจัย และอภิปรายผลตอไป 
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2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย   
   การศึกษาเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในครั้งน้ีผู วิจัยไดศึกษาแนวคิด และ
ผลงานวิจัยตาง ๆ มาบูรณาการเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย อาทิ พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)             
(2544, หนา 284) ซึ่งกลาวถึงการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่จะนําไปสูความสําเร็จที่ เรียกวา           
อิทธิบาท (ธรรมแหงความสําเร็จ) ประกอบดวย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และมหามกุฏ           
ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ (2539, หนา 676) ไดกลาวถึงอิทธิปาทวิภังค ไวในอภิธัมมปฎก 
เลมที่ 35 ความวา อิทธิบาท คือคุณใหบรรลุความสําเร็จ ไดแก 1) ฉันทะ ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน 
2) วิริยะ ความเพียร 3) จิตตะ เอาใจฝกใฝ 4) วิมังสา ใชปญญาพิจารณาสอบสวน ผูวิจัยจึงกําหนด
กรอบความคิดในการวิจัยดังแสดงในภาพที่ 2-2 
 
             ตัวแปรอิสระ                                               ตัวแปรตาม 
   (Independent Variable)                                  (Dependent Variable) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2-2 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

    การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน             
ของผูบ ริหารสถาน ศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร               
ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ                     
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
     หลักธรรมอิทธิบาท 4 ไดแก          
     1. ฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 
     2. วิริยะ (ความเพียรพยายามในสิ่งน้ัน) 
     3. จิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน) 
     4. วิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 

 

ปจจัยสวนบุคคล ไดแก   
     1. เพศ   
     2. อายุ       
     3. ตําแหนง       



 
 

 
 
 
 

บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 
             การวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผูวิจัยดําเนินการวิจัยตามลําดับข้ันตอน ดังน้ี   
     3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
            3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย      
   3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมอืวิจัย    
            3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล   

  3.6 การวิเคราะหขอมูล 
  3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย  

 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
   3 .1 .1  ประชากร  ได แ ก  บุ ค ล าก รใน โรง เรี ยน มั ธยม ศึ กษาขนาด ให ญ พิ เศษ                          

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปการศึกษา 2556                   
จํานวน 1,155 คน จาก 6 โรงเรียน ดังน้ี 
                     3.1.1.1 โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย จํานวน 269 คน 
                     3.1.1.2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จํานวน 213 คน 
                     3.1.1.3 โรงเรียนกันทรารมณ จํานวน 173 คน 
                     31.1.4 โรงเรียนกําแพง จํานวน 136 คน 
                     3.1.1.5 โรงเรียนขุขันธ จํานวน 153 คน 
                     3.1.1.6 โรงเรียนกันทรลักษวิทยา จํานวน 211 คน 

   3.1.2 กลุม ตัวอยาง ไดแก  บุ คลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พิ เศษ                          
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปการศึกษา 2556                   
จํานวน 290 คน   
 

3.2 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 
   3.2.1 กําหนดขนาดของกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จของเครจซีและมอรแกน                       

(R.V. Krejcie and D.W. Morgan) ซึ่งจะไดกลุมตัวอยาง จํานวน 290 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, 
หนา 42-43)   
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   3.2.2 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางโดยอาศัยความนาจะเปน (Probability Sampling)                   
โดยใชวิธีการสุมแบบแบงช้ัน (Stratified Random Sampling) เน่ืองจากสมาชิกแบงเปนกลุมๆ ไดแก 
เพศ อายุ และตําแหนง โดยจัดกลุมสมาชิกจําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนง แลวกําหนดจํานวน  
ที่จะสุมโดยใชอัตราสวนและรอยละ เพื่อใหไดกลุมตัวอยางตามจํานวนที่กําหนดไว จํานวน 290 คน 
หลังจากน้ันจึงใช วิ ธีสุ มอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยเขียนรายช่ือประชากร                
จําแนกตามกลุมยอยแตละกลุม แลวจับฉลากทีละรายช่ือตามจํานวนที่ตองการ รายละเอียดปรากฏใน
ตารางที่ 3-1 
 
ตารางท่ี 3-1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ อายุ และตําแหนง 
                 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 
 

 
โรงเรียน 

เพศ อาย ุ(ป) ตําแหนง 
ชาย หญิง 20-34 35-49 50 ป 

ขึ้นไป 
ครู ลูกจาง 

1. ศรีสะเกษวิทยาลัย  ประชากร 
                        กลุมตัวอยาง 

116 
29 

153 
39 

105 
26 

69 
18 

95 
24 

227 
56 

42 
11 

2. สตรีสิริเกศ           ประชากร 
                        กลุมตัวอยาง 

71 
18 

142 
36 

82 
21 

39 
10 

92 
23 

172 
44 

41 
11 

3. กันทรารมณ          ประชากร 
                         กลุมตัวอยาง 

75 
18 

98 
24 

36 
9 

84 
21 

53 
13 

161 
41 

12 
2 

4. กําแพง                ประชากร 
                         กลุมตัวอยาง 

48 
13 

88 
23 

27 
7 

61 
15 

48 
12 

133 
33 

3 
1 

5. ขุขันธ                 ประชากร 
                        กลุมตัวอยาง 

54 
14 

99 
24 

67 
17 

53 
13 

33 
8 

139 
35 

14 
3 

6. กันทรลักษวิทยา     ประชากร 
                         กลุมตัวอยาง 

75 
19 

136 
34 

88 
22 

61 
15 

62 
16 

181 
45 

30 
8 

    รวม                   ประชากร 
                         กลุมตัวอยาง 

439 
110 

716 
180 

405 
102 

367 
 92 

383 
 96 

1,013 
 254 

142 
 36 

    รวมท้ังสิ้น             ประชากร 
                         กลุมตัวอยาง 

1,155 
290 

1,155 
290 

1,155 
290 

 

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย      
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบสอบถาม 
(Questionnaire) เรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน 
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เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งผู วิจัยสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัย                    
ที่เกี่ยวของ มีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
             ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และตําแหนง มีลักษณะ              
เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 สอบถามทรรศนะของบุคลากรเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ     
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในหลักธรรมอิทธิบาท 4
ไดแก 
             1) ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน)   
             2) ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามในสิ่งน้ัน)   
             3) ดานจิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน)   
             4) ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน)   
             ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) และเปนแบบ        
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด    
             ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน             
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีลักษณะเปนคําถาม            
แบบปลายเปด (Open-ended Form)  
 

3.4 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
   ผูวิจัยสรางเครื่องมือและหาคุณภาพ ตามวิธีการและข้ันตอนการสรางแบบสอบถาม             

ในเอกสารการวิจัยเบื้องตน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 69-70) ดังน้ี 
   3.4.1 ศึกษาวิธการสรางแบบสอบถามเพ่ือกําหนดรูปแบบของคําถาม โดยศึกษาวิธีการ

สรางแบบสอบถามจากตําราตาง ๆ ไดแก เอกสารการวิจัยเบื้องตน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 
69-70) และศึกษาแบบสอบถามของคนอื่น ๆ ที่วิจัยในเรื่องที่คลายกัน ไดแก งานวิจัยประเภท
วิทยานิพนธเรื่องการใชอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม           
ขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 (เสกสันต บุญยะ, 
2549, หนา 136-141) แลวกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและ
ปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 2) ขอมูลเกี่ยวกับ
ทรรศนะผูตอบแบบสอบถาม 3) ขอมูลเกี่ยวกับขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม 

   3.4.2 วิเคราะหลักษณะของขอมูลท่ีตองการ โดยวิเคราะหจากวัตถุประสงคของการวิจัย           
คือ 1) เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน             
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  2) เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                    
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
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ขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28                
ที่มีเพศ อายุ และตําแหนง ตางกัน  และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4              
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา
ขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
             ดังน้ัน รูปแบบของแบบสอบถามมีลักษณะเปนคําถามปลายปดและปลายเปด แบงออกเปน 
3 ตอน และโครงสรางของเน้ือหาของแบบสอบถามจะตองมีสวนประกอบ ดังน้ี 
             ตอนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และตําแหนง มีลักษณะ              
เปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 
             ตอนท่ี 2 สอบถามทรรศนะของบุคลากรเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ     
จังหวัดศรีสะเกษ ในหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไดแก 
             1) ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน)   
             2) ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามในสิ่งน้ัน)   
             3) ดานจิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน)   
             4) ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน)   
             ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) และเปนแบบ        
มาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) โดยใหผูตอบเลือดตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด    
            ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน             
ของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีลักษณะเปนคําถาม            
แบบปลายเปด (Open-ended Form)  

   3.4.3 เขียนแบบสอบถามฉบับราง โดยลงมือเขียนแบบสอบถามฉบับรางตามโครงสราง
เน้ือหาของแบบสอบถามในข้ันที่ 3.4.1 และตามหลักในการสรางและรูปแบบที่กําหนดไวในข้ันที่ 
3.4.2 โดยมีหลักการในการสรางขอคําถามคือ ขอคําถามตองสรางข้ึนตามคํานิยามศัพทเกี่ยวกับ
หลักธรรมอิทธิบาท 4 ไดแก ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา และคํานิยามศัพทเกี่ยวกับการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน โดยใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย 
             สําหรับการเขียนขอคําถามในตอนที่  2 ซึ่ งเปนการสอบถามทรรศนะของบุคลากร            
เรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา มีทั้งหมด              
40 ขอ โดยกําหนดสัดสวนขอคําถาม ดังน้ี 
             1) ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) จํานวน 10 ขอ 
             2) ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามในสิ่งน้ัน) จํานวน 10 ขอ 
             3) ดานจิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน) จํานวน 10 ขอ 
             4) ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) จํานวน 10 ขอ 
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   ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบสอบถามแบบปลายปด (Closed Form) และมีรูปแบบ           

เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) แบบของลิเคอรท (Likert) (กองวิจัยทางการศึกษา, 
2545, หนา 61) ซึ่งเปนมาตรวัดเจตคติ 5 ข้ัน โดยใหผูตอบเลือกตอบตามระดับความคิดเห็น 5 ระดับ 
คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอย และนอยที่สุด กําหนดคาระดับ ไดแก 5, 4, 3, 2 และ 1 
ตามลําดับ ดังน้ี        
     5  หมายถึง ทรรศนะที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                              ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากที่สุด 
     4  หมายถึง ทรรศนะที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                              ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก 
     3  หมายถึง ทรรศนะที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                              ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง 
     2  หมายถึง ทรรศนะที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                              ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอย 
     1  หมายถึง ทรรศนะที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                              ผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับนอยที่สุด 

   3.4.4 ใหผูเชี่ยวชาญพิจารณา โดยนําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญในดานที่จะศึกษา             
และดานวัดผลพิจารณา ดังน้ี 
                      3.4.4.1 การพิจารณาขอคําถามในเบื้องตน โดยผูเช่ียวชาญพิจารณาความถูกตอง          
ความเหมาะสมของขอคําถามแตละขอ แลวนําขอเสนอแนะของผูเช่ียวชาญมาปรับปรุงแกไข                 
ขอคําถามใหสมบูรณย่ิงข้ึน  
                      3.4.4.2 การตรวจสอบความเที่ยงตรง โดยสรางแบบตรวจสอบความสอดคลองของ
เครื่องมือโดยกําหนดเกณฑ ดังน้ี    
                            + 1  หมายถึง  แนใจวาคําถามสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการสอบถาม 
               0  หมายถึง  ไมแนใจวาคําถามสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการสอบถาม 
         - 1  หมายถึง  แนใจวาคําถามไมสอดคลองกับจุดประสงคที่ตองการสอบถาม 
                      3.4.4.3 นําแบบสอบถามไปใหผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน ประเมินเพื่อคํานวณหา
ดัชนี  ความสอดคลองประสิทธิภาพของแบบสอบถาม (IOC) ดังรายนามตอไปน้ี 
                                1) พระครูสุจิณวรธรรม (สัณฐ สุจิณฺโณ) (บุญวันท) ตําแหนง อาจารยพิเศษ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด วุฒิการศึกษา ป.ธ.6, ศษ.ม. (การบริหาร
การศึกษา) เปนผูเช่ียวชาญดานโครงสราง เน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง 
                       2) ดร.ไสว สดใส ตําแหนง อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏ                    
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด วุฒิการศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) เปนผูเช่ียวชาญ                 
ดานภาษา สถิติ และพิจารณาความสอดคลอง 
                                3) ดร.ฤทธา นันทพันธ ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28 วุฒิการศึกษา กศ.ด. (การบริหารการศึกษา) เปนผูเช่ียวชาญดานโครงสราง 
เน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง   
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            3.4.4.4 นําขอมูลจากการประเมินความสอดคลองมาวิเคราะหหาดัชนีความ
สอดคลองเปนรายขอ (Index of Item Objective Congruence; IOC) ไดคาดัชนีความสอดคลอง
เทากับ 1.00 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก จ หนา 97-98)         
             3.4.5 ทดลองใชแบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามไปทดลองใชกับกลุมทดลอง                     
ซึ่งมีลักษณะคลายกลุมตัวอยาง จํานวน 40 คน กลุมทดลองดังกลาวเปนครูและบุคลากรในโรงเรียน
นารีนุกูล จังหวัดอุบลราชธานี ในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2556 จากน้ันนําผลมาวิเคราะหหาคา
ความเช่ือมั่น โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ
เทากับ 0.98 (รายละเอียดปรากฏในภาคผนวก ฉ หนา 100)    

   3.4.6 จัดทําแบบสอบถาม โดยทําการพิมพแบบสอบถามฉบับที่จะใชเก็บรวบรวมขอมูล
กับกลุมตัวอยาง เสร็จแลวจึงนําแบบสอบถามไปใชในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป      
 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล    
             ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
    3.5.1 ขอหนังสือราชการเพื่ อขอความอนุเคราะห ในการเก็บรวบรวมขอมูลจาก                   
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
    3.5.2 นําหนังสือราชการเพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลไปประสานงาน
กับโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ จํานวน 6 โรงเรียนเพื่อขอดําเนินการ          
เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 
    3.5.3 ผู วิจัยดําเนินการแจกเครื่องมือวิจัยเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง             
เปนรายบุคคล ต้ังแตวันที่ 1-30 กันยายน พ.ศ. 2556 โดยช้ีแจงใหผูตอบแบบสอบถามเขาใจ            
และตอบแบบสอบถามอยางสมบูรณ 
    3.5.4 ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแก  
เพศ อายุ และตําแหนง ตรวจใหคะแนนระดับทรรศนะ แลวนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป 
 

3.6 การวิเคราะหขอมูล      
             ผูวิจัยดําเนินการวิเคราะหขอมูลตามลําดับ ดังน้ี 

   3.6.1 แบบสอบถามตอนที่ 1 อธิบายถึงลักษณะขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของ
บุคลากร ประกอบดวย เพศ อายุ และตําแหนง วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี (Frequency 
Distributions) และคารอยละ (Percentage) เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและนําเสนอขอมูลทั่วไป
เกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 
      3.6.2 นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มากรอกขอมูลลงในโปรแกรมวิเคราะหแบบสอบถาม  
แบ บ  Rating Scale (ส าคร แสงผึ้ ง , 2552, CD-ROM.) เพื่ อ วิ เคราะหห าค า เฉลี่ ย  (Mean)                  
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชเกณฑการแปลความหมายจากคาเฉลี่ย           
(กองวิจัยทางการศึกษา, 2545, หนา 82) ดังน้ี 
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                              คาเฉลี่ย                       การแปลความหมาย 
                            4.51 – 5.00                             มากที่สุด    
                 3.51 – 4.50                             มาก 
                            2.51 – 3.50                             ปานกลาง 
                            1.51 – 2.50                             นอย 
                            1.00 – 1.50                             นอยที่สุด 
 
       3.6.3 วิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากร จําแนกตามเพศ และอายุ             
ที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาโดยใชสถิติ               
t-test แบบ Independent Samples และเปรียบเทียบความแตกตางระหวางค าเฉลี่ ยของ            
กลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 3 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way 
ANOVA) หรือ F-test       
    3.6.4 นําขอมูลในตอนที่ 3 ของแบบสอบถาม มาจัดประเภททรรศนะเกี่ยวกับปญหา                    
และขอเสนอแนะ โดยใชวิธีเรียงลําดับตามความถ่ีเปนรายดานของหลักธรรมอิทธิบาท 4 
 

3.7 สถิติที่ใชในการวิจัย  

   3.7.1 สถิติเชิงพรรณนา มีดังน้ี 
            3.7.1.1 การแจกแจงความถ่ี (Frequency Distribution)    
            3.7.1.2 รอยละ (Percentage) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,               
หนา 104)  
 

                                    
N
fP   × 100 

 

 

 

 

 

                                เมื่อ   P    แทน   รอยละ 
                                        f    แทน   ความถ่ีที่ตองการแปลงใหเปนรอยละ 
                    N    แทน   จํานวนความถ่ีทั้งหมด 
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                     3.7.1.3 คาเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545,          
หนา 104)  
                                  

                                             
N

X
X   

                      เมื่อ          แทน   คาเฉลี่ย 
                             X   แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุม 

                    N       แทน   จํานวนคะแนนในกลุม 
 
                     3.7.1.4 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใชสูตรดังน้ี                                  
(บุญชม ศรีสะอาด และคนอื่น ๆ, 2552, หนา 127)   
 

                          2

1N
xx

S.D.



   

              เมื่อ   S.D.  แทน   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
                                   x       แทน   ขอมูลแตละตัว 
                  x    แทน   คาเฉลี่ยของขอมูล 
                                  N       แทน   จํานวนขอมูลทั้งหมด 
 
    3.7.2 สถิติท่ีใชหาคุณภาพของเครื่องมือ   
                     3.7.2.1 คาดัชนีความสอดคลอง การหาความเที่ยงตรงของแบบสอบถามเปนรายขอ        
โดยหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruency ; IOC) โดยใชสูตรดังน้ี 
(กองวิจัยทางการศึกษา, 2545, หนา 65)       
 

                                         
N

R
  IOC   

 
                เมื่อ   IOC  แทน  ดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามกับจุดประสงค 
             R      แทน  คะแนนของผูเช่ียวชาญ 
             R   แทน  ผลรวมของคะแนนผูเช่ียวชาญแตละคน 
             N      แทน  จํานวนผูเช่ียวชาญ 
 
                     3.7.2.2 หาคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา                            
( - Coefficient) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป (สาคร แสงผึ้ง, 2552, CD-ROM)      
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   3.7.3 สถิติอางอิงหรือสถิติอนุมาน   
           3.7.3.1 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ        

กลุมตัวอยาง 2 กลุม ไดแก เพศ และตําแหนง โดยใชสถิติ t-test แบบ Independent Samples  
โดยใชสูตรดังน้ี (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 114)  
 

                    

2

2
2

1

2
1

21

n
S

n
S

XX




 

                                  
เมื่อ   t          แทน  คาสถิติที่ใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ t    
                          เพื่อทราบความมีนัยสําคัญ 

                  21 X,X   แทน  คะแนนเฉลี่ยของกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 

                            21 n,n    แทน  ขนาดของกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2 
                  2

2
2
1 S,S     แทน  ความแปรปรวนของกลุมทดลองที่ 1  และกลุมทดลองที่ 2   

                  คา  Degrees of freedom (df) เทากับ  21 nn   – 2      
 

           3.7.3.2 สถิติที่ใชวิเคราะหขอมูลเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ        
กลุมตัวอยาง 3 กลุม ไดแก กลุมอายุ 20-34 ป กลุมอายุ 35-49 ป  และกลุมอายุ 50 ปข้ึนไป         
โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test โดยใชสูตรดังน้ี 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หนา 119)  
 

                                             
w

b

MS
MSF   

                                  
              เมื่อ    F       แทน  คาที่จะใชเปรียบเทียบกับคาวิกฤตในการแจกแจงแบบ F        

                       bMS   แทน  คาความแปรปรวนระหวางกลุม 

                       wMS  แทน  คาความแปรปรวนภายในกลุม 

 

t   = 



 
 
 
 

บทท่ี  4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
             การวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผูวิจัยไดต้ังวัตถุประสงคไว 3 ประการ คือ 
             1. เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
             2. เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ   
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 ที่มีเพศ อายุ และตําแหนงตางกัน     
             3. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัด         
ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28                 
             เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคา
ความเช่ือมั่น เทากับ 0.98 กลุมตัวอยาง จํานวน 290 คน โดยใชตารางของเครจซีและมอรแกน                       
(R.V. Krejcie และ D.W. Morgan) และการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) จากน้ัน
ดําเนินการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลดวยคอมพิวเตอรโปรแกรมสําเร็จรูปและคํานวณหาคาสถิติ
จากสูตรคํานวณ สําหรับการตอบวัตถุประสงค และสมมติฐานการวิจัยใหครบถวนตามที่ ต้ังไว                 
โดยมีลําดับข้ันตอน ดังน้ี 
             4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
    4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
    4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

4.1 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
             การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชสัญลักษณในการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
    X   แทน  คาเฉลี่ย (Mean) 
    S.D. แทน  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
    n    แทน  จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 
    t     แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (t-distribution) 
    S2   แทน  คาความแปรปรวน (Variance) 
    df   แทน  ช้ันแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
    F    แทน  คาสถิติที่ใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 
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    MS  แทน  คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
    SS   แทน  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
    *    แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ลําดับข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล 
            การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดนําเสนอข้ันตอนตามลําดับ ดังน้ี 
   4.2.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
            ขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ อายุ และตําแหนง โดยใชการวิเคราะหหาคาความถ่ี (Frequency) 
คารอยละ (Percentage) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
   4.2.2 การศึกษาทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําธรรมหลักอิทธิบาท 4                     
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ              
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  
            โดยใชการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
   4.2.3 การทดสอบสมมติฐานของการวิจัย  

  โดยใชคาสถิติ t (t-test) เปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย 2 กลุม ในเรื่องเพศและ
ตําแหนง และใชคาสถิติ F-test (One-Way ANOVA) ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว
เพื่อเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยที่มีมากกวา 2 กลุม ในเรื่องอายุ ถาพบความแตกตาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ .05 จะเปรียบเทียบเปนรายคูดวยวิธีการของ LSD (Least-Significant 
Different) และนําเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย     
   4.2.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 28  
            โดยใชการวิเคราะหความถ่ี และนําเสนอในรูปแบบตารางประกอบการบรรยาย 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูล 
   4.3.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
   ไดแก บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล คือ เพศ อายุ และตําแหนง            
 
ตารางท่ี 4-1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ  
 

เพศ จํานวน รอยละ 
ชาย 110 37.93 
หญิง 180 62.07 
รวม 290 100 

 
             จากตารางที่ 4-1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย คือ เพศชาย 
จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 37.93 และเปนเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเปนรอยละ 62.07 
 
ตารางท่ี 4-2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ  
 

อาย ุ จํานวน รอยละ 
20-34 ป 102 35.17 
35-49 ป 92 31.73 

50 ปข้ึนไป 96 33.10 
รวม 290 100 

 
             จากตารางที่  4-2 พบวา กลุม ตัวอยางสวนใหญมีอายุ 20-34 ป  จํานวน 102 คน                 
คิดเปนรอยละ 35.17 รองลงมาคืออายุ 50 ป ข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.10               
และอายุระหวาง 35-49 ป คิดเปนรอยละ 31.73  
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ตารางท่ี 4-3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามตําแหนง  
 

ตําแหนง จํานวน รอยละ 
ครูผูสอน 254 87.59 

ลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราว 36 12.41 
รวม 290 100 

 
             จากตารางที่ 4-3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนครูผูสอนมากกวาลูกจางประจํา                 
หรือลูกจางช่ัวคราว คือ ครูผูสอน จํานวน 254 คน คิดเปนรอยละ 87.59 และลูกจางประจํา            
หรือลูกจางช่ัวคราว จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.41 
 

   4.3.2 การศึกษาทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท ๔ มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   
 
ตารางท่ี 4-4 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                โดยรวมและรายดาน   
 

 

ดานท่ี 
ทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรม

อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน 

 

X  
 

S.D. 
 

ระดับ 

1 ดานฉันทะ 4.35 0.64 มาก 
2 ดานวิริยะ 4.34 0.66 มาก 
3 ดานจิตตะ 4.32 0.70 มาก 
4 ดานวิมังสา 4.31 0.71 มาก 

รวม 4.33 0.68 มาก 
 
             จากตารางที่  4-4 พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                    
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.33 
             เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานฉันทะ (X = 4.35, S.D. = 0.64) ดานวิริยะ (X = 4.34,             
S.D. = 0.66) ดานจิตตะ (X = 4.32, S.D. = 0.70) และดานวิมังสา (X = 4.31, S.D. = 0.71) 
ตามลําดับ   
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ตารางท่ี 4-5 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ   
 
ขอท่ี ดานฉันทะ X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ผูบริหารเอาใจใสรักใครตองานและหนาที่อยูเสมอ 
ผูบริหารปรารถนาจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ 
ผูบริหารเต็มใจบริหารงานตามบทบาทหนาที ่
ผูบริหารสนใจที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน 
ผูบริหารพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน 
ผูบริหารแสดงความช่ืนชมผลการปฏิบัติงานเมื่องานสําเร็จ 
ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการบริหาร 
ผูบริหารมีความมุงมั่นพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึน 
ผูบริหารพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

4.33 
4.41 
4.37 
4.40 
4.29 
4.35 
4.39 
4.30 
4.35 
4.30 

0.61 
0.59 
0.64 
0.63 
0.68 
0.65 
0.65 
0.69 
0.64 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.35 0.64 มาก 
 

             จากตารางที่  4-5 พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                  
ดานฉันทะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.35 
             เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4           
ดานฉันทะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 2 ผูบริหารปรารถนาจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ                
(X = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ขอ 4 ผูบริหารสนใจที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ           
เมื่องานสําเร็จ (X = 4.40, S.D. = 0.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 5 ผูบริหารมีความฉลาด
ทางอารมณในการบริหารงาน (X = 4.29, S.D. = 0.68)   
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ตารางท่ี 4-6 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ   
 
ขอท่ี ดานวิริยะ X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ผูบริหารมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ผูบริหารพยายามปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ 
ผูบริหารพยายามใชความรูความสามารถในการบริหารงาน               
ทุกสถานการณอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ 
ผูบริหารมีความอดทนในการบริหารงานที่ยากลําบาก 
ผูบริหารมีพฤติกรรมหนักเอาเบาสูในการปฏิบัติงาน 
ผูบริหารพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน 
ผูบริหารไมละความพยายามเมื่องานมีอุปสรรคหรือปญหา 
ผูบริหารอุทิศเวลาใหแกการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ผูบริหารทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ผูบริหารเพียรหาความรูมาใชในการบริหารงานอยูเสมอ 

4.38 
4.43 

 
4.35 
4.31 
4.30 
4.40 
4.36 
4.32 
4.29 
4.30 

0.65 
0.61 

 
0.67 
0.69 
0.65 
0.66 
0.66 
0.70 
0.64 
0.68 

มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.34 0.66 มาก 
 

             จากตารางที่  4-6 พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                
ดานวิริยะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.34 
             เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4             
ดานวิริยะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับ       
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 2 ผูบริหารพยายามปฏิบั ติงานใหบรรลุความสําเร็จ                 
(X = 4.43, S.D. = 0.61) รองลงมาคือขอ 6 ผูบริหารพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสูงข้ึน                 
(X = 4.40, S.D. = 0.66) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 9 ผูบริหารทุมเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ (X = 4.29, S.D. = 0.64)   
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ตารางท่ี 4-7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ   
 
ขอท่ี ดานจิตตะ X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ผูบริหารต้ังใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ 
ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนอยูเสมอ 
ผูบริหารเอาใจใสติดตามงานอยูเสมอ 
ผูบริหารสอบถามความกาวหนาของงานตาง ๆ อยูเสมอ 
ผูบริหารตรวจสอบติดตามงานตาง ๆ อยูเสมอ 
ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลงานใหทราบเสมอ 
ผูบริหารนิเทศแนะนํางานฝายตาง ๆ อยูเสมอ 
ผูบริหารหมั่นตรวจตราดูความเรียบรอยของงานอยูเสมอ 
ผูบริหารปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ 
ผูบริหารเปนหวงงานอยูเสมอแมไปราชการที่อื่น 

4.42 
4.35 
4.33 
4.33 
4.27 
4.31 
4.28 
4.29 
4.36 
4.25 

0.60 
0.67 
0.74 
0.71 
0.70 
0.68 
0.74 
0.75 
0.68 
0.73 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.32 0.70 มาก 
 

             จากตารางที่  4-7 พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                
ดานจิตตะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.32 
             เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4            
ดานจิตตะ มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับ             
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 1 ผูบริหารต้ังใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ (X = 4.42,              
S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ขอ 9 ผูบริหารปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ (X = 4.36, S.D. = 
0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 10 ผูบริหารเปนหวงงานอยูเสมอแมไปราชการที่อื่น             
(X = 4.25, S.D. = 0.73)   
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ตารางท่ี 4-8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ของระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา   
 
ขอท่ี ดานวิมังสา X  S.D. ระดับ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ผูบริหารเขาใจการบริหารงานดานตาง ๆ เปนอยางดี 
ผูบริหารนําจุดเดนขององคการมาใชพัฒนางาน 
ผูบริหารนําปญหามาพิจารณาใครครวญเพื่อแกไข 
ผูบริหารพิจารณาอุปสรรคของการทํางานและแกไข 
ผูบริหารปรับปรุงและดัดแปลงการทํางานใหสําเร็จ 
ผูบริหารหาสาเหตุเมื่องานไมสําเร็จเพื่อหาทางแกไข 
ผูบริหารหาวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ 
ผูบริหารประชุมปรึกษาหารือการทํางานอยูเสมอ 
ผูบริหารหมั่นศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ อยูเสมอ 
ผูบริหารประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ 

4.34 
4.33 
4.30 
4.29 
4.31 
4.30 
4.34 
4.28 
4.31 
4.27 

0.68 
0.68 
0.70 
0.75 
0.71 
0.75 
0.72 
0.72 
0.71 
0.70 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.31 0.71 มาก 
 

             จากตารางที่  4-8 พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4                 
ดานวิมังสา มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
             เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4            
ดานวิมังสา มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 1 ผูบริหารเขาใจการบริหารงานดานตาง ๆ เปนอยางดี                
(X = 4.34, S.D. = 0.68) และขอ 7 ผูบริหารหาวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ (X = 4.34, 
S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ขอ 2 ผูบริหารนําจุดเดนขององคการมาใชพัฒนางาน (X = 4.33,                
S.D. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 10 ผูบริหารประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไข                 
อยูเสมอ (X = 4.27, S.D. = 0.70)   
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   4.3.3  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย      
    ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานการวิจัยไว 3 ขอ ดังน้ี    

   1. บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

   2. บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

   3. บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 

 
             ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 1. บุคลากรท่ีมีเพศตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรม            
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4-9 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                โดยรวม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. ระดับ 
          ชาย 
          หญิง 

110 
180 

4.35 
4.31 

0.65 
0.70 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.33 0.68 มาก 
 
              จากตารางที่ 4-9  พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-10 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
           ชาย 
           หญิง 

110 
180 

4.35 
4.31 

0.65 
0.70 

 

0.1477 

รวม 290 - 
 
             จากตารางที่ 4-10 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ 0.1477 นอยกวาคา t จากตาราง
ซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนําหลักธรรม          
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4.11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานฉันทะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. ระดับ 
          ชาย 
          หญิง 

110 
180 

4.37 
4.34 

0.62 
0.66 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.36 0.64 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-11 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-12 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
         ชาย 
         หญิง 

110 
180 

4.37 
4.34 

0.62 
0.66 

 

0.5782 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่ 4-12 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ 0.5782 นอยกวาคา t จากตาราง
ซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนําหลักธรรม           
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4-13 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิริยะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. ระดับ 
          ชาย 
          หญิง 

110 
180 

4.37 
4.33 

0.63 
0.68 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.35 0.66 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-13  พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะอยูในระดับมาก 
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ตารางท่ี 4-14 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
         ชาย 
         หญิง 

110 
180 

4.37 
4.33 

0.63 
0.68 

 

0.6969 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่ 4-14 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ 0.6969 นอยกวาคา t จากตาราง
ซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนําหลักธรรม            
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ ไมแตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4-15 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานจิตตะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. ระดับ 
          ชาย 
          หญิง 

110 
180 

4.39 
4.29 

0.66 
0.73 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.34 0.70 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-15  พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-16 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
         ชาย 
         หญิง 

110 
180 

4.39 
4.29 

0.66 
0.73 

 

0.8453 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่ 4-16 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ 0.8453 นอยกวาคา t จากตาราง
ซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนําหลักธรรม            
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-17 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิมังสา จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. ระดับ 
          ชาย 
          หญิง 

110 
180 

4.32 
4.30 

0.71 
0.71 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.31 0.71 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-17 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสาอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-18 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา จําแนกตามเพศ 
 

เพศ n X  S.D. t 
         ชาย 
         หญิง 

๑๑๐ 
๑๘๐ 

๔.๓๒ 
๔.๓๐ 

๐.๗๑ 
๐.๗๑ 

 

๐.๒๘๓๔ 

 
รวม ๒๙๐ - 

 
             จากตารางที่ 4-18 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ 0.2834 นอยกวาคา t จากตาราง
ซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของบุคลากรเพศชายและเพศหญิงที่มีตอการนําหลักธรรม              
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา ไมแตกตางกัน 
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             ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 2. บุคลากรท่ีมีอายุตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรม            
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4-19 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  โดยรวม จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. ระดับ 
อายุ 20-34 ป 
อายุ 35-49 ป 
อายุ 50 ปข้ึนไป 

102 
92 
96 

4.35 
4.30 
4.33 

0.67 
0.69 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 290 4.33 0.68 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-19  พบวา ทรรศนะของบุคลากรทุกกลุมอายุที่มีตอการนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-20 การวิเคราะหความแปรปรวนตามทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                  หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  โดยรวม จําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

320.73 
93,302.01 

2 
287 

160.37 
325.09 

0.4933 

รวม 93,622.74 289 - - 
 
             จากตารางที่ 4-20 พบวา คา F จากการคํานวณ เทากับ 0.4933 นอยกวาคา F จากตาราง
ซึ่งเทากับ 3.06 แสดงวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ             
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีอายุตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-21 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานฉันทะ จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. ระดับ 
อายุ 20-34 ป 
อายุ 35-49 ป 
อายุ 50 ปข้ึนไป 

102 
92 
96 

4.34 
4.32 
4.37 

0.63 
0.65 
0.65 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 290 4.34 0.64 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-21 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทุกกลุมอายุที่มีตอการนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-22 การวิเคราะหความแปรปรวนตามทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                  หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานฉันทะ จําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

53.08 
16,318.92 

2 
287 

26.54 
56.86 

0.4468 

รวม 16,372 289 - - 
 
             จากตารางที่ 4-22 พบวา คา F จากการคํานวณ เทากับ 0.4468 นอยกวาคา F จากตาราง
ซึ่งเทากับ 3.06 แสดงวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีอายุตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-23 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิริยะ จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. ระดับ 
อายุ 20-34 ป 
อายุ 35-49 ป 
อายุ 50 ปข้ึนไป 

102 
92 
96 

4.39 
4.33 
4.31 

0.64 
0.66 
0.67 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 290 4.34 0.66 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-23 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทุกกลุมอายุที่มีตอการนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-24 การวิเคราะหความแปรปรวนตามทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                  หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิริยะ จําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

40.07 
8,121.85 

2 
287 

20.04 
28.30 

0.7081 

รวม 8,161.92 289 - - 
 
             จากตารางที่ 4-24 พบวา คา F จากการคํานวณ เทากับ 0.7081 นอยกวาคา F จากตาราง
ซึ่งเทากับ 3.06 แสดงวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีอายุตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-25 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานจิตตะ จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. ระดับ 
อายุ 20-34 ป 
อายุ 35-49 ป 
อายุ 50 ปข้ึนไป 

102 
92 
96 

4.32 
4.29 
4.32 

0.70 
0.71 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 290 4.31 0.70 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-25 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทุกกลุมอายุที่มีตอการนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-26 การวิเคราะหความแปรปรวนตามทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                  หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานจิตตะ จําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

0.54 
9,617.26 

2 
287 

0.27 
33.51 

0.0081 

รวม 9,617.80 289 - - 
 
             จากตารางที่ 4-26 พบวา คา F จากการคํานวณ เทากับ 0.0081 นอยกวาคา F จากตาราง
ซึ่งเทากับ 3.06 แสดงวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ                 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีอายุตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-27 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิมังสา จําแนกตามอาย ุ
 

อาย ุ n X  S.D. ระดับ 
อายุ 20-34 ป 
อายุ 35-49 ป 
อายุ 50 ปข้ึนไป 

102 
92 
96 

4.35 
4.25 
4.35 

0.70 
0.75 
0.68 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 290 4.32 0.71 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-27 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทุกกลุมอายุที่มีตอการนําหลักธรรม               
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-28 การวิเคราะหความแปรปรวนตามทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนํา 
                  หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิมังสา จําแนกตามอาย ุ
 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F 

ระหวางกลุม 
ภายในกลุม 

64.17 
10,329.41 

2 
287 

32.09 
35.99 

0.8916 

รวม 10,393.58 289 - - 
 
             จากตารางที่ 4-28 พบวา คา F จากการคํานวณ เทากับ 0.8916 นอยกวาคา F จากตาราง
ซึ่งเทากับ 3.06 แสดงวาบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ จังหวัดศรีสะเกษ                
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีอายุตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา ไมแตกตางกัน 
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             ผลการทดสอบสมมติฐานขอ 3. บุคลากรท่ีมีตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา แตกตางกัน 
 
ตารางท่ี 4-29 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  โดยรวม จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. ระดับ 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.31 
4.42 

0.68 
0.64 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.37 0.66 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-29 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งตําแหนงครูผูสอนและตําแหนง
ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-30 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวม จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.31 
4.42 

0.68 
0.64 

 

- 0.1967 
 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่  4-30 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ  - 0.1967 นอยกวาคา t              
จากตารางซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของครูผูสอนและทรรศนะของลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                
โดยรวม ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-31 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานฉันทะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. ระดับ 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.35 
4.36 

0.64 
0.66 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.36 0.65 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-31 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งตําแหนงครูผูสอนและตําแหนง
ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-32 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.35 
4.36 

0.64 
0.66 

 

- 0.0954 
 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่  4-32 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ – 0.0954 นอยกวาคา t              
จากตารางซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของครูผูสอนและทรรศนะของลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                
ดานฉันทะ ไมแตกตางกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

61 
 
 

ตารางท่ี 4-33 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิริยะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. ระดับ 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.34 
4.37 

0.67 
0.62 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.36 0.65 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-33 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งตําแหนงครูผูสอนและตําแหนง
ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราว ที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-34 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.34 
4.37 

0.67 
0.62 

 

- 0.2592 
 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่  4-34 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ – 0.2592 นอยกวาคา t              
จากตารางซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของครูผูสอนและทรรศนะของลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                
ดานวิริยะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-35 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานจิตตะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. ระดับ 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.29 
4.46 

0.71 
0.63 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.38 0.67 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-35 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งตําแหนงครูผูสอนและตําแหนง
ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราว ที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-36 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะ จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.29 
4.46 

0.71 
0.63 

 

- 1.306 
 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่  4-36 พบวา คา t จากการคํานวณ เท ากับ  – 1.306 นอยกวาค า t              
จากตารางซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของครูผูสอนและทรรศนะของลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                
ดานจิตตะ ไมแตกตางกัน 
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ตารางท่ี 4-37 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอ 
                  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา 
                  ดานวิมังสา จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. ระดับ 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.28 
4.49 

0.72 
0.65 

มาก 
มาก 

รวม 290 4.39 0.69 มาก 
 
             จากตารางที่ 4-37 พบวา ทรรศนะของบุคลากรทั้งตําแหนงครูผูสอนและตําแหนง
ลูกจางประจํา หรือลูกจางช่ัวคราว ที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา อยูในระดับมาก 
 
ตารางท่ี 4-38 ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4  
                  มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา จําแนกตามตําแหนง 
 

ตําแหนง n X  S.D. t 
ครูผูสอน 
ลูกจางประจํา หรือ 
   ลูกจางช่ัวคราว 

254 
36 

4.28 
4.49 

0.72 
0.65 

 

- 1.4759 
 

 
รวม 290 - 

 
             จากตารางที่  4-38 พบวา คา t จากการคํานวณ เทากับ – 1.4759 นอยกวาคา t              
จากตารางซึ่งเทากับ 1.960 แสดงวาทรรศนะของครูผูสอนและทรรศนะของลูกจางประจํา หรือลูกจาง
ช่ัวคราวที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                
ดานวิมังสา ไมแตกตางกัน 
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             4.3.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พิ เศษ                        
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   
 
ตารางท่ี 4-39 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                   ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
                  ขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                   มัธยมศึกษา เขต 28 ดานฉันทะ   
 
ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี รอยละ 

1 
 
 
2 
 
3 

ผูบริหารพอใจรักใครในการบริหารงานในบางดานโดยเฉพาะ 
เชน การบริหารทั่วไปดานอาคารสถานที่ ทําใหละเลย               
การบริหารงานในดานอื่น ๆ 
ผูบริหารไมคอยมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน                
ทําใหเกิดความตึงเครียดในการทํางาน 
ผูบริหารขาดการแสดงออกซึ่งความพอใจในการบริหารงาน                  
ทําใหผูรวมงาน ไมทราบทิศทางการทํางาน 

17 
 
 
8 
 
2 

62.96 
 
 

29.63 
 

7.41 

รวม 27 100 
 
             จากตารางที่ 4-39 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดานฉันทะมากที่สุด คือ 
ผูบริหารพอใจรักใครในการบริหารงานในบางดานโดยเฉพาะ เชน การบริหารทั่วไปดานอาคารสถานที่ 
ทําใหละเลยการบริหารงานในดาน อื่น ๆ (รอยละ 62.96) รองลงมาคือ ผูบริหารไมคอยมีความฉลาด
ทางอารมณในการบริหารงาน ทําใหเกิดความตึงเครียดในการทํางาน (รอยละ 29.63) และผูบริหาร
ขาดการแสดงออกซึ่งความพอใจในการบริหารงานทําใหผูรวมงานไมทราบทิศทางการทํางาน             
(รอยละ 7.41) 
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ตารางท่ี 4-40 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                   ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
                   ขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                   มัธยมศึกษา เขต 28 ดานวิริยะ   
 
ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี รอยละ 

1 
 
2 
 
3 

ผูบริหารมีภาวะผูนําในดานตาง ๆ ในบางสถานการณ                  
ไมครอบคลุมทุกสถานการณ 
ผูบริหารไมคอยนําความรูมาใชในการบริหารงาน                   
อยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เชน การใหบริการที่รวดเร็ว 
ผูบริหารไมคอยพยายามแกไขปญหาหรือขอขัดแยง                      
เมื่องานมีอุปสรรค ปญหา หรือขอขัดแยง 

19 
 
6 
 
3 

67.86 
 

21.43 
 

10.71 

รวม 28 100 
 
             จากตารางที่ 4-40 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดานวิริยะมากที่สุด คือ 
ผูบริหารมีภาวะผูนําในดานตาง ๆ ในบางสถานการณ ไมครอบคลุมทุกสถานการณ (รอยละ 67.86) 
รองลงมาคือ ผูบริหารไมคอยนําความรูมาใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เชน             
การใหบริการที่รวดเร็ว (รอยละ 21.43) และผูบริหารไมคอยพยายามแกไขปญหาหรือขอขัดแยง            
เมื่องานมีอุปสรรค ปญหา หรือขอขัดแยง (รอยละ 10.71) 
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ตารางท่ี 4-41 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                   ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
                   ขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                   มัธยมศึกษา เขต 28 ดานจิตตะ   
 
ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี รอยละ 

1 
 
 
2 
3 

ผูบริหารไมคอยเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/
โครงการ อยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหไมทราบการบรรลุ
เปาหมายของงานที่แทจริง 
ผูบริหารขาดการนิเทศงาน/นิเทศภายใน 
ผูบริหารไมคอยสอบถามผูรวมงานเกี่ยวกับความกาวหนา             
ของงาน 

15 
 
 

10 
2 

55.56 
 
 

37.04 
7.40 

รวม 27 100 
 
             จากตารางที่ 4-41 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดานจิตตะมากที่สุด คือ 
ผูบริหารไมคอยเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและตอเน่ือง            
ทําใหไมทราบการบรรลุเปาหมายของงานที่แทจริง (รอยละ 55.56) รองลงมาคือ ผูบริหารขาดการ
นิเทศงาน/นิเทศภายใน (รอยละ 37.04) และผูบริหารไมคอยสอบถามผูรวมงานเกี่ยวกับ
ความกาวหนาของงาน (รอยละ 7.40) 
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ตารางท่ี 4-42 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ 
                   ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
                   ขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
                   มัธยมศึกษา เขต 28 ดานวิมังสา   
 
ขอท่ี ขอเสนอแนะ ความถ่ี รอยละ 

1 
 
2 
 
3 

ผูบริหารขาดการพิจารณาไตรตรอง ในการแกไขปญหา                
หรืออุปสรรคในการทํางานอยางเปนระบบ 
ผูบริหารขาดการศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ ใหถูกตอง  
เหมาะสมตามสถานการณ   
ผูบริหารไมคอยเนนการประเมิน ผลงานเพื่อปรับปรุงแกไข                
ใหมีประสิทธิภาพ  หรือมีความกาวหนามากย่ิงข้ึน 

15 
 
5 
 
2 

68.18 
 

22.73 
 

9.09 

รวม 22 100 
 
             จากตารางที่ 4-42 พบวา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ  
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ดานวิมังสามากที่สุด คือ
ผูบริหารขาดการพิจารณาไตรตรองในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานอยางเปนระบบ 
(รอยละ 68.18) รองลงมา คือ ผูบริหารขาดการศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ ใหถูกตอง เหมาะสม
ตามสถานการณ (รอยละ 22.73) และนอยที่สุด คือ ผูบริหารไมคอยเนนการประเมินผลงานเพื่อ
ปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพ หรือมีความกาวหนามากย่ิงข้ึน (รอยละ 9.09)    
 
 
 



 
 
 
 

บทท่ี  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
             การวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอ          
การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของ
บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 28  2) เพื่อเปรียบเทียบการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริห ารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พิ เศษ                 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และตําแหนง
ตางกัน และ 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัด           
ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 28 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย         
จํานวน 290 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่น
ทั้งฉบับ เทากับ 0.98 วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป และคํานวณจากสูตร 
สถิติที่ ใชในการวิจัย ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คา t (t-test for 
Independent Samples) และคา F-test (One-Way ANOVA) 

   5.1 สรุปผล 
    5.2 อภิปรายผล 
    5.3 ขอเสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผล 
             การวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา
ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  สรุปผลไดดังน้ี 
             5.1.1 ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  
    ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 180 คน คิดเปน          
รอยละ 62.07 และเปนเพศชาย จํานวน 110 คน คิดเปนรอยละ 37.93 มีอายุ 20-34 ป จํานวน  
102 คน คิดเปนรอยละ 35.17 รองลงมาคือ อายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 33.10 
และอายุ 35-49 ป จํานวน 92 คน คิดเปนรอยละ 31.73 เปนครูผูสอน จํานวน 254 คน คิดเปน           
รอยละ 87.59 และลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราว จํานวน 36 คน คิดเปนรอยละ 12.41 
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   5.1.2 การศึกษาทรรศนะของบุคลากรท่ีมีตอการนําธรรมหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
             ผลการวิจัยพบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช ในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณารายดาน 
พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ดานฉันทะ           
( X = 4.35, S.D. = 0.64) ดานวิริยะ ( X = 4.34, S.D. = 0.66) ดานจิตตะ ( X = 4.32, S.D. = 
0.70) และดานวิมังสา ( X = 4.31, S.D. = 0.71) เมื่อพิจารณาหลักธรรมอิทธิบาท 4 เปนรายดาน
และรายขอ สรุปไดดังน้ี 
                    5.1.2.1 ดานฉันทะ พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4           
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานฉันทะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.35              
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.64 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะอยูในระดับมาก          
ทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 2 ผูบริหารปรารถนาจะบริหารงานให
บรรลุผลสําเร็จ ( X = 4.41, S.D. = 0.57) รองลงมาคือ ขอ 4 ผูบริหารสนใจที่จะบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพเมื่องานสําเร็จ ( X = 4.40, S.D. = 0.63) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 5 
ผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน ( X = 4.29, S.D. = 0.68)   
                     5.1.2.2 ดานวิริยะ พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4           
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.34 และ              
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิริยะอยูในระดับมาก         
ทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ผูบริหารพยายามปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ                 
( X = 4.43, S.D. = 0.61) รองลงมาคือขอ 6 ผูบริหารพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษา ใหสูงข้ึน                 
( X = 4.40, S.D. = 0.66) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 9 ผูบริหารทุมเทแรงกายแรงใจในการ
ปฏิบัติงานอยูเสมอ ( X = 4.29, S.D. = 0.64)   
                     5.1.2.3 ดานจิตตะ พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4            
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 4.32 และ              
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.70 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานจิตตะอยูในระดับมาก          
ทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 1 ผูบริหารต้ังใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ              
( X = 4.42, S.D. = 0.63) รองลงมาคือ ขอ 9 ผูบริหารปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ ( X = 4.36,  
S.D. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 10 ผูบริหารเปนหวงงานอยูเสมอแมไปราชการที่อื่น 
( X = 4.25, S.D. = 0.73)   
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          5.1.2.4 ดานวิมังสา พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4          

มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.31 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอ      
การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา ดานวิมังสา อยูในระดับ
มากทั้ง 10 ขอ เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยคือ ขอ 1 ผูบริหารเขาใจการบริหารงานดาน              
ตาง ๆ เปนอยางดี ( X = 4.34, S.D. = 0.68) และขอ 7 ผูบริหารหาวิธีการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ ( X = 4.34, S.D. = 0.72) รองลงมาคือ ขอ 2 ผูบริหารนําจุดเดนขององคการมาใช
พัฒนางาน ( X = 4.33, S.D. = 0.68) และขอที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือ ขอ 10 ผูบริหารประเมินผล
งานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ ( X = 4.27, S.D. = 0.70)   

   5.1.3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
    ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิ เศษ             
จังห วัดศรีสะเกษ สั งกัดสํ านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่ มี เพศ อายุ                
และตําแหนงตางกัน ปรากฏดังน้ี 
            5.1.3.1 บุคลากรที่มีเพศตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช             
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ ดานฉันทะ 
ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ปรากฏวาบุคลากรที่มีเพศตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรม
อิทธิบาท ในแตละดานมาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
            5.1.3.2 บุคลากรที่มีอายุตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช                
ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ ดานฉันทะ 
ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ปรากฏวาบุคลากรที่มีอายุตางกันมีทรรศนะตอการนํา
หลักธรรมอิทธิบาท ในแตละดานมาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 
            5.1.3.3 บุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4              
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  เมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ                    
ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ปรากฏวาบุคลากรที่มีตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอ
การนําหลักธรรมอิทธิบาทในแตละดานมาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน 

   5.1.4 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัด         
ศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
             ผลการวิจัยพบวา  
                     5.1.4.1 ดานฉันทะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มากที่สุด คือ ผูบริหารพอใจ
รักใครในการบริหารงานในบางดานโดยเฉพาะ เชน การบริหารทั่วไปดานอาคารสถานที่ ทําใหละเลย           
การบริหารงานในดานอื่น ๆ รองลงมา คือ ผูบริหารไมคอยมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน                
ทําใหเกิดความตึงเครียดในการทํางาน และผูบริหารขาดการแสดงออกซึ่งความพอใจในการ
บริหารงานทําใหผูรวมงานไมทราบทิศทางการทํางาน 
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            5.1.4.2 ดานวิริยะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มากที่สุด คือ ผูบริหาร                
มีภาวะผูนําในดานตาง ๆ ในบางสถานการณ ไมครอบคลุมทุกสถานการณ รองลงมาคือ ผูบริหาร               
ไมคอยนําความรูมาใชในการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน เชน การใหบริการที่รวดเร็ว               
และผูบริหารไมคอยพยายามแกไขปญหาหรือขอขัดแยงเมื่องานมีอุปสรรค ปญหา หรือขอขัดแยง 
            5.1.4.3 ดานจิตตะ ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มากที่สุด คือ ผูบริหาร               
ไมคอยเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและตอเน่ือง ทําใหไมทราบ           
การบรรลุเปาหมายของงานที่แทจริง รองลงมาคือ ผูบริหารขาดการนิเทศงาน/ นิเทศภายใน            
และผูบริหารไมคอยสอบถามผูรวมงานเกี่ยวกับความกาวหนาของงาน  
            5.1.4.4 ดานวิมังสา ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 มากที่สุด คือ ผูบริหารขาด
การพิจารณาไตรตรองในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานอยางเปนระบบ รองลงมาคือ 
ผูบริหารขาดการศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ ใหถูกตอง เหมาะสมตามสถานการณ และผูบริหาร
ไมคอยเนนการประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขใหมีประสิทธิภาพหรือมีความกาวหนามากย่ิงข้ึน   
   

5.2 อภิปรายผล 
             จากการวิจัยเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ผูวิจัยพบขอสังเกตที่นํามาอภิปรายผล ดังน้ี 

   5.2.1 การศึกษาทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พิเศษ                  
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28   

   ผลการวิจัยพบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทรรศนะ
ของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา         
อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานฉันทะ ดานวิริยะ         
ดานจิตตะ และดานวิมังสา ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูบริหารสถานศึกษาไดนําหลักธรรมที่เปนองคประกอบ
ของอิทธิบาท 4 ทุกดานมาใชในการบริหารงานอยางสมดุลกันจึงมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันมาก และ
คาเฉลี่ยโดยรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับคํากลาวของ พระเทพวิสุทธิกวี (ปญญานันทภิกขุ) 
(2538, หนา 45) ซึ่งไดกลาวถึงอิทธิบาท 4 ไววา “อิทธิบาทน่ีแปลวา คุณธรรมที่จะทําใหเกิด
ความสําเร็จ ถาพูดงาย ๆ ก็วาบันไดแหงความสําเร็จ ถาเราเดินตามบันไดน้ีแลวจะกาวไปสูความสําเร็จ 
พระพุทธเจาทรงตรัสไววา เพราะเรามีอิทธิบาท 4 ประการสมบูรณ เมื่อใดแลวก็เกิดฤทธ์ิทางใจ         
เกิดอํานาจที่จะกระตุนเรงเราใหมีความกาวหนา ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยตางๆ ดังน้ี 



  

72 
 
 

           5.2.1.1 เสกสันต บุญยะ (2549, หนา 76-91) ไดวิจัยเรื่องการใชอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียนปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 4 ซึ่งพบวาผูบริหารและครูผูสอนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใชอิทธิบาท 4 
คือ ดานวิมังสา ดานจิตตะ ดานฉันทะและดานวิริยะในการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยูในระดับดีมาก 

           5.2.1.2 อรพรรณ ศิริพรประสิทธ์ิ (2549, หนา 102-103) ไดวิจัยเรื่องสัมฤทธิผล
การใชอิทธิบาท 4 ในการทํางาน ของคณะกรรมการหมูบาน อําเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช                 
และพบวาสัมฤทธิผลการใชอิทธิบาท 4 ในการทํางานของคณะกรรมการหมูบาน อําเภอเมือง               
จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยรวม รายดานและรายขออยูในระดับมาก  

           5.2.1.3 พระมหาวุฒิกร บัวทอง (2552, หนา 73-74) ไดวิจัยเรื่องการใชหลัก              
อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลของผูบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 และพบวา ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุม 7 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียนในภาพรวม                
อยูในระดับมาก 

           5.2.1.4 ดาบตํารวจ พันพลัง ประชาโชติ (2554, หนา 120-131) ไดทําวิจัยเรื่อง    
การใชอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงานของผูนําทองถ่ิน: ศึกษาเฉพาะกรณี อําเภอเอราวัณ จังหวัดเลย 
และพบวา การนําหลักอิทธิบาท 4 ไปใชในการปฏิบัติงานของผูนําทองถ่ิน ในเขตพื้นที่อําเภอเอราวัณ 
จังหวัดเลย โดยรวมทั้ง 4 ดาน อยูในระดับมาก                   

   5.2.2 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
             ผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ             

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และตําแหนง
ตางกัน ปรากฏวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ และตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน  เมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ              
ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ปรากฏวาบุคลากรที่มีเพศ อายุ และตําแหนง
ตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาทในแตละดานมาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาไมแตกตางกัน เน่ืองจากผูบริหารสถานศึกษาไดบริหารงานภายในสถานศึกษาตามหลัก
ธรรมาภิบาล ไดแก หลักคุณธรรม โดยยึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยาง          
แกสังคม หลักความโปรงใส โดยการทํางานทุกข้ันตอนยึดความโปรงใส เพื่อสรางความไววางใจซึ่งกัน
และกัน มีการปรับปรุงกลไกในการทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ มีการเปดเผยขอมูลขาวสาร              
ที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมา และหลักการมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหประชาชนและ
ผูเกี่ยวของทุกฝายเขามาและเสนอความเห็นในการตัดสินใจในปญหาสําคัญของการบริหารและจัด
การศึกษา ซึ่งจากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลดังกลาวทําใหบุคลากรในสถานศึกษาไดรูเห็นและ
เขาใจตรงกันเกี่ยวกับการบริหารงานในสถานศึกษา โดยเฉพาะอยางย่ิงทรรศนะของบุคลากร               
ในสถานศึกษาที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา          
ซึ่งมีผลทําใหบุคลากรที่มีเพศ อายุ และตําแหนงตางกันมีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4         
มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน ผลการวิจัยดังกลาวน้ีสอดคลองกับ
ผลการวิจัยตางๆ ดังน้ี 
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           5.2.2.1 ดาราณี สิทธิพงษ (2549, หนา 72-73) ไดวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิของการใช              
อิทธิบาท 4 ในการพัฒนาชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตําบลทอนหงส อําเภอพรหมคีรี           
จังหวัดนครศรีธรรมราช และพบวาประชากรที่มีเพศแตกตางกันมีความคิดเห็นตอการใชอิทธิบาท 4                 
ในการพัฒนาชุมชนไมแตกตางกัน    

           5.2.2.2 สิทธิชัย เดชาสิทธ์ิ (2549, หนา 97-98) ไดวิจัยเรื่องผลสัมฤทธ์ิในการใช
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีขาราชการศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
และพบวาขาราชการเพศชายและเพศหญิงมีผลสัมฤทธ์ิในการใชอิทธิบาท 4 ไมแตกตางกัน  

           5.2.2.3 ณัฐนี เลิศเรืองเจริญ  (2551, หนา 83-84) ไดวิจัยเรื่องการใชหลัก                
อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหนาที่ของพยาบาล : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลมหาชัย 2 อําเภอ          
กระทุมแบน จังหวัดสมุทรสาคร และพบวาพยาบาลโรงพยาบาลมหาชัย 2 ที่มีเพศ อายุ สถานภาพ 
วุฒิการศึกษา และรายไดตอเดือนแตกตางกันมีการนําหลักฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ไปใชใน
การปฏิบัติหนาที่ไมแตกตางกัน  

   5.2.3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ พิ เศษ             
จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
                     5.2.3.1 ดานฉันทะ พบวาขอเสนอแนะที่มีความถ่ีหรือรอยละมากที่สุดคือ ผูบริหาร
พอใจรักใครในการบริหารงานในบางดานโดยเฉพาะ เชน การบริหารทั่วไปดานอาคารสถานที่                 
ทําใหละเลยการบริหารงานในดานอื่น ๆ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากในสภาพทั่วไปผูบริหารมักสนใจในการ
พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งกอสราง สวนงานอื่นๆ มักจะมอบหมายใหฝายที่รับผิดชอบหรือ
คณะกรรมการดําเนินการตามคําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา จึงมีผลทําใหบุคลากรมองเห็นวา
ผูบริหารสนใจงานเพียง บางงาน และละเลยการบริหารงานดานอื่นๆ 
            5.2.3.2 ดานวิริยะ พบวาขอเสนอแนะที่มีความถ่ีหรือรอยละมากที่สุดคือ ผูบริหาร     
มีภาวะผูนําในดานตาง ๆ ในบางสถานการณ ไมครอบคลุมทุกสถานการณ ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ผูบริหารมักจะมอบหมายใหฝายที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการดําเนินการตามคําสั่งมอบหมายงาน
ของสถานศึกษา ทําใหผูบริหารขาดการแสดงออกซึ่งภาวะผูนําตามขอบขายการบริหารงาน 
            5.2.3.3 ดานจิตตะ พบวาขอเสนอแนะที่มีความถ่ีหรือรอยละมากที่สุดคือ คือ 
ผูบริหารไมคอยเอาใจใสติดตามการทํางานตามแผนงาน/โครงการอยางเปนระบบและตอเน่ือง               
ทําใหไมทราบการบรรลุเปาหมายของงานที่แทจริง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากผูบริหารมักจะมอบหมายให
ฝายที่รับผิดชอบดําเนินการตามคําสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา โดยผูปฏิบัติจะเปนผูจัดทํา
เอกสารรายงานเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปการศึกษา ซึ่งมีผลทําใหการติดตามหรือการปรับปรุงแกไข
การทํางานขาดความตอเน่ือง  
            5.2.3.4 ดานวิมังสา พบวาขอเสนอแนะที่มีความถ่ีหรือรอยละมากที่สุดคือ ผูบริหาร         
ขาดการพิจารณาไตรตรองในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการทํางานอยางเปนระบบ ทั้งน้ีอาจ
เน่ืองมาจากผูบริหารมักจะมอบหมายใหฝายทีร่ับผิดชอบดําเนินการปรับปรุงแกไขปญหาหรืออุปสรรค
ในการทํางาน แลวรายงานใหผูบริหารทราบ จึงมีผลทําใหบุคลากรมองเห็นวาผูบริหารขาดการ
พิจารณาไตรตรองในการแกไขปญหาหรืออุปสรรคในการทํางาน   
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5.3 ขอเสนอแนะ 
             จากผลการวิจัยและการอภิปรายผล ผูวิจัยมีขอเสนอแนะ ดังน้ี 

   5.3.1 ขอเสนอแนะเพ่ือการนําผลการวิจัยไปใช   
            5.3.1.1 จากผลการวิจัยที่พบวา ทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรม             
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณารายดาน พบวาทรรศนะของบุคลากรที่มีตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และมีคาเฉลี่ยใกลเคียงกันคือ                 
ดานฉันทะ (4.35) ดานวิริยะ (4.34) ดานจิตตะ (4.32) และดานวิมังสา (4.31) แสดงใหเห็นวา
ผูบริหารนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานอยางสมดุลกัน ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษา
ควรนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 ทั้ง 4 ดาน ไปใชในการบริหารงานอยางสมดุลตอไปโดยมุงเนนผลสัมฤทธ์ิ
ใหมากย่ิงข้ึน 
            5.3.1.2 จากผลการวิจัยที่พบวา บุคลากรที่มี เพศ อายุ และตําแหนงตางกัน                 
มีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตาง
กัน เมื่อเปรียบเทียบรายดานคือ ดานฉันทะ ดานวิริยะ ดานจิตตะ และดานวิมังสา ปรากฏวาบุคลากร         
ที่มีเพศ อายุ และตําแหนงตางกัน มีทรรศนะตอการนําหลักธรรมอิทธิบาทในแตละดานมาใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาไมแตกตางกัน แสดงใหเห็นวานอกจากผูบริหารนําหลักธรรม         
อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานอยางสมดุลกันแลว และการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ
บริหารงานยังปรากฏชัดเจนจึงมีผลทําใหบุคลากรทุกเพศ ทุกวัย และตําแหนง มีทรรศนะสอดคลอง
กันหรือไมแตกตางกัน ซึ่งเปนจุดเดนของผูบริหารที่ควรธํารงไวเพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารงาน
ตอไป  

   5.3.2 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย   
   จากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีเพศ อายุ และตําแหนงแตกตางกัน 

มีทรรศนะตอตอการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา        
ไมแตกตางกัน ดังน้ันผูวิจัยจึงเสนอแนะใหทําการศึกษาวิจัย ดังน้ี 
                     5.3.2.1 ควรทําการวิจัยเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิท ธิบาท 4 ไปใชในการ
บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยเปรียบเทียบตามขนาดของ
โรงเรียน ไดแก โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ โรงเรียนขนาดใหญ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาด
เล็ก 
                     5.3.2.2 ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เชน เงินเดือนหรือรายได และวิทยฐานะของครู     
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รายช่ือผูเช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 
 

1.  พระครูสุจิณวรธรรม (สัณฐ  สุจิณฺโณ) (บุญวันท) 
 วุฒกิารศึกษา       ป.ธ.6, ศษ.ม. บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
 ตําแหนงปจจุบัน       อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
                                     หองเรียนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
         เจาคณะอําเภอเมืองศรีสะเกษ 
         ผูจัดการโรงเรียนวัดหลวงวิทยา 
 ผูเช่ียวชาญ       ดานโครงสราง เน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง (IOC) 
2.  ดร.ไสว  สดใส   
 วุฒกิารศึกษา       กศ.ด. การบริหารการศึกษา  
 ตําแหนงปจจุบัน       อาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
                                     หองเรียนศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
                                     อาจารยประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ   
 ผูเช่ียวชาญ       ดานภาษา สถิติ และพิจารณาความสอดคลอง (IOC) 
3.  ดร.ฤทธา  นันทพันธ   
 วุฒกิารศึกษา       กศ.ด. (Ph.D. in Management)                     
 ตําแหนงปจจุบัน       ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  
 ผูเช่ียวชาญ       ดานโครงสราง เน้ือหา และพิจารณาความสอดคลอง (IOC) 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

เรื่อง  การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ 
       ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงาน 
       เขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
 

คําชี้แจง  1.  แบบสอบถามฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อสอบถามทรรศนะ เรื่อง การนําหลักธรรม 
                 อิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร 
                 ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที ่
                 การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ไดแก โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย   
                 โรงเรียนสตรีสิริเกศ โรงเรียนกันทรารมณ โรงเรียนกําแพง โรงเรียนขุขันธ   
                 และโรงเรียนกันทรลักษวิทยา ดังน้ันขอมูลตาง ๆ จะนําไปใชในการวิจัยเทาน้ัน  
                 จึงไมมีผลกระทบใด ๆ ตอผูตอบแบบสอบถาม และจะวิเคราะหผลในภาพรวม 
            2.  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน ดังน้ี 
        ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
        ตอนที่ 2  สอบถามทรรศนะของบุคลากรเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 
                              มาใชในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะ     
                              ของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ   
                              สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28  ใน 4 ดาน 
                 ตอนที่ 3  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการ 
                              บริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร 
            3.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับน้ี  ไดแก   
                1) ครูผูสอน หมายถึง ครูประจําการ ครูผูชวย พนักงานราชการ หรือครูอัตราจาง 
                2) ลูกจางประจําหรือลูกจางช่ัวคราว หมายถึง ลูกจางประจํา ลูกจางช่ัวคราว   
                    และเจาหนาที่ประจําสํานักงาน ซึ่งไมไดปฏิบัติหนาที่สอน 
 
   ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาคงจะไดรับความรวมมือจากทานเปนอยางดี และขอขอบพระคุณ
เปนอยางสูงในความอนุเคราะหการตอบแบบสอบถามในครั้งน้ี 
 
 
               นางสาวผอบทอง  สุจินพรัหม 
                                                นักศึกษาปริญญาโท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                                                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
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ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย   ลงในชอง    หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพของทาน 
 

 1.   เพศ  
    ชาย   

  หญิง   
 2.  อายุ 
     อายุ  20-34  ป       

   อายุ  35-49  ป        
   อายุ  50  ปข้ึนไป            

 3.  ตําแหนง 
     ครูผูสอน        

   ลูกจางประจําและลูกจางช่ัวคราว        
 
ตอนท่ี  2  สอบถามทรรศนะของบุคลากรเรื่องการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงาน 
              ของผูบริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ 
              พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
               ใน 4 ดาน 
คําชี้แจง    โปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับทรรศนะ ซึ่งตรงกับทรรศนะของทาน 
              ตามระดับมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ   
      ระดับ 5  หมายถึง  มากที่สุด 
      ระดับ 4  หมายถึง  มาก 
      ระดับ 3  หมายถึง  ปานกลาง 
      ระดับ 2  หมายถึง  นอย 
      ระดับ 1  หมายถึง  นอยที่สุด 
 
ตัวอยางแบบสอบถาม 
 

ขอท่ี 
การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับทรรศนะ 

5 4 3 2 1 
0 
 

00 

ผูบริหารนําความคิดใหม ๆ มาใชในการบริหารโรงเรียน                 
เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ............................... 
ผูบริหารมอบหมายงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถ              
ของบุคลากร.................................................................................... 

 
.... 
 

.... 

 
 
 

.... 

 
.... 
 
 
 

 
.... 
 

.... 

 
.... 
 

.... 
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จากตัวอยางแสดงวา 
 ขอ 0  ผูบริหารนําความคิดใหม ๆ มาใชในการบริหารโรงเรียนเพื่อใหบุคลากรปฏิบัติงาน
อยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมาก 
 ขอ 00  ผูบริหารมอบหมายงานไดเหมาะสมกับความรูความสามารถของบุคลากร   
อยูในระดับปานกลาง 
 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
 

ขอท่ี 
การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับทรรศนะ 

5 4 3 2 1 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 

ฉันทะ  (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 
ผูบริหารเอาใจใสรักใครตองานและหนาที่อยูเสมอ.......................... 
ผูบริหารปรารถนาจะบริหารงานใหบรรลุผลสําเร็จ......................... 
ผูบริหารเต็มใจบริหารงานตามบทบาทหนาที่.................................. 
ผูบริหารสนใจที่จะบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ............................. 
ผูบริหารมีความฉลาดทางอารมณในการบริหารงาน....................... 
ผูบริหารพอใจในการบริหารงานของโรงเรียน................................. 
ผูบริหารแสดงความช่ืนชมผลการปฏิบัติงานเมื่องานสําเร็จ............. 
ผูบริหารแสดงความรับผิดชอบในผลที่เกิดจากการบริหาร.............. 
ผูบริหารมีความมุงมั่นพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึน........................... 
ผูบริหารพัฒนางานในหนาที่ใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง.......................... 

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

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

 
11 
12 
13 
 

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

วิริยะ  (ความเพียรพยายามทําในสิ่งน้ัน) 
ผูบริหารมีความเพียรพยายามในการปฏิบัติงานอยูเสมอ................. 
ผูบริหารพยายามปฏิบัติงานใหบรรลุความสําเร็จ............................ 
ผูบริหารพยายามใชความรูความสามารถในการบริหารงาน               
ทุกสถานการณอยางตอเน่ืองและสม่ําเสมอ.................................... 
ผูบริหารมีความอดทนในการบริหารงานที่ยากลําบาก.................... 
ผูบริหารมีพฤติกรรมหนักเอาเบาสูในการปฏิบัติงาน....................... 
ผูบริหารพยายามพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหสูงข้ึน........................ 
ผูบริหารไมละความพยายามเมื่องานมีอุปสรรคหรือปญหา............. 
ผูบริหารอุทิศเวลาใหแกการปฏิบัติงานอยูเสมอ.............................. 
ผูบริหารทุมเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ.................. 
ผูบริหารเพียรหาความรูมาใชในการบริหารงานอยูเสมอ................. 

 
.... 
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ขอท่ี 
การนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของ

ผูบริหารสถานศึกษา 
ระดับทรรศนะ 

5 4 3 2 1 
 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

จิตตะ  (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน) 
ผูบริหารต้ังใจในการปฏิบัติงานอยูเสมอ........................................... 
ผูบริหารปฏิบัติงานดวยความกระตือรือรนอยูเสมอ......................... 
ผูบริหารเอาใจใสติดตามงานอยูเสมอ.............................................. 
ผูบริหารสอบถามความกาวหนาของงานตาง ๆ อยูเสมอ................. 
ผูบริหารกํากับ ดูและและติดตามงานตาง ๆ อยูเสมอ...................... 
ผูบริหารใหผูใตบังคับบัญชารายงานผลงานใหทราบเสมอ............... 
ผูบริหารนิเทศแนะนํางานฝายตาง ๆ อยูเสมอ................................. 
ผูบริหารตรวจสอบความเรียบรอยของงานอยูเสมอ......................... 
ผูบริหารปฏิบัติงานอยางจริงจังและจริงใจ....................................... 
ผูบริหารมอบหมายงานใหผูรักษาการแทนเมื่อตนเองไปราชการ..... 
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31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

วิมังสา  (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 
ผูบริหารเขาใจการบริหารงานดานตาง ๆ เปนอยางดี...................... 
ผูบริหารนําจุดเดนขององคการมาใชพัฒนางาน.............................. 
ผูบริหารนําปญหาตาง ๆ มาพิจารณาหาสาเหตุของปญหา............. 
ผูบริหารหาวิธีการและกําหนดแนวทางแกไขปญหาน้ัน ๆ .............. 
ผูบริหารพิจารณาอุปสรรคของการทํางานและแกไข....................... 
ผูบริหารปรับปรุงและดัดแปลงการทํางานใหสําเร็จ........................ 
ผูบริหารหาวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ.............................. 
ผูบริหารประชุมปรึกษาหารือการทํางานอยูเสมอ............................ 
ผูบริหารหมั่นศึกษาทําความเขาใจงานใหม ๆ อยูเสมอ................... 
ผูบริหารประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแกไขอยูเสมอ........................ 
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ตอนท่ี 3  ขอเสนอแนะเก่ียวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร 
             สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร 
 

   ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการนําหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใชในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษาในแตละดาน (โปรดระบุ)   
 
1.  ดานฉันทะ (ความพอใจรักใครในสิ่งน้ัน) 
     ........................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
2.  ดานวิริยะ (ความเพียรพยายามทําในสิ่งน้ัน) 
     ………………………………………............................................................................................................ 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
3.  ดานจิตตะ (การเอาใจใสฝกใฝในสิ่งน้ัน) 
     …………………………………………......................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
 
4.  ดานวิมังสา (การพิจารณาใครครวญหาเหตุผลในสิ่งน้ัน) 
     ………………………………………………................................................................................................... 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................. 

 
 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ     
ขอมูลการหาดัชนีความสอดคลองประสิทธิภาพของแบบสอบถาม (IOC) 
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ตารางภาคผนวก จ-1 ผลการวิเคราะหดัชนีความสอดคลองประสิทธิภาพของแบบสอบถาม  
                           (IOC)   

 

ขอท่ี 
คะแนนการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

R 
IOC 

(R/N) 
เทียบกับเกณฑ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
2 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
3 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
4 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
5 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
6 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
7 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
8 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
9 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
10 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
11 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
12 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
13 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
14 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
15 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
16 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
17 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
18 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
19 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
20 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
21 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
22 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
23 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
24 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
25 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
26 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
27 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
28 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
29 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
30 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
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ตารางภาคผนวก จ-1 (ตอ)  
 

ขอท่ี 
คะแนนการประเมินของผูเชี่ยวชาญ 

R 
IOC 

(R/N) 
เทียบกับเกณฑ คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

31 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
32 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
33 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
34 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
35 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
36 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
37 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
38 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
39 +1 +1 +1 3 1 ใชได 
40 +1 +1 +1 3 1 ใชได 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ขอมูลคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม 
 

สรุปผลการวิเคราะหแบบสอบถาม ดังน้ี 
1. จํานวนขอของแบบสอบถาม  40 ขอ 
2. จํานวนผูตอบ (ฉบับ)  40 ฉบับ 
3. ความแปรปรวนรายขอ (Si)  20.49 
4. ความแปรปรวนทั้งฉบับ (St)  469.37 
5. สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  21.66 
6. คะแนนเฉลี่ยทั้งกลุม (Mean)  4.29 
7. ความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ (Coefficient Alpha)  0.98 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช 
รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
1.  โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
2.  โรงเรียนสตรีสิริเกศ อําเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 
3.  โรงเรียนกันทรารมณ อําเภอกันทรารมย จังหวัดศรีสะเกษ 
4.  โรงเรียนกําแพง อําเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ 
5.  โรงเรียนขุขันธ อําเภอขุขันธ จังหวัดศรีสะเกษ 
6.  โรงเรียนกันทรลักษวิทยา อําเภอกันทรลักษ จงัหวัดศรีสะเกษ 
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ประวัตยิอของผูวิจัย 
 

ช่ือ-สกุล                    นางสาวผอบทอง สุจินพรัหม 
วัน เดือน ปเกิด                              12 สิงหาคม 2499 
สถานที่เกิด                           จังหวัดสุรินทร 
สถานที่อยูปจจุบัน                          202/229 หมูบานศิริทรัพยทวีโชค ถนนกสิกรรม 
                                                ตําบลเมืองเหนือ อําเภอเมืองศรีสะเกษ   
                                                จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
ตําแหนงและประวัติการทํางาน       รับราชการในตําแหนงครู วิทยฐานะครูชํานาญการพิเศษ 
สถานที่ทํางานปจจุบัน                      โรงเรียนสตรีสิริเกศ ตําบลเมืองใต อําเภอเมืองศรีสะเกษ  
                                                จังหวัดศรีสะเกษ 33000 
ประวัติการศึกษา 
     พ.ศ. 2518                             ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ป.ว.ส.) วิชาเอกพืชศาสตร   

                                     วิทยาลัยเกษตรกรรมสุรินทร 
     พ.ศ. 2520                             ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) วิชาเอกเกษตรศาสตร 

                          วิทยาลัยครูสุรินทร   
     พ.ศ. 2547                             ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)  
                                                วิชาเอกการพัฒนาชุมชน  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
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