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กิตติกรรมประกาศ 

 
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้และประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่างๆในการศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่แห่งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเหล่านี้ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต, ดร. ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ พระครูสุธีวรสาร, เจริญพรขอบคุณ ดร. ดร.จ าปี โยธารินทร์ และ 
ดร.สถิตย์ กุลสอน ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และ ที่ให้ความรู้ 
ค าแนะน าเพ่ิมเติมทางด้านสถิติและปรับปรุงเนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา
บูชาพระคุณบิดา มารดา ซึ่งเป็นครูคนแรกของชีวิต คุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ให้ชีวิตและคุณธรรมที่เป็นเครื่องชี้น าชีวิต และเพ่ือนที่ดีทุกท่าน ที่ได้ให้การดูแล สนับสนุนในทุกๆเรื่อง
และเป็นก าลังใจในการเรียนและการท าวิทยานิพนธ์ตลอดมาจนส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
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 วิทยานิพนธ์  เรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอเมือง  จั งหวัดสกลนคร  มีวัตถุประสงค์ดั งนี้                
1)  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน   2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น
ของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  จ าแนกตามเพศ  
อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  
23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา 2557  จ านวน  217  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ มีความเที่ยงตรง (IOC) เท่ากับ 
1.00  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.944 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและ
เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA)   
 ผลการวิจัยพบว่า 
  1) การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง      
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  อยู่ในระดับ
ปานกลางทุกด้าน  โดยเรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยท่ีสุดได้ดังนี้  ด้านปัญญา  ด้านสมาธิ  
และด้านศีลตามล าดับ 
  2)  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศและระดับการศึกษาที่ต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน   
  ส่วนบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านศีล  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุและประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  แตกต่าง
กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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  3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ผู้บริหารและผู้ที่
เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการวางแผน  โดยก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
นักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี   คนเก่งและคนมีความสุขทั้ง
แผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี  รองลงมาคือ  ควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถี
พุทธ” และสร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไป
ด้วยกันแบบกัลยาณมิตร ในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลั กพุทธธรรม 
(ลด ละ เลิก อบายมุข)  และควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ “พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลักธรรมา    
ภิบาล  หลักไตรสิกขา หลักปัญญาวุฒิธรรม  4  และหลักภาวนา  4  มาเป็นกระบวนการพัฒนาอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคน  มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  ปฏิบัติเป็น
แบบอย่างที่ด ี
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 This research aims to 1) Study the Administration an Application of 
SikkhattayaAdministration of Schools Under the Office of Secondary Education 
Service Area 23, MuangDistrict, SakhonNakhon Province 2) Compare the application of 
Sikkhattaya Administration of SchoolsUnder the Office of Secondary EducationService 
Area 23, MuangDistrict, SakhonNakhon Province, distinguish sex, ages, educationlevels 
and workingexperiences3) studythesuggestionsofSikkhattaya Administration of Schools 
Under the Office of Secondary Education ServiceArea23,MuangDistrict, SakhonNakhon 
Province,The sample that used in this researcharetheschool administrators, teachers 
and the educational personnels amoun 6 schools,  total 217 persons, the tools that 
used inthe research are the questionnaires which include the personal factors of  
application of Sikkhattaya Administration of schools by using software in analysisbasic 
statistics Frequency, Percentage, Mean, Standard  Deviation, t-test and F-test (One-
way ANOVA) 
 The results were found that 
 1) The levelof  theapplicationof Sikkhattayaadministration of schools under 
the office of secondary education service area23, Muang District, SakhonNakhon -
ProvinceOverall and individual aspects are moderate. 
 2) In the comparison of theapplication of Sikkhattaya administration of 
schools under the office of secondary education service area 23, Muang District, 
SakhonNakhon Province by sex, age, education and work experience, it was not 
different. 
 3) Teachers and educational personnel have provided comments and 
suggestions on that. Ethical awareness in development planning. And the desirable 
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characteristics of students ,both short and long term. Activities phase out vices the 
administrators and teachers act as role models. Press releases and school projects 
Buddhism thoroughly 
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สารบัญตาราง 

   
ตารางที่  หน้า 

3.1 แสดงตารางจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 40 
4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามเพศ 
 

47 
4.2 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามอายุ 
 

47 
4.3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

48 
4.4 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

48 
4.5 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  จ าแนก  โดยรวมและรายด้าน 

 
 

49 
4.6 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 
 

49 
4.7 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 
 

51 
4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 
 

53 
4.9 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหาร    โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมจ าแนกตามเพศ 

 
 

55 
4.10 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 

 
 

55 
4.11 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามเพศ 

 
 

56 
 



ฎ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตารางที่  หน้า 
4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง จังหวัด
สกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามเพศ 

 
 

56 
4.13 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามเพศ 

 
 

57 
4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมืองจังหวัด
สกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามเพศ 

 
 

57 
4.15 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร ด้านปัญญา จ าแนกตามเพศ 

 
 

58 
4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมืองจังหวัด
สกลนครด้านปัญญา  จ าแนกตามเพศ 

 
 

58 
4.17 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร โดยรวม จ าแนกตามอายุ 

 
 

59 
4.18 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 

 
 

59 
4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร ด้านศีล  จ าแนกตามอายุ 

 
 

60 
4.20 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามอายุ 

 
 

60 
4.21 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามอายุด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
(Scheffe) 

 
 
 

61 



ฏ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตารางที่  หน้า 
4.22 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามอายุ 

 
 

61 
4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามอายุ 

 
 

62 
4.24 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามอายุ 

 
 

62 
4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามอายุ 

 
 

63 
4.26 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

63 
4.27 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

64 
4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

64 
4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนครด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

65 
4.30 การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษาด้วยวิธีของ
เซฟเฟ่ (Scheffe) 

 
 
 

65 

 
 
 



ฐ 

 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตารางที่  หน้า 
4.31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

66 
4.32 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมืองจังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

66 
4.33 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

67 
4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอ
เมือง จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

67 
4.35 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
 

68 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 
 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ  
 พระพุทธศาสนามีความเกี่ยวพันธ์กับชนชาติไทยตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบันและได้มีการน า  
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในวิถีชีวิตของคนไทยมาโดยตลอด  ไม่ว่าจะเป็นสมัยที่บ้านเมือง
วุ่นวาย  ไม่มีความสงบสุข  ดังในอดีตครั้งสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  ผู้ทรงกอบกู้เอกราชและ
สถาปนากรุงธนบุรี  พระองค์ก็ทรงไม่ได้ทอดทิ้งหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาและยังให้ความส าคัญ
ดังค ากล่าวที่ว่า "ตัวพ่อกูชื่อว่าพระยาตาก  ทนทุกข์ยากกู้ชาติพระศาสนา  ถวายแผ่นดินให้เป็นพุทธ
บูชา  แด่พระศาสดาสมณะพระพุทธโคดม  ให้ยืนยงคงถ้วนห้าพันปี  สมณะพราหมณ์ชีปฏิบัติให้พอ
สม  เจริญสมถะวิปัสสนาพ่อชื่นชม  ถวายบังคมตามรอยบาทพระศาสดา  คิดถึงพ่อพ่ออยู่คู่กับเจ้า  
ชาติของเราอยู่คู่พระศาสนา  พุทธศาสนาอยู่ยงคงกษัตริย์ตรา พระศาสดาฝากไว้ให้คู่กัน  (บุญมี  แท่น
แก้ว, 2542, หน้า 12-14)  
 ประเทศไทยแม้จะประสบปัญหาด้านความไม่สงบทางการเมือง  ปัญหาความขัดแย้งของ
คนในชาติอยู่เนือง ๆ แต่หลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาก็ไม่เคยห่างหายไปจากสังคมไทยดัง
ความในประมวลพระบรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม  เนื่องในวโรกาสปีกาญจนาภิเษก  2539 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชได้ทรงตรัสว่า  “พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติ
ของเรา  ทั้งตามความศรัทธาเชื่อมั่นของข้าพเจ้าเอง  ก็เห็นว่าเป็นศาสนาที่ดีศาสนาหนึ่ง  เนื่องใน
บรรดาสัจธรรมค าสั่งสอนอันชอบด้วยเหตุและผล  โดยเฉพาะไตรสิกขา  คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  
เป็นหลักธรรมที่ส าคัญมากในการด ารงชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว  สังคม  หรือประเทศชาติ  ตลอด
ถึงสังคมโลก  ถ้าทุกคนยึดไตรสิกขาไปปฏิบัติและพิจารณาให้ดีแล้ว  ย่อมท าให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่าง
มีความสงบสุข  (ประมวลพระบรมราโชวาทด้านศาสนาและจริยธรรม  เนื่องในวโรกาสปีกาญจนา
ภิเษก, 2539, หน้า 1)  
 จะเห็นได้ว่าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องส าคัญ  ที่คนไทยควรศึกษาเรียนรู้เพ่ือ
น าไปปฏิบัติในวิถีชีวิตในสังคมและการงานหน้าที่   ซึ่งในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.
2542  และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่2)  พ.ศ.2545 มาตรา 6  ระบุไว้ว่า  การจัดการศึกษาต้องเป็นไป
เพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม 
จริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้ อ่ืนอย่างมีความสุข   (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า5)  
 ด้วยความส าคัญของพระพุทธศาสนาดังกล่าว  การศึกษาของไทยจึงได้ก าหนดให้บรรจุวิชา
พระพุทธศาสนาไว้ในหลักสูตรทุกระดับการศึกษาโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ.2544 
ซึ่งระบุจุดหมายข้อแรกไว้ว่า  ต้องการให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยในตนเอง  ปฏิบัติตนตาม
หลักค าสอนของพระพุทธศาสนา  และในจุดหมายของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศักราช  2551  ที่มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี  มีปัญญา  มีความสุข   มีศักยภาพในการศึกษาต่อ 
และประกอบอาชีพ  จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้อ 1  
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คือ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง  มีวินัยและปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนา  หรือศาสนาที่ตนนับถือ  ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(กรม
วิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2551, หน้า 6) ในหลักเหล่านี้ก็มีไตรสิกขา  อันมีศีลสมาธิปัญญาอยู่
ด้วยซึ่งจะขาดไปไม่ได้เพราะว่าไตรสิกขาเป็นจุดมุ่งหมายให้ผู้ปฏิบัติตามเป็นคนดี   เฉลียวฉลาด  รอบ
รู้เท่าทันโลกในการด าเนินชีวิต ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการปฏิบัติธรรม (พรชุลี  อาชวอ ารุง, และคณะ, 
2549, หน้า 4 )ในทางพระพุทธศาสนาให้มีคุณธรรม  ศีลธรรม  จริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์  
 ปัจจุบันแนวทางการแก้ไขปัญหาระบบการศึกษาของประเทศ  โดยคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ  (คสช.)  ได้ก าหนดนโยบายแห่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการประจ าปีงบประมาน 
2558 “5 นโยบายทั่วไป 7 นโยบายเฉพาะ 10 นโยบายเร่งด่วน”ในหัวข้อที่ 3 แห่ง 5 นโยบายทั่วไป
กล่าวไว้ว่า  การพัฒนาระบบการจัดการศึกษาและการพัฒนาหลักสูตรทางการศึกษา  จะต้องให้
ความส าคัญกับการยกระดับความรู้ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล  ควบคู่ไปกับการส่งเสริมการ
เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น  และปลูกฝังคุณธรรม  การสร้างวินัย  ปลูกฝังอุดมการณ์ความยึดมั่นใน
สถาบันชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ การมีจิตสาธารณะ  ความตระหนักถึงผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมมากกว่าส่วนตนและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในหลักการประชาธิปไตย  เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน  ยอมรับความแตกต่างหลากหลายทางความคิด  อุดมการณ์และความเชื่อ 
รวมทั้งรู้คุณค่าและสืบสานวัฒนธรรมและขนบประเพณีอันดีงามของไทย (ค าแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี, 2557,หน้า 6) ซึ่งนโยบายดังกล่าวนี้  สะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่จะแก้ไขปัญหา
ระบบการศึกษาให้มีคุณภาพควบคู่ไปกับการปลูกฝังคุณธรรมไปพร้อมกัน  
 ปัญหาสังคมไทยทวีความรุนแรงและมีความหลากหลายมากขึ้น  ดังเป็นข่าวที่ปรากฏตาม
สื่อมวลชน  จ านวนไม่น้อยที่สะท้อนให้เห็นถึงความเสื่อมถอยของคุณธรรมจริยธรรม  ของเยาวชนไทย
อย่างน่าตกใจเนื่องจากเด็กไทยต้องเผชิญอยู่กับปัญหาความอ่อนแอของสังคมครอบครัว   เช่น  ข่าวที่
เกี่ยวข้องกับปัญหายาเสพติด  การใช้ความรุนแรงทะเลาะวิวาทกันถึงขั้นเสียชีวิต  ปัญหานักเรียน
นักศึกษาประพฤติตัวไม่เหมาะสมในวัยเรียน  ปัญหาการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร  ปัญหาการ
เที่ยวกลางคืน  ดื่มสุรา  สูบบุหรี่  การถูกท าร้ายทางเพศ  การถูกล่อลวงไปในทางที่ผิด  เป็นต้น        
ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการได้รับการจัดการศึกษาที่ด้อยคุณภาพในสถานศึกษาขาดการน าเอาหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเข้ามาสอดแทรกในการเรียนการสอนในโรงเรียนหากผู้รับผิดชอบในการจัดการ
เรียนการสอนในสถานศึกษาได้น าเอาหลักธรรมค าสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งประกอบด้วยหลัก
ไตรสิกขาหรือหลักธรรมอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เข้ามาใช้ในระบบการจัดการศึกษาก็จะท าให้นักเรียนนักศึกษา
มีปัญญายั้งคิด  จนมีจิตใจใฝ่ดีมีศีล  มีพลังใจที่เข้มแข็ง(กระทรวงศึกษาธิการ , 2552, หน้า2) และมี
สมาธิในการศึกษาเล่าเรียน  จนสามารถเป็นภูมิคุ้มกันจากสาเหตุปัจจัยในทางเสื่อมที่เข้ามาท าลาย
คุณภาพชีวิตที่ดีงามและท าให้พ้นจากปัญหาดังกล่าว 
 อย่างไรก็ดี  จากที่ผู้วิจัยมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรงในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง  ที่สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  กล่าวคือ  เป็นครู
พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน  พระวิทยากรที่ปฏิบัติหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนา  และมีส่วนในการ
จัดสนามสอบธรรมศึกษาในสถานศึกษา  ได้พบและรับรู้ปัญหาด้วยตนเองทั้งที่เป็นข้อมูลชั้นปฐมภูมิ
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และรับรู้ปัญหาในชั้นทุติยภูมิ  อาทิ  โรงเรียนมีการบริหารเพ่ือพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในเชิง 
ด้านศีล  สมาธิและปัญญาอยู่ไม่มากเท่าที่ควร  ครูมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมอันเป็นแบบอย่างที่ดีต่อ
นักเรียน  บุคลากรมีการดื่มสุราในสถานศึกษา  มีการบริหารไม่โปร่งใส่ในงบประมาณโรงเรียน     
เป็นต้น  ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีผลต่อการศึกษาโดยรวมต่อภาพลบของสถานศึกษาและมีผลต่อบุคลากร
ทางการศึกษาพร้อมด้วยนักเรียนในสถานศึกษา  อันเป็นผลท าให้ผู้ปกครองของนักเรียนขาดความ
เชื่อมั่นและเสื่อมศรัทธาต่อโรงเรียน  จึงมีส่วนต่อการตัดสินใจที่จะส่งบุตรหลานของตนเรียนใน
สถานศึกษานั้น 
 จากหลักการและเหตุผลดังกล่าวข้างต้น  จึงท าให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับ 
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์  มีพฤติกรรม  
จิตใจและสติปัญญาดี  ให้เป็นคนเก่ง  ดี  มีสุข  เป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 
ของบุคลากรทางการศึกษา  และจะส่งผลดีต่อนักเรียนในสถานศึกษานั้น ๆ โดยผู้วิจัยความมุ่งหวังใน
การน าผลการวิจัย  ข้อสรุป  และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ที่เป็นองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้  น าไป
เสนอต่อโรงเรียน  หน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือน าไปใช้เป็นข้อมูล
ในการพัฒนาและประกอบการพิจารณาวางแผนการบริหารโรงเรียนโดยน าเอาไตรสิกขามาใช้ให้มี
ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อการบริหารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารในอนาคตต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย  
 1.2.1  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   
 1.2.2  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  จ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน   
 1.2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย  
 1.3.1  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
 1.3.2  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
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 1.3.3  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
 1.3.4  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต  23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
 
1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษา  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนของ
ผู้บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  โดยผู้วิจัยได้น าหลักไตรสิกขา อันประกอบด้วย 1) หลักศีล  2) หลักสมาธิ  และ 3) หลัก
ปัญญา  มาบรูณาการเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยไว้  ดังนี้ 
 
   ตัวแปรต้น                ตัวแปรตำม  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่  1.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
1.5  ขอบเขตของกำรวิจัย  
 ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบข่ายการศึกษาต่อไปนี้ 
 1.5.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในวิจัยครั้งนี้  ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ปีการศึกษา 
2557  จ านวน  503  คน  
 ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  จ านวน  217  คน  ได้มาโดยวิธีเทียบตารางของ
เครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 49) 
 
 
 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 
4.  ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

กำรประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขำในกำรบริหำร
โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
มัธยมศึกษำ เขต 23 อ ำเภอเมือง จังหวัด

สกลนคร จ ำนวน 3 ด้ำนได้แก่ 
  1.  ด้านศีล 
  2.  ด้านสมาธ ิ
  3.  ด้านปัญญา 
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 1.5.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
 เนื้อหาในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร คือ 
หลักไตรสิกขาอันประกอบไปด้วย ด้านศีล ด้านสมาธิ และด้านปัญญา  
 1.5.3  ขอบเขตด้านพื้นที่ 
 ได้แก่  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมี  6  โรงเรียน  ดังนี้  1)โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  2)โรงเรียน
สกลนครพัฒนศึกษา  3)โรงเรียนธาตุนารายวิทยา  4)โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  5)โรงเรียน  ท่าแร่ศึกษา  
และ6)โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 1.5.4  ขอบข่ายด้านระยะเวลา 
 การวิจัยในครั้งนี้  ไดใ้ช้ระยะเวลาในการท าวิจัยระหว่างวันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2557 
– วันที่ 31  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2558  รวมระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน 
 
1.6  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย  
 1.6.1  ได้ทราบถึงระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 1.6.2  ได้ทราบผลการเปรียบเทียบหลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา  ซึ่งจ าแนกตามเพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในปฏิบัติงาน  
 1.6.3  ได้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 1.6.4  ท าให้สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นข้อมูลสารสนเทศในการบริหารงานโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ไตรสิกขำ  หมายถึง  การฝึกหัดอบรมกาย  วาจา  ใจ  ของตนให้เป็นผู้ด าเนินชีวิตที่ดีงาม
และถูกต้อง  เพ่ือพัฒนาตนเองทั้งทางกาย  วาจา  ใจและสติปัญญา  ให้มีลักษณะท่าทางบุคลิกภาพที่
ดี  ตามหลักพระพุทธศาสนารู้จักมารยาทการวางตัว  ในสังคมและข้อปฏิบัติต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 
ซึ่งประกอบด้วย  
 ศีล  หมายถึง  การฝึกฝนพัฒนาด้านพฤติกรรมส ารวม  ทางกาย วาจา และใจให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อย  ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม  เว้นจากการท าความชั่วทั้งหลายถ้าปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่อง
จนเป็นนิสัยติดตัว  ก็จะเกิดแต่ผลดีต่อชีวิตของตนในปัจจุบันตลอดถึงโลกหน้าตามความเชื่อศาสนา 
 สมำธิ  หมายถึง  การฝึกฝนอบรมจิตใจให้เข้มแข็ง  มีความม่ันคงแน่วแน่เพ่ือให้เกิดปัญญา 
เมื่อจิตใจได้รับการพัฒนาที่ดีแล้ว  ย่อมประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีงาม 
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 ปัญญำ  หมายถึง  การฝึกฝนอบรมเพ่ือให้เกิดความรู้  ความสามารถ  ความเข้าใจอัน
ถูกต้อง  รู้ถึงเหตุถึงผล  รู้อย่างชัดเจน  รู้บาปบุญคุณโทษ  รู้สิ่งที่ควรท าไม่ควรท าและรู้ในสิ่งทั้งหลาย
ตามความเป็นจริง 
 กำรประยุกต์ใช้หลักธรรม  หมายถึง  การน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร
ไปใช้ในการบริหารจัดการกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนให้มีให้มีประสิทธิภาพ 
 กำรบริหำรโรงเรียน  หมายถึง  การน าหลักไตรสิกขาของผู้บริหารมาประยุกต์ใช้ในการ
ด าเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ภายในโรงเรียน  
 โรงเรียนสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ  เขต 23  อ ำเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  หมายถึง  โรงเรียนที่ท าการเรียนการสอนในระดับช่วงชั้นที่ 1-4 ที่ตั้งอยู่ในเขตุอ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ประกอบด้วย  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา  โรงเรียน
ธาตุนารายวิทยา  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา  โรงเรียนท่าแร่ศึกษาและโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 บุคลำกรทำงกำรศึ กษำ   หมายถึ ง  บุ คคลซึ่ งได้ รับการบรรจุและแต่ งตั้ งตาม
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. 2547  ซึ่งปฏิบัติหน้าที่เป็น
ครูผู้สอน  เป็นครูผู้ช่วยสอนและเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียน  ที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ในปีการศึกษา 2557 
 ผู้บริหำร  หมายถึง  ผู้อ านวยการ  รองผู้อ านวยการ  หัวหน้าหมวดวิชารวมถึงบุคลากร
ทางการศึกษาที่มีส่วนในการพัฒนาและมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนที่ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 เพศ  หมายถึง  เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  แบ่งเป็น  2  เพศ  
คือ  1)  เพศชาย  และ  2)  เพศหญิง 
 อายุ  หมายถึง  อายุของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  แบ่งเป็น  4  ช่วง  
คือ  1)  อายุ  25 - 35 ปี  2)  อายุ  36 – 45 ปี  3)  อายุ  46- 50 ปี  4)  อายุ  51  ปีขึ้นไป 
 ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ 
ฉบับนี้  แบ่งเป็น  3  ระดับคือ  1)  ต  ากว่าปริญญาตรี  2)  ปริญญาตรี  3)  สูงกว่าปริญญาตรี 
 ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการท างานในโรงเรียนของผู้ตอบ
แบบสอบถามส าหรับวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  แบ่งเป็น  4  ช่วง  คือ  1)  น้อยกว่า  5  ปี  2)  5 – 10  ปี        
3)  11 – 15  ปี  4)  มากกว่า  15  ปี 
 
 
  
 
 
 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาวิจัย  เรื่องการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษา
เอกสาร  แนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือน ามาเป็นกรอบแนวทางในการศึกษาและเพ่ือ
เป็นพื้นฐานในการสนับสนุนผลการศึกษาวิจัย  ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับไตรสิกขา 
 2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.3  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 2.4  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูสายผู้สอน 
 2.5  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.6  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา  
 2.7  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับไตรสิกขา 
 หลักการศึกษาของพระพุทธศาสนาถือว่า  ชีวิตที่ดีคือชีวิตแห่งการศึกษา  โดยมีหลักส าคัญ
สองประการ  คือ  ประการแรกถือว่า  มนุษย์เป็นสัตว์ที่ต้องฝึก  คือศึกษาเรียนรู้และพัฒนาตนเอง
ประการที่สองถือว่า  มนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ คือ คือฝึกตั้งแต่เป็นปุถุชนจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์
มนุษย์จึงต้องฝึกต้องพัฒนาตนเองจนกว่าจะมี ชีวิตที่ดีงามโดยสมบูรณ์  คือ  การมีชีวิตอยู่ด้วย
สติปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์ เรียกว่าส าเร็จการศึกษาและบรรลุเป้าหมาย
ชีวิตที่แท้จริงคือ  นิพพาน  อันเป็นอุดมการณ์อันดับสูงสุดของพระพุทธศาสนา  หลักไตรสิกขาอันเป็น
หลักการใหญ่ในการศึกษาของพระพุทธศาสนามีองค์ประกอบสามประการคือ  ศีลสิกขา  จิตสิกขา
ปัญญาสิกขา  ซึ่งจะน าเสนอในรายละเอียดต่อไปนี้  ดังนี้ 
 2.1.1  ความหมายของไตรสิกขา 
 ราชบัณฑิตยสถาน(ราชบัณฑิตยสถาน , 2542, หน้า 230) ได้ให้ความหมายของ 
“ไตรสิกขา”  ไว้ว่าหมายถึงสิกขาสาม  คือ  ศีล  เรียกว่า  ศีลสิกขา  สมาธิ  เรียกว่า  จิตสิกขา  และ
ปัญญา  เรียกว่า  ปัญญาสิกขา  (เอกชัย คะษาวงค์, 2538, หน้า 45)  กล่าวว่า “ไตรสิกขา” คือ 
ปฏิปทาที่ตั้งไว้เพ่ือการศึกษาสามประการ  ได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ซึ่งเป็นที่รวมค าสอนของ
พระพุทธศาสนาทั้งปวงมีเป้าหมายให้บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติ  มีความสะอาด  สงบ  สว่างในที่สุด 
 เอกวิทย์  ณ ถลาง (2538, หน้า 50) กล่าวว่า “ไตรสิกขา” หมายถึง  หลักปฏิบัติเพ่ือ
พัฒนาจิตใจหรือพัฒนาตนเองสามขั้น  อันได้แก่  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ศีลคือ  ข้อปฏิบัติให้เกิดวินัยใน
ตนเอง  สมาธิคือ  ความแน่วแน่ใสสะอาดของจิตใจและปัญญาย่อมเกิด  จากการที่มีศีลและสมาธิ 
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 เสถียรพงษ์  วรรณปก (2541, หน้า 51) กล่าว “ไตรสิกขา” คือ  กระบวนการพัฒนา
ฝึกฝนอบรมตามหลักพระพุทธศาสนา  ตรงกับภาษาไทย “ศึกษา” เป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บน
พ้ืนฐานของความเชื่อที่ว่า  มนุษย์นั้นสามารถฝึกฝนอบรมได้ เป็นกระบวนการที่จะต้องด าเนินการไป
พร้อมกันทั้งสามด้าน  คือ  ปัญญาสิกขา  ศีลสิกขา  และจิตตสิกขา 
 จากการศึ กษาสามารถสรุป ได้ ว่ า  “ไตรสิกขา” หมายถึ ง   หลั กการศึ กษาของ
พระพุทธศาสนาประกอบด้วย  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  อันเป็นหลักปฏิบัติเพ่ือการพัฒนาฝึกตนเอง 
ดังนั้นมนุษย์ต้องพัฒนาตนเองจนกว่าจะมีชีวิตที่ดีงามโดยสมบูรณ์   คือ  การมีชีวิตอยู่ด้วยสติปัญญา 
เป็นชีวิตที่ประเสริฐจนกระทั่งเป็นพระอรหันต์และบรรลุเป้าหมายชีวิตที่แท้จริงคือ  นิพพานอันเป็น
คุณภาพและประสิทธิภาพ  เมื่อมนุษย์ได้รับการพัฒนาตามหลักการดังกล่าวนี้แล้ว  จึงจะถือได้ว่าเป็น
การส าเร็จการศึกษา  อันเป็นการพัฒนาที่สมบูรณ์และยั่งยืนและน าไปสู่สันติสุขอันไพบูลย์ของมวล
มนุษย ์
 2.1.2  ความส าคัญของไตรสิกขา 
 เอกชัย  คะษาวงค์ (สุจิตรา รณรื่น, 2535, หน้า 45, อ้างถึงใน เอกชัย  คะษาวงค์
,2538, หน้า 50)  กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาพอสรุปได้ว่า  ไตรสิกขา  เมื่อน ามาแสดงในรูป
ของค าสอนที่น าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตได้แล้วก็จะเป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า   สาม
ประการเป็นหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “ โอวาทปาฏิโมกข์ ” คือ  1) สพพฺปาปสฺส  อกรณ   คือ  การไม่ท า
บาปทั้งปวง  จัดอยู่ในการปฏิบัติทางกายและวาจาที่เรียกศีล  2)  กุสลสฺสู  ปสมฺปทา  คือ  การท า
ความดีให้ถึงพร้อม  จัดอยู่ในการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า  สมาธิ  3)  สจิตฺต  ปริโยทปน   คือ  การท า
จิตของตนให้ผ่องใส  จัดเป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุดที่เรียกว่า  ปัญญา 
 เอกชัย  คะษาวงค์ (พระศรีวิสุทธิกวี, 2536, หน้า 40, อ้างถึงใน เอกชัย  คะษาวงค์, 
2538, หน้า 52)  กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาที่เก่ียวกับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา 
ไว้ว่า  การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนา  ไว้ว่า  การพัฒนาจิตตามหลักพรพุทธศาสนา  ไว้ว่า  
การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมรรคแปด หรือไตรสิกขาเท่านั้นจึงจะ
ได้รับรับผลตามที่มุ่งหมายได้  การปฏิบัตินอกเหนือจากไตรสิกขา  ไม่จัดว่าเป็นการพัฒนาจิตใจตาม
หลักพระพุทธศาสนาเลย  เพราะเมื่อปราศจากไตรสิกขาแล้ว  ก็ไม่อาจพัฒนาได้หรือไม่อาจยกจิตขึ้น 
สู่ระดับสูงได้  ฉะนั้น  ไตรสิกขา  จึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจ 
 พะนอน  แก้วก าเนิด (2538, หน้า 35)  กล่าวว่า  การด าเนินชีวิตที่มีศีล  สมาธิ  ปัญญา  
หรือการด าเนินชีวิตที่มีอิสระทางกาย  อารมณ์  สังคมและปัญญา  เป็นการด าเนินชีวิตไปสู่ความ
สมดุลของชีวิตที่มีความพอดีนั่นคือ  ทางสายกลาง  คนที่มีศีล  สมาธิและปัญญา  จะรู้จักคิดและ
ก าหนดแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือให้เกิดอิสระทางกาย  อารมณ์  สังคมและปัญญาสามารถด าเนินวิถี  ชีวิต
ที่เกิดความสมดุลให้กับตนเอง  สังคมและสิ่งแวดล้อม  นั่นคือ  เป็นหลักส าคัญในการด าเนินชีวิตไปสู่
ความสงบตามแนวของพระพุทธศาสนา 
 2.1.3  องค์ประกอบของไตรสิกขา 
 ไตรสิกขา  เป็นหลักการปฏิบัติเพ่ือเป็นทางน าไปสู่ความดีงาม  อันเป็นจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิตประกอบด้วยหลักสามประการหรือเรียกว่า “ไตรสิกขา” คือ  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  ศีลเป็นขั้นต้น  
สมาธิเป็นขั้นกลาง  ปัญญาเป็นขั้นสุดท้าย  แต่ละขันในทางปฏิบัติย่อมสนับสนุนซึ่งกันและกันจากต่ า
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ไปสูง  กล่าวคือ  ศีลเป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ปรับบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การบ าเพ็ญสมาธิและ
การบ าเพ็ญสมาธิก็น าไปสู่ความมีปัญญา  เมื่อชีวิตได้รับการพัฒนาสมบูรณ์แล้วจึง  เรียกว่าชีวิต
ประเสริฐหรือพรหมจรรย์ 
  พระธรรมปิฎก  กล่าวว่า  ระบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งสามด้านมา
เกื้อหนุนกันคือ ด้านพฤติกรรมที่เรียกว่า  ศีล  ด้านจิตใจ  ซึ่งมักเรียกชื่อตามองค์ประกอบที่เป็น
แกนกลางในการฝึกว่า  สมาธิและด้านปัญญา  คือ  ความรู้  สามด้านนี้สัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกัน
จะต้องพัฒนาไปด้วยกัน  เพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนาปัญญา ต้องพัฒนาศีล  สมาธิ  พัฒนาไปด้วยเป็น
ระบบแห่ง  ศีล  สมาธิ  ปัญญา  เป็นการศึกษาหรือสิกขาสามด้านจึงเรียกว่า “ไตรสิกขา” 
 2.1.4  ประโยชน์ของไตรสิกขา 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงตรัสรู้อริยสัจ  4  คือ  ความจริงที่เกี่ยวกับทุกข์และหนทางที่จะ
พ้นทุกข์ทั้งมวล  ทุกข์ของสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีสาเหตุมาจากกิเลส  3  ชั้น  (เอกชัย  คะษา
วงศ์. 2538, หน้า 55) ซึ่งแต่ละชั้นจะมีความร้ายแรงต่างกัน ดังนี้ 
  1.  วีติกกมกิเลส  เป็นกิเลสอย่างหยาบ  คือ  กิเลสที่ปรากฏทางกายและทางวาจาอัน
ได้แก่  การกระท าทุจริตทางกายสามประการคือ  การฆ่าสัตว์  การลักทรัพย์และการประพฤติผิดใน
กามและการประพฤติผิดทางวาจาสี่ประการ  คือ  การพูดเท็จ  การพูดส่อเสียด  การพูดค าหยาบ  
และการพูดเพ้อเจ้อ 
  2.  ปริยุฎฐานกิเลส เป็นกิเลสอย่างกลาง  คือ  กิเลสท าให้ใจเดือนร้อนมีสาเหตุมาจาก
นิวรณ์  5  ประการดังนี้  คือ  กามฉันทะ(ความใคร่ในกาม)  พยาบาท(คิดปองร้าย)  ถีนมิทธะ(ความ
ท้อแท้เกียจคร้าน)  อุทธัจจะกุกกุจจะ(ความฟุ้งซ่านร าคาญใจ)  และวิจิกิจฉา(ความลังเลสงสัย) ซึ่ง
กิเลสอย่างกลางนี้  เป็นตัวครอบง าจิตไม่ให้หลุดพ้นความดหีรือความสงบสุขได้ 
  3.  อนุสัยกิเลส  เป็นกิเลสอย่างละเอียด  คือ  โลภะ  โทสะ  โมหะ  ที่สงบนิ่งอยู่ในใจ  
ซึ่งเป็นต้นเหตุของกิเลสทั้งหมด  โดยมีลักษณะการก่อตัว  ดังนี้ 
   3.1  กิเลสสายโลภะ  มีจุดเริ่มต้นมาจากความยึดติด  หรือความพอใจ  เมื่อมีพลัง
มากขึ้นก็ก่อตัวกลายเป็นกิเลสอย่างกลาง  และแสดงออกเป็นพฤติกรรมภายใน  หรือความพอใจในรูป  
รส  กลิ่น  เสียง  และสัมผัสหรือความอยากได้ของผู้อ่ืน  เมื่อมีก าลังมากมาระงับไม่อยู่ก็จะกลายเป็น
กิเลสอย่างหยาบที่แสดงออกเป็นพฤติกรรมภายนอก  คือ  การประพฤติผิดทางกายและทางวาจา  
เช่น  การลักทรัพย์  การพูดค าหยาบ  การหลอกหลวงผู้อื่น 
   3.2  กิเลสสายโทสะ  มีจุดเริ่มต้นมาจากความกระทบกระทั่งแห่งจิต  หรือความไม่
พอใจ  เมื่อมีพลังมากขึ้นจะก่อตัวกลายเป็นกิเลสอย่างกลาง  เมื่อมีก าลังมากระงับไม่อยู่จะกลายเป็น
กิเลสอย่างหยาบ  และแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอก  คือ  การประพฤติผิดทางกายและทาง
วาจา  เช่น  ฆ่าสัตว์  การเบียดเบียนผู้อื่นหรือการท าลายสิ่งของการพูดจากหยาบคาย  การด่าว่าผู้อื่น
ให้เจ็บใจ 
   3.3  กิเลสสายโมหะ  มีจุดเริ่มต้นมาจากความไม่รู้ตามความเป็นจริง  เมื่อมีพลังมาก
ขึ้นจะกอ่ตัวเป็นกิเลสอย่างกลางและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายใน  คือ  ความท้อแท้ง่วงซึม หรือ
ความสงสัยลังจนกลายเป็นมิจฉาทิฏฐิ  เช่น  ไม่เชื่อเรื่องบุญเรื่องบาป  เป็นต้น  เมื่อมีก าลังมากพอ
ระงับไม่อยู่ก็จะกลายเป็นกิเลสอย่างหยาบและแสดงออกมาเป็นพฤติกรรมภายนอกคือ  การประพฤติ
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ผิดทางกายและวาจา  เช่น  การเสพของมึนเมาหรือยาเสพติดให้โทษ  การพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลไร้
ประโยชน์ 
 พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  ทรงค้นพบกิเลสทั้งสามตระกูลนี้แล้ว  จึงทรงแสดงธรรมอันเป็น
แนวทางก าจัดหรือปราบกิเลส  คือ  ทรงแสดงเพ่ือเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างหยาบ  ทรงแสดงสมาธิ
เพ่ือเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างกลาง  ทรงแสดงปัญญาเพ่ือเป็นเครื่องปราบกิเลสอย่างละเอียด
ประโยชน์ของการปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาคือ  ศีล  สมาธิและปัญญา  เป็นฝึกฝนอบรมพัฒนาตนเอง
ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ  เพ่ือก าจัดกิเลสอันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งปวง  น าไปสู่การด าเนินชีวิตที่ดีงาม 
คือ  การมีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา  เพ่ือการบรรลุเป้าหมายชีวิตอันเป็นอุดมการณ์ที่สูงสุดในทาง
พระพุทธศาสนา  คือ  นิพพาน 
 2.1.5  หลักการปฏิบัติตนตามไตรสิกขา 
 การปฏิบัติงานจะให้บรรลุวัตถุประสงค์ประสบความส าเร็จได้  ย่อมข้ึนอยู่กับปัจจัยด้านการ
ปฏิบัติงานและด้านการปฏิบัติตน  โดยเฉพาะการประพฤติตนตามหลักไตรสิกขา  อันเป็นหลักการ
ปฏิบัติ  เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามท าให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพานอันเป็นหลักการปฏิบัติ
เพ่ือการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องดีงามท าให้สามารถบรรลุมรรคผลนิพพาน  อันเป็นจุดหมายสูงสุดของ
ชีวิต  ประกอบด้วยหลักการที่เรียกว่า  “หลักไตรสิกขา” คือ  ศีล  สมาธิและปัญญาศีลเป็นขั้นต้น  
สมาธิเป็นขั้นกลาง  ปัญญาเป็นขั้นสุดท้าย  แต่ละขั้นในทางปฏิบัติทางปฏิบัติย่อมรับสนับสนุนซึ่งกัน
และกันจากต่ าไปสูง  กล่าวคือ  ศีล  เป็นคุณธรรมขั้นพ้ืนฐานที่ปรับบรรยากาศให้เหมาะสมแก่การ
บ าเพ็ญสมาธิ  และการบ าเพ็ญสมาธิก็น าไปสู่ความมีปัญญา  เมื่อชีวิตได้รับการพัฒนาสมบูรณ์อย่างนี้
แล้ว  เรียกว่า  ชีวิตประเสริฐหรือพรหมจรรย์  การฝึกอบรมหรือพัฒนาตน   ตามหลักไตรสิกขา  
ประกอบด้วย 
  1.  ศีลสิกขา  ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมทางด้านความประพฤติ 
  2.  แจิตตสิกขา  ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมจิตให้เกิดสมาธิ 
  3.  แปัญญาสิกขา  ข้อปฏิบัติส าหรับอบรมปัญญาให้รู้แจ้งตามความเป็นจริง 
 2.1.6  อธิศีลสิกขา (Precepts) 
 สิกขา  คือ  ศีล  หรือข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมในทางความประพฤติอย่างสูง  ได้แก่ข้อ
ปฏิบัติหรือศีลที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้  เพ่ือให้สาวกหรือศาสนิกชนได้ยึดถือปฏิบัติเพ่ือความพ้น
ทุกข์ตามสมควรแก่อัตภาพของแต่ละคน  โดยจัดประเภทตามความพยายามมากน้อยและหยาบ
ละเอียด  ดังนี้ 
  1.  ศีล  5  เป็นศีลส าหรับชาวบ้านผู้อยู่ครองเรือนทั่ว ๆ ไป ที่เรียกว่า  คฤหัสถ์  ศีล 5 
นี้  บางทีเรียกว่า  นิจศีล  คือ  ศีลที่รักษาไว้เป็นประจ า 
  2.  ศีล  8  เป็นศีลส าหรับคฤหัสถ์หรือฆราวาสผู้ตั้งใจปฏิบัติให้สูงขึ้นจากศีล  5  โดย
ปกติจะถือปฏิบัติกันเป็นครั้งคราวในวันขึ้น–แรม 8 ค่ า และข้ึนแรม 14-15 ค ่า เดือนละ 4 ครั้ง   
ผู้ปฏิบัติจะพ านักอยู่ที่วัดหรือท่ีบ้านก็ได้ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ศีลอุโบสถ” 
  3.  ศีล  10  เป็นศีลส าหรับสามเณรและสามเณรี คือ  ผู้บวชที่อายุไม่ถึง  20  ปีหรือ
อายุถึงแล้วแต่ยังมิได้ขอบวชเป็นพระภิกษุณี (ปัจจุบันไม่มีสามเณรี) 
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  4.  ศีล  227  เป็นศีลส าหรับพระภิกษุ  ถือเป็นข้อปฏิบัติที่ละเอียดลงไ อันที่จริงแล้วศีล  
227  นี้ก็คือ  ศีล  5  ศีล  8  และ ศีล  10  นี้เอง  เพียงแต่เป็นข้อปฏิบัติที่แยกย่อยละเอียดลงไปอีกผู้
ถือปฏิบัติต้องส ารวมระวังมิให้เกิดการละเมิด  หากเกิดการละเมิดเรียกว่า  ต้องอาบัติ  คือ ต้องโทษซึ่ง
ถือเป็นโทษทางใจผู้ละเมิดย่อมรู้เองเห็นเอง และอาบัตินั้นได้ทรงบัญญัติไว้เป็นกลุ่ม ๆ ตามความหนัก
เบา 
  5.  ศีล  311  เป็นศีลส าหรับภิกษุณี  แม้ปัจจุบันภิกษุณีจะไม่ได้มีแล้วก็ตาม  แต่บัญญัติ
ที่เป็นสิกขาบทก็ยังคงมีอยู่ แต่อย่างไรก็ตามแม้จะมีศีลหรือสิกขาบทที่วางก าหนดไว้ส าหรับภิกษุณีแต่
เมื่อไม่มีภิกษุณีก็ย่อมถือว่าหมดสิ้นไปโดยปริยาย 
 2.1.7  อธิจิตตสิกขา  หรือสมาธิสิกขา (Concentration) 
 สิกขา  คือ  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกหัดอบรมจิตเพ่ือให้เกิดคุณ  คือ  สัมมาสมาธิอย่างสูงคือ  
การก าหนดจิตให้แน่วแน่มั่นคงอันเป็นหลักแห่งการควบคุมจิตมิให้ฟุ้งซ่านและควบคุมตนมิให้ตกไป
ในทางแห่งความเสื่อมเสีย  นั่นคือ  การก าหนดจิตของตนให้อยู่ในจุดใดจุดหนึ่งโดยเฉพาะ  เช่น  ลม
หายใจเรียกอานาปานสติสมาธิ  หรือก าหนดจิตในขณะที่ย่างเท้าเรียกว่า  เดินจงกรมหรือกายคตา  
เป็นต้น  สติ  สมาธิ  แบ่งเป็น  3  ระดับ  ได้แก่ 
  1.  ขณิกสมาธิ  จิตตั้งมั่นชั่วขณะ  คือ  ภาวะที่จิตมั่นคงได้ชั่วขณะ 
  2.  อุปจารสมาธิ  จิตตั้งมั่นจวนจะแน่วแน่  คือ  ภาวะที่จิตสงบสูงขึ้นบางทีเรียก  สมาธิ
เฉียด ๆ 
  3.  อัปปนาสมาธิ  จิตตั้งมั่นแน่วแน่  คือ  ภาวะที่จิตสงบอย่างมั่นคง  กล่าวคือ  เมื่อจิต
สงบถึงขั้นอัปปนาสมาธินี้แล้วก็จะเข้าสู่ฌาน  ตั้งแต่รูปฌานต่อไปถึงอรูปฌานเมื่อจิตเกิดเป็นสมาธิก็จะ
ได้รับอานิสงส์ดังนี้ 
   1)  ทิฏฐธัมมิกสุข  คือ  ความสุขทันตาเห็นในปัจจุบัน 
   2)  เกิดอภิญญาขึ้น  เช่น  หูทิพย์ตาทิพย์  เป็นต้น 
   3)  สติสัมปชัญญะสมบูรณ์ 
   4)  สิ้นอาสวะ  คือ  ตัดกิเลสได้ 
 2.1.8  อธิปัญญาสิกขา (Wisdom) 
 สิกขา  คือ  ปัญญาอันยิ่งใหญ่  ได้แก่  ข้อปฏิบัติส าหรับฝึกอบรมปัญญา  เพ่ือให้เกิดความรู้
แจ้งอย่างสูง  ซึ่งค าว่า “ปัญญา” ตามรูปศัพท์แปลว่า ความรู้ทั่วหรือความรู้แจ้งสภาพต่าง ๆ ตาม
ความเป็นจริง  ปัญญาสิกขาก็คือ  การกระท าให้เกิดความรู้เห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็น  ปัญญา  
จ าแนกตามแหล่งเกิดมี  3  อย่าง  คือ 
  1.  สุตมยปัญญา  ปัญญาที่เกิดจากการฟัง  ได้แก่  ความรู้ที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียน
การได้ยินได้ฟังและประสบการณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นความรู้ระดับประสาทสัมผัส 
  2.  จินตามยปัญญา  ปัญญาเกิดจากการคิด  ได้แก่  ความรู้ที่เกิดขึ้นจากการไตร่ตรอง
พิจารณาวิเคราะห์วิจัยและเปรียบเทียบ  ซึ่งเป็นความรู้ที่ละเอียดกว่าความรู้ระดับประสาทสัมผัส 
  3.  ภาวนามยปัญญา  ปัญญาอันเกิดจากการอบรมจิต  ได้แก่  ความรู้ที่เกิดจากการ
ภาวนาหรือการฝึกจิตให้เกิดความสงบแล้วใช้จิตที่สงบที่สงบแล้วนั้นพิจารณาปัญหาต่าง ๆ ก็จะเกิด
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การหยั่งรู้ภายในจิต ความรู้ที่เป็นภาวนามยปัญญานี้จัดว่าเป็นความรู้ระดับสูงสุด (พระธรรมปิฎก 
(ป.อ. ปยุตโต), 2538, หน้า 914 – 915) 
 
2.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.2.1  ความหมายของการบริหาร  
 ค าว่า  การบริหาร  ในภาษาอังกฤษมักใช้อยู่สองค า  คือ “Administration” และ 
“Management” ความแตกต่างของสองค านี้ คือ “Administration” นิยมใช้ไปในทางการบริหาร
ราชการ ส่วนค าว่า “Management” นิยมใช้ไปในทางบริหารธุรกิจ แต่สองค านี้ก็อาจใช้แทนกันได้ 
ซึ่งหมายถึงการบริหารเช่นเดียวกัน  นักวิชาการได้ให้ความหมายของการบริหารหลายทัศนะแตกต่าง
กัน ดังนี้ 
  ประยุทธ์  เจริญสวัสดิ์ (2540, หน้า 3)  กล่าวว่า  การบริหาร  หมายถึง  ภาระหน้าที่
ของบุคคลใด ๆ ที่ปฏิบัติตนเป็นผู้บริหารที่จะต้องเข้ามาท าหน้าที่จัดระเบียบและด ารงไว้ซึ่งสภาพ
ภายใน (ทั้งที่เป็นคน  วัสดุ  เงินทุน  ฯลฯ)  ของกลุ่มหรือหน่วยงานเพ่ือให้กลุ่มดังกล่าวสามารถ
ท างานจนบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สมยศ  นาวีการ (2545, หน้า 20)  กล่าวว่า  การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ในแง่
ของศาสตร์  คือ  ที่รวมของความรู้สามารถจัดหมวดหมู่เพ่ือการศึกษาได้  ในแง่ของศิลป์  คือ  เป็น
ทักษะเกิดจากความช านาญในการปฏิบัติงาน  รวมความแล้วสามารถเป็นได้หลายประเด็น ดังนี้ 
   1.  เป็นการจัดการโดยมนุษย์ 
   2.  เป็นการตัดสินใจและเป็นกระบวนการของการรวบรวมและแจกแจงทรัพยากร
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์การ 
   3.  เป็นความร่วมมือและการประสานงานกันระหว่างมนุษย์และทรัพยากรทางวัตถุ
อ่ืน ๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ขององค์การ 
   4.  เป็นการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้โดยอาศัยทรัพยากร 
ได้แก่  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
   5.  เป็นการใช้ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 
  Simon (1966, p.3 อ้างถึงใน สมยศ  นาวีการ. 2545, หน้า 56) ให้ความหมายไว้
ว่า การบริหาร คือ  กิจกรรมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่างร่วมกัน 
  Campbell and Others (1997, p. 6 อ้างถึงใน  สมยศ  นาวีการ, 2545, หน้า 
56) กล่าวว่า  การบริหาร  หมายถึง  ศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับบุคคลอ่ืน 
  จากความหมายดังกล่าว  สามารรถสรุปความหมายของการบริหาร  หมายถึง  การ
ด าเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยการใช้กระบวนการอย่างมีระเบียบโดยอาศัยทรัพยากรทางการ
บริหาร  คือ  คน  เงิน  วัสดุอุปกรณ์และการจัดการ  ดังนั้น  การบริหารจึงเป็นกระบวนการที่
ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทั้ง “ศาสตร์” และ “ศิลป์” ในการชักจูงให้คนหันมาช่วยเหลืองานขององค์การ 
เพ่ือให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันในการท างานให้ได้รับผลส าเร็จตามจุดหมายที่วางไว้อย่างเหมาะสม
กับสถานการณ์โดยที่ผู้บริหารต้องท าหน้าที่เป็นทั้งหัวหน้า  ผู้น า  ผู้ประสานงานอย่างมีประสิทธิภาพ
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โดยอาศัยกระบวนการ  7  ประการ  คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ  การจัดการด้านบุคคล  การ
อ านวยการ  การประสานงาน  การรายงานและการจัดการงบประมาณ 
 2.2.2  ความส าคัญของการบริหาร 
 การบริหารเป็นสิ่งจ าเป็นที่จะต้องเรียนรู้ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 
เพราะการท างานจะประสบผลส าเร็จหรือล้มเหลวนั้นก็เพราะนักบริหารมีเทคนิคและวิธีการท างานไม่
เหมือนกัน  ดังนั้น  การบริหารจึงมีความส าคัญดังท่ีผู้รู้ได้กล่าวไว้ ดังนี้ 
  วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ (2548, หน้า 5)  กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารว่า  การ
บริหารภาครัฐทุกวันนี้  หรืออาจเรียกว่าการบริหารจัดการเกี่ยวข้องกับภาคธุรกิจมากขึ้น  เช่น  การ
น าแนวคิดผู้บริหารสูงสุด  (Chief Executive Officer). หรือ ซีอีโอ (CEO) มาปรับใช้ในวงราชการ 
การบริหารราชการด้วยความรวดเร็ว  การลดพิธีการที่ไม่จ าเป็น  การลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ 
และการจูงใจด้วยการให้รางวัลตอบแทน  เป็นต้น 
  อุทัย  เลาหวิเชียรและคณะ (2535, หน้า 81-82)  อธิบายถึงความส าคัญของการ
บริหาร  ดังนี้ 
   1.  การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์และเป็นสิ่งที่
ช่วยให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุข 
   2.  จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยาย
งานด้านการบริหารให้กว้างขวางยิ่งขึ้น 
   3.  การบริหารเป็น เครื่องบ่ งชี้ ให้ ทราบถึงความเจริญก้าวหน้ าของสั งคม 
ความก้าวหน้าทางวิทยาการ (Technology) ด้านต่าง ๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลงและ
ก้าวหน้า รวดเร็วยิ่งขึ้น 
   4.  การบริหารเป็นมรรควิธีที่ ส าคัญ ในอันที่ จะน าสั งคมและโลกไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า 
   5.  การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญเติบโตและความ
เสื่อมของสังคมในอนาคต 
   6.  การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ ฉะนั้น
ความส าเร็จ ในการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่ 
เป็นอันมาก  
   7.  การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือซึ่งนักบริหารจ าต้อง
ค านึงถึง ปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้เองที่เป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถ
ของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
   8.  ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพันกับ
การบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องท่ีน่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะตัดสินใจอย่างฉลาด 
  Hayes,and John (2002, p. 109 อ้างถึงใน วิรัช  วิวัชนิภาวรรณ, 2548, หน้า 
51) ผู้บริหารมีหน้าที่ที่ส าคัญต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษอยู่  3  ประการ  คือ  หน้าที่ในการตัดสินใจ
ว่าอะไรคือสิ่งที่จ าเป็นต้องท าโดยผ่านกระบวนการจัดท าแผนและการจัดท างบประมาณต่อมาคือ
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หน้าที่ในการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานโดยการจัดองค์กร การจัดคนเข้าท างานและประการ
สุดท้ายคือหน้าที่ในการสร้างความเชื่อม่ันในผลการปฏิบัติงานด้วยการควบคุม 
  Parsons,and Patricia J. (2003, p.23 อ้างถึงใน วิรัช  วิวัชนิภาวรรณ, 2548, 
หน้า 48) มีกิจกรรม  4  อย่างที่เป็นหัวใจส าคัญที่ผู้บริหารจะต้องใช้ในการด าเนินงานไปสู่เป้าหมาย
หรือเพ่ือการบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ  ได้แก่  การวางแผน  การจัดองค์กร  การน าและการ
ควบคุม 
  จากที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปได้ว่า  การบริหารมีความส าคัญในการด าเนินงานทุก
ระดับทั้งหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานเอกชน  ทุกองค์กรต้องมีหลักและวิธีการบริหารที่ดีในการ
บริหาร  จึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมพูนผลผลิตและสร้างความเจริญก้าวหน้ามั่นคงให้แก่
องค์กรนั้น ๆ ดังจะเห็นได้จากในปัจจุบันองค์กรต่าง ๆ ได้พยายามที่จะเลือกและสรรหานักบริหารมือ
อาชีพมาเป็นผู้จัดการเพ่ือบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
 2.2.3  กระบวนการบริหาร 
 กระบวนการบริหาร (Process of administration) หรือการประกอบการในทางบริหาร
ซึ่งบางที่จัดว่าเป็นหน้าที่ของนักบริหาร  ได้มีผู้ให้ความเห็นถึงล าดับขั้นที่ส าคัญของกระบวนการ
บริหารไว้แตกต่างกัน 
  Gulick and Urwick (1937 อ้างถึงใน สัญญา  สัญญาวิวัฒน์, 2540, หน้า 47-48) 
ได้สรุปกระบวนการบริหารไว้ใน “ Peper on the Science of Administration ” ว่ากระบวนการ
บริหารย่อมประกอบด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ   7  ประการ  หรือที่ เรียกกันย่อ ๆ ว่า POSDCoRB         
ซึ่งอธิบายตามความหมายได้ดังนี้ 
   1.  การวางแผน (Planning), หน้า P. หมายถึง  การจัดการโครงการ และ
แผนปฏิบัติรวมทั้งวิธีปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้าเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 
   2.  การจัดองค์การ (Organizing), หน้า O.  หมายถึง  การก าหนดโครงสร้าง การ
แบ่งส่วนงาน การจัดสายงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
   3.  การจัดการด้านบุคคล (Staffing), หน้า S.  หมายถึง  การจัดอัตราก าลัง  การ
สรรหา  การพัฒนาบุคลากร  การเสริมสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี 
   4.  การอ านวยการ (Directing), หน้า D . หมายถึง  การวินิจฉัยสั่งการ  การควบคุม 
การบังคับบัญชาและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะผู้บริหารเป็นหัวหน้าหน่วยงานต้องรู้จักใช้
ภาวะเป็นผู้น า  เสริมสร้างแรงจูงใจในการท างาน 
   5.  การประสานงาน (Co-ordinating), หน้า Co.  หมายถึง  การด าเนินการเพ่ือให้
เกิดความร่วมมือจากทุกฝ่ายในหน่วยงานที่จะท าให้งานมุ่งไปสู่วัตถุประสงค์เดียวกัน 
   6.  การรายงาน (Reporting), หน้า R.  หมายถึง  การประชาสัมพันธ์หน่วยงานและ
รายงานผลการปฏิบัติงาน 
   7.  การจัดการงบประมาณ (Budgeting), หน้า B.  หมายถึง  การวางหลักการและ
วิธีการของงบประมาณและวิธีการงบประมาณ 
   Gulick and Urwick (อ้างถึงใน พิทยา  บวรพัฒนา, 2540, หน้า 40-41) ยังได้สรุป
หลักการบริหารไว้  ประกอบด้วย 
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    1.  หลักประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่สุดของการบริหารและเพ่ือที่จะให้การ
บริหารในทุกหน่วยงานมีประสิทธิภาพจะต้องมีการแบ่งงานตามความเหมาะสมและความถนัดของ
บุคลากร ถ้าผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานมากเท่าใดการ
บริหารงานก็จะบรรลุเป้าหมายได้ดีข้ึน 
    2.  หลักการจัดองค์การ  ภายในองค์การจะมีหน่วยงานย่อย ๆ และจะต้องมีการ
ประสานงานกันภายในหน่วยโดยยึดหลักการใดหลักการหนึ่งใน  4  รูปแบบ  ดังนี้ 
    รูปแบบที่ 1 หลักการจัดองค์การตามวัตถุประสงค์ 
    รูปแบบที่ 2 หลักการจัดองค์การตามกระบวนการ 
    รูปแบบที่ 3 หลักการจัดองค์การตามผู้รับบริการ 
    รูปแบบที่ 4 หลักการจัดองค์การตามสถานที่ตั้ง 
  3.  หลักการจัดโครงสร้างอ านาจภายในองค์การ  ประกอบด้วย  หลักขอบข่ายการ
ควบคุม  หลักเอกภาพการบังคับบัญชา  หลักการจัดหมวดหมู่กรมกองภายในองค์กร 
 2.2.4  ทฤษฎีการบริหาร 
   1)  ทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์ (Scientific Management) 
   Frederick Taylor ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่ งการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์  
ปรัชญาการบริหารของเทย์เลอร์  ได้กล่าวถึงทฤษฎีการจัดการตามหลักวิทยาศาสตร์  ไว้ดังนี้ (สุรัสวดี 
ราชกุลชัย. 2547, หน้า 115) 
    1.  ท าการศึกษางานแต่ละส่วนด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์และพัฒนาวิธีการที่ดี
ที่สุดส าหรับการท างานแต่ละอย่าง 
    2  ใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการคัดเลือกและการฝึกอบรมพนักงานและ
มอบหมายความรับผิดชอบให้ท างานที่เหมาะสมที่สุดส าหรับแต่ละคน 
    3  พัฒนาบุคลากรให้เรียนรู้หลักการท างานแบบวิทยาศาสตร์ 
    4  สร้างบรรยากาศการร่วมมือกันระหว่างผู้บริหารกับบุคลากร 
  2)  ทฤษฎีการจัดการตามระบบราชการ (Bureaucratic management)  
   Weber กล่าวว่า  องค์การควรจะถูกบริหารบนพ้ืนฐานของเหตุผล และไม่เป็น
ส่วนตัว ลักษณะที่ส าคัญขององค์การแบบราชการของ แมค  เวเบอร์ คือ (อวยชัย  ชบา, กุลธน  ธนา
พงศธร และไตรรัตน์  โภคพลากร, 2542, หน้า 23) 
    1  มีการแบ่งงานกันท าเฉพาะด้าน 
    2  มีการระบุสายการบังคับบัญชาอย่างชัดเจน 
    3  บุคคลจะถูกคัดเลือกและเลื่อนต าแหน่งบนพ้ืนฐานของคุณสมบัติทางเทคนิค 
    4 การบริการกับการเป็นเจ้าของจะถูกแยกจากกัน 
    5  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่บนพ้ืนฐานของ
ความไม่เป็นส่วนตัว 
    6  มีการก าหนดกฎและระเบียบวิธีปฏิบัติไว้อย่างเป็นทางการ   
  3)  ทฤษฎีการจัดการตามแบบหลักการบริหาร (Administrative management) 
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  เฮนรี่ ฟาโยล์ (Henri Fayol) ฟาโยล์เป็นบิดาของทฤษฎีการจัดการ  การปฏิบัติการ 
(Operational management theory) หรือบางทีก็ถือกันว่าเป็นบิดาของการบริหารจัดการสมัยใหม่ 
เขาเชื่อว่าการบริหารนั้นเป็นเรื่องของทักษะและเขาสนใจที่จะศึกษาองค์การโดยรวมและมุ่งเน้นที่
กิจกรรมการจัดการ (Managerial activities)โดยได้ก าหนดหลักเกี่ ยวกับหน้ าที่ การจัดการ
ประกอบด้วยกิจกรรม  5  ประการ  หรือเรียกชื่อย่อว่า POCCC คือ  การวางแผน  การจัดองค์การ 
การบังคับบัญชาหรือการสั่งการ  การประสานงาน และการควบคุม  ฟาโยล์ ยังได้ก าหนดหลัก
เกี่ยวกับการจัดการทั่วไปที่เรียกว่าหลัก  14  ประการ  ได้แก่  1) หลักอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ  2) หลักของการมีผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว  3) หลักของการไปในทิศทางเดียวกัน      
4) หลักสายการบังคับบัญชา  5) หลักของการแบ่งงานกันท า  6) หลักความมีระเบียบวินัย  7) หลัก
ประโยชน์ของส่วนบุคคลเป็นรองประโยชน์ของส่วนรวม  8) หลักของการให้ผลตอบแทน  9) หลักของ
การรวมอ านาจ  10) หลักความเป็นระเบียบเรียบร้อย  11) หลักความเสมอภาค  12) หลักความ
มั่นคงในการท างาน  13) หลักความคิดริเริ่ม  14.) หลักความสามัคคี (อวยชัย  ชบา, กุลธน  ธนา
พงศธร และไตรรัตน์  โภคพลากร, 2542, หน้า 23) 
 4)  ทฤษฎีการจัดองค์การ 
  สมคิด   บางโม (2543 , หน้า 127 -130) ได้กล่าวถึงการจัดองค์การ ว่าเป็น
กระบวนการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างหน้าที่การงาน บุคลากร และปัจจัยทางกายภาพต่าง ๆ ของ
องค์กร ในที่นี้จะน าหลักการจัดองค์กรในระบบราชการมาศึกษา หลักที่ส าคัญของการจัดองค์กร มี
ดังนี้ 
   4.1  การก าหนดหน้าที่ การงาน   การก าหนดหน้ าที่ การงานนั้ นขึ้นอยู่กับ
วัตถุประสงค์ขององค์กร หน้าที่การงานและภารกิจ  จึงหมายถึง  กลุ่มของกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติเพ่ือ
บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร  หน้าที่การงานมีอะไรบ้างและมีกี่กลุ่มขึ้นอยู่กับกลุ่มเป้าหมายของ
องค์กร  ลักษณะขององค์กรและขนาดขององค์กร 
   4.2  การแบ่งงาน (Division of work)  หมายถึง  การแยกงานหรือรวมหน้าที่การ
งานที่มีลักษณะเดียวกันหรือใกล้เคียงกันไว้ด้วยกัน  หรือแบ่งงานตามลักษณะเฉพาะของงาน  แล้ว
มอบงานนั้น ๆ ให้แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีความสามารถหรือความถนัดในการท างานนั้น ๆ โดย
ตั้งเป้าหมายหน่วยงานย่อยขึ้นมารับผิดชอบ 
   4.3  หน่วยงานที่ส าคัญขององค์กร  ได้แก่หน่วยงานหลัก (Line) หน่วยงานที่ปรึกษา 
(Staff) และหน่วยงานอนุกรม (Auxiliary) การแบ่งหน่วยงานเช่นนี้ท าให้เห็นลักษณะของหน่วยงาน
เด่นชัดยิ่งขึ้นหน่วยงานหลัก  หมายถึง  หน่วยงานที่ท าหน้าที่โดยตรงกับวัตถุประสงค์ขององค์กรและ
บุคคลที่ปฏิบัติงานที่ขึ้นตรงต่อสายการบังคับบัญชา  องค์กรทุกแห่งจะต้องประกอบด้วยหน่วยงาน
หลัก ซึ่งเป็นหน่วยปฏิบัติงานเพ่ือประโยชน์โดยตรงต่อความส าเร็จขององค์กรในธุรกิจขนาดเล็กมักจะ
มีแต่หน่วยงานหลักเท่านั้น อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบทุกอย่างอยู่กับผู้เป็นเจ้าของหรือผู้จัดการ 
สมาชิกทุกคนอยู่ภายใต้การควบคุมสั่งการจากผู้จัดการแต่เพียงผู้เดียวในบริษัทผู้ผลิต  หน่วยงานหลัก
คือ  ฝ่ายผลิตในห้างสรรพสินค้า  หน่วยงานหลักคือ  ฝ่ายขาย  ส่วนหน่วยงานอ่ืน ๆ ถือเป็นหน่วย
ประกอบที่อ านวยความสะดวกให้แก่หน่วยงานหลักหน่วยงานที่ปรึกษา  หมายถึง  หน่วยงานที่ช่วยให้
หน่วยงานหลักปฏิบัติงานได้ดียิ่งขึ้น  ส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะผู้เชี่ยวชาญเฉพาะงานหรือเป็นรูป
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คณะกรรมการที่ปรึกษาในบริษัทต่าง ๆ ได้แก่   คณะกรรมการบริหาร ฝ่ายวิจัยวางแผน  ฝ่าย
ตรวจสอบหน่วยงานอนุกรม  หมายถึงหน่วยงานที่ช่วยบริการแก่หน่วยงานหลักและหน่วยงานที่
ปรึกษา  หน่วยงานอนุกรมมักเป็นหน่วยงานด้านธุรการและงานอ านวยการ  ส่วนใหญ่ไม่มีหน้าที่
บริการลูกค้าขององค์กรโดยตรง  หรือไม่ได้ปฏิบัติงานอันเป็นงานหลักขององค์กรในบริษัททั่วไป  
ได้แก่  ฝ่ายการงาน  ฝ่ายบุคคล  เป็นต้น 
   4.4  สายการบังคับบัญชา (Chain of Command) หมายถึง  ความสัมพันธ์
ตามล าดับขั้นระหว่างผู้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทราบว่าการติดต่อสื่อสารมีทางเดินอย่างไร  มีการควบคุม
และรับผิดชอบอย่างไร  
  จากทฤษฎีดังกล่าว  ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้   คือ  องค์กรเป็นที่รวม
ของคนและเป็นที่รวมของงานต่าง ๆ เพ่ือให้บุคลากรขององค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มที่และเต็ม
ความสามารถจึงจ าเป็นต้องจัดแบ่งบทบาทหน้าที่ของงานและมอบอ านาจให้รับผิดชอบตาม
ความสามารถและความถนัด  ถ้าเป็นขององค์กรขนาดใหญ่และมีบุคลากรมาก  ตลอดจนงานที่ท ามี
ปริมาณมากจะต้องจัดหมวดหมู่ของงานในลักษณะที่ใกล้เคียงกันที่เรียกว่าฝ่ายหรือแผนกงาน  จึงจะ
ท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ 
 2.2.5  แนวคิดเรื่องการบริหารองค์กรในรูปคณะกรรมการ 
 คณะกรรมการ  หมายถึง  กลุ่มคนที่เข้ามารวมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพ่ือพิจารณาปัญหา
ต่าง ๆ ภายในองค์กรคณะกรรมการอาจรวมกันขึ้นในลักษณะเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้แต่
ในทางปฏิบัติคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นมักจะมีการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเพ่ือรวมเอาบุคคลจาก
หน่วยงานต่าง ๆ มาช่วยกันพิจารณาและแก้ไขปัญหาเฉพาะอย่าง  ดังนั้น  คณะกรรมการอาจจะ
จัดตั้งขึ้นได้หลายรูปแบบตามแต่วัตถุประสงค์ต่าง ๆ ของการที่จะใช้คณะกรรมการดังกล่าว   เช่น 
อาจจะจัดตั้งคณะกรรมการเพ่ือจัดท านโยบายช่วยงานด้านบริหาร ช่วยคิดค้นวางแผนต่าง ๆ ช่วย
รวบรวมข้อมูลหรือช่วยเป็นที่ปรึกษา  เป็นต้น  แต่เหตุผลที่ส าคัญในการจัดตั้งคณะกรรมการ  คือ 
(ธงชัย  สันติวงษ์, 2529, หน้า 197-200) 
  1.  เพ่ือที่จะให้มีการตัดสินใจที่ดีโดยอาศัยความคิดเห็นของกลุ่ม 
  2.  เพ่ือประโยชน์ในการร่วมมือประสานงาน 
  3.  เพ่ือช่วยให้การปฏิบัติงานเข้ากันได้ดียิ่งข้ึน 
  4.  เพ่ือประโยชน์ส าหรับฝึกฝนตัวบุคคล    
  แม้การปฏิบัติงานในรูปแบบคณะกรรมการจะเป็นสิ่งที่ดีก็ตาม  แต่ก็ยังมีข้อจ ากัด
บางอย่าง  คือ  เสียค่าใช้จ่ายสูงการปฏิบัติงานล่าช้ามีข้อยุติในลักษณะการประนีประนอม และไม่
สามารถเจาะจงความรับผิดชอบได้  แต่วิธีการหรือปัจจัยส าคัญที่จะท าให้คณะกรรมการท างานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  อาจสรุปได้ดังนี ้
   1.  โครงสร้าง (Structural) หมายถึง  ปรากฏการณ์ทางสังคมที่เกิดจากการรวมตัวกัน
ของแต่ละบุคคลที่ยึดเหนี่ยวกันด้วยสายใยแห่งความสัมพันธ์ ซึ่งจะเป็นไปอย่างเหนียวแน่นหรืออย่าง
หลวมๆก็ได้ 
  2.  หน้าที่ (Functional) หมายถึง  บทบาทที่สมาชิกมีต่อกลุ่มหรือแนวประพฤติปฏิบัติ
โต้ตอบกันและกันของแต่ละบุคคลในฐานะที่เป็นสมาชิกของกลุ่มหรือในสังคมนั้น Parson กล่าวว่า  
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กลุ่มหรือองค์กรเป็นส่วนหนึ่งของระบบสังคมซึ่งประกอบด้วยระบบย่อย ๆ ที่เกี่ยวพันกันอยู่ในระบบ
สังคมที่ใหญ่กว่าขึ้นไป  การรวมตัวของบุคคลจึงถือว่าเป็นระบบที่เกี่ยวข้องกันและกลุ่มจะมีรูปแบบที่
เป็นระบบปฏิบัติหน้าที่เป็นส่วนรวมมีรากฐานอยู่บนสภาวะแห่งความสมดุล  เพราะโครงสร้างหน้าที่
ของกลุ่มย่อยมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เช่นการปรับตัวของระบบต่อการ เปลี่ยนแปลง
ภายนอกความเจริญเติบโตในลักษณะผิดแผกแตกต่างกันออกไปจากโครงสร้างและหน้าที่เดิม  การ
เปลี่ยนแปลงในตัวของบุคคลหรือกลุ่มของบุคคล  ซึ่งตามทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่ของ Parson ได้
แบ่งลักษณะหน้าที่ออกเป็น  4  อย่าง  คือ (สมศักดิ์  ศรีสันติสุข, 2536, หน้า 46-50) 
  1.  มีการปรับตัว กระบวนการปฏิบัติจะต้องมีการจัดหาทรัพยากร เช่น การท า
งบประมาณ การรับบุคคลเข้ามาเป็นสมาชิก การจัดหาสถานที่ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นเพ่ือให้บุคคลบรรลุ
เป้าหมาย 
  2.  การกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  หมายถึง  การระดมทรัพยากรต่าง ๆ ได้จัดหามา
เพ่ือปฏิบัติให้เกิดความส าเร็จต่อเป้าหมายของกลุ่ม  กล่าวคือ  เป็นการแสวงหามรรควิธี (Means) ซึ่ง
จะน าไปสู่เป้าหมาย 
  3.  การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน หมายถึงการปฏิสัมพันธ์ของหน่วยต่าง ๆ เพ่ือ
ก่อให้เกิดการพึ่งพาอาศัยและประสานงานสอดคล้องกัน 
  4.  การรักษามาตรฐานตามแบบฉบับและการแก้ความตึงเครียด  หมายถึง กลุ่มจะต้อง
มีความสามารถด ารงไว้ซึ่งมาตรฐานในการด าเนินงานตามแบบฉบับและสามารถที่จะรักษาความรู้สึก
และความสัมพันธ์ยึดเหนี่ยวระหว่างสมาชิก  นอกจากนี้  พาร์สัน ยังได้เสนอแนวคิดว่า  การกระท ามี
ความส าคัญอย่างมากในการศึกษาระบบสังคมการกระท าระหว่างกัน( Interaction) ระหว่างผู้กระท า 
(Actor) สถานการณ์ (Situation) จุดมุ่งหมายหรือจุดประสงค์ (Goal) วิธีการ (Means) และแนวคิด
ของผู้กระท า (Actor’s Orientation) เมื่อขยายความให้มีความชัดเจนจึงสามารถสรุปได้ว่า หมายถึง
การที่ผู้กระท าซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ต่าง ๆ ด าเนินการไปสู่จุดมุ่งหมายภายใต้สถานการณ์นั้น
การกระท าระหว่างผู้กระท าดังกล่าวหรือความสัมพันธ์ระหว่างที่สมาชิกมีต่อกันนี้เกิดเป็นระบบสั งคม
ขึ้น การที่จะเกิดเป็นระบบสังคมได้นั้นจะต้องมีเง่ือนไขใหญ่ ๆ อยู่ 2 ข้อ  ดังนี้ 
   4.1  ผู้กระท าจะต้องมีแรงจูงใจที่จะกระท าตามสถานภาพและบทบาทของตน 
   4.2  ระบบสังคมต้องพยายามหลีกเลี่ยงความขัดแย้งหรือพฤติกรรมที่เบี่ยงเบนไป
จากสังคมในระบบสังคมนั้นมีกระบวนการที่ส าคัญที่ท าให้ระบบสังคมเกิดขึ้นอย่างมีระเบียบ พาร์สัน 
เรียกกระบวนการนั้นว่า  สภาวะการเปลี่ยนแปลงเป็นสถาบัน (Institutionalization) ซึ่งมีความหมาย
ว่าการที่บุคคลมีบทบาทต่าง ๆ เนื่องจากบรรทัดฐานทางสังคมซึ่งแสดงให้เห็นค่านิยมและความเชื่อ
ของวัฒนธรรมเหล่านั้นได้แทรกซึมอยู่ภายใต้ระบบบุคลิกภาพของบุคคลได้เกิดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและ
เป็นระยะเวลานานตลอดจนบทลงโทษและการให้รางวัลซึ่งช่วยสนับสนุนสภาวะการเปลี่ยนแปลง
สถาบันไว้ดังนี้ 
    4.2.1  ผู้กระท าทั้งหลายกระท าระหว่างกันภายใต้สถานการณ์ต่าง ๆ  
    4.2.2  วิธีการที่ผู้กระท าปฏิบัตินั้นได้รับอิทธิพลจากโครงสร้างของสังคม 
    4.2.3  บรรทัดฐานเกิดขึ้นจากการปรับตัวของผู้กระท าต่อคนอ่ืนจนสร้างเป็น
บรรทัดฐานขึ้น 
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    4.2.4  ในขณะเดียวกันบรรทัดฐานที่สร้างขึ้นมาจากการกระท าระหว่างกันแล้ว
บรรทัดฐานเหล่านั้นถูกจ ากัดอยู่ภายใต้แบบแผนวัฒนธรรม 
    4.2.5  ในทางกลับกันบรรทัดฐานเป็นตัวก าหนดการกระท าระหว่างกัน สิ่งส าคัญ
ที่พาร์สันกล่าวถึงระบบสังคมในชุมชนที่สามารถรักษาระบบไว้ให้ได้นั้น จะต้องท าหน้าที่ของสังคมทั้ง 
4 ประการ คือ การปรับตัว การกระท าเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย การประสานเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
และการรักษามาตรฐานของสังคมด้วย 
  สมศักดิ์  ศรีสันติสุข (2536, หน้า 70) กล่าวว่าจุดเน้นทฤษฎีโครงสร้างและหน้าที่  คือ 
สังคมจะต้องมีความมั่นคงโดยไม่สนใจเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากถ้าส่วนประกอบต่าง ๆ ของ
สังคมเปลี่ยนแปลงไปส่วนประกอบอ่ืน ๆ ของสังคมก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยเพ่ือรักษาดุลยภาพของ
สั งคม ซึ่ งลักษณะทั่ ว ไปของทฤษฎี โครงสร้างและหน้ าที่ คือ   ทุกสั งคมประกอบด้ วยการ
บูรณาการรวมหน่วย (integration) ของส่วนต่าง ๆ ทางสังคมองค์ประกอบของแต่ละส่วนของสังคม
จะมีหน้าที่ และท าหน้าที่เอ้ือประโยชน์ซึ่งกันและกันเพ่ือความสมบูรณ์และความอยู่รอดของสังคมทุก
สังคม  สังคมจะมีความมั่นคงเนื่องจากสมาชิกสังคมมีความสอดคล้องต้องกันในเรื่องของสถานภาพ 
บทบาทและค่านิยม 
  จากทฤษฎีดังกล่าว  ผู้วิจัยได้สรุปเป็นแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้   คือ  การที่มนุษย์
รวมกลุ่มกันเป็นทีมเพราะมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน  ซึ่งการที่จะบรรลุจุดมุ่งหมายนั้นจะต้องมีการประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน และในการปฏิบัติกิจกรรมนั้นให้ส าเร็จลุล่วงและมีประสิทธิภาพต้องอาศัยความ
ร่วมมือและปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในสังคม  หรือต้องอาศัยประสิทธิภาพของทีมงาน  ทีมงาน
จะต้องปรับตัวเข้าหากันในการปฏิบัติงานมีการประสานงานกันเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายตามระดับ
มาตรฐานที่ต้องการ 
 2.2.6  ปัจจัยพื้นฐานทางการบริหาร 4M’s  
 ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ (2539, หน้า 11) กล่าวว่า “การบริหาร” และ “ กิจการ” 
นั้นบางครั้งอาจใช้แทนกันได้  เพราะสองค านี้เป็นกิจกรรมที่หวังผลขั้นสุดท้ายอย่างเดียวกัน  คือ
ความส าเร็จของงาน  ส าหรับการบริหารใช้กันมาในการบริหารรัฐกิจ  ส่วนการจัดการ  พบว่าใช้กันมา
ในทางธุรกิจหรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าการบริหารนั้นมุ่งเน้นการก าหนดนโยบายและการวางแผน 
ส่วนการจัดการเป็นการน าเอานโยบายและแผนไปด าเนินการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 
  การบริหารทรัพยากร  เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารที่ส าคัญมากซึ่งจะท าให้ผลการ
ด าเนินงานหรือผลผลิตที่ได้เกิดประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลหรือไม่ข้ึนอยู่กับการบริหารทรัพยากรที่มีอยู่
ให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด  โดยหลักแล้วการบริหารทรัพยากรมีทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารที่ควร
ทราบอยู่  3  ทฤษฎี  คือ 
  1.  ทฤษฎี  4 M’s ทฤษฎีนี้ ได้แยกทรัพยากรการบริหารออกเป็น  4 ป ระเภท           
(ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 2539, หน้า 11)  ได้แก่ 
   1.1  บุคลากร (Man) 
   1.2  งบประมาณ (Money) 
   1.3  พัสดุ (Materials) 
   1.4  วิธีการบริหารจัดการ (Methods) 
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  ทฤษฎีนี้นิยมใช้ในการบริหารภาครัฐหรือการบริหารองค์การที่ไม่แสวงหาก าไร(Non – 
profit Orientation) 
  2. ทฤษฎี 6 M’s ทฤษฎีนี้ได้แยกทรัพยากรทางการบริหารออกเป็น  6  ประเภท       
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ, 2539, หน้า 11)  ได้แก่ 
   2.1  บุคลากร (Man) 
   2.2  งบประมาณ (Money) 
   2.3  พัสดุ (Materials) 
   2.4  วิธีบริหารจัดการ (Methods) 
   2.5  ตลาด (Market) 
   2.6  เครื่องจักร (Machine) 
 ในทฤษฎีนี้นิยมใช้มากในการบริหารงานสาธารณสุขในภาคเอกชนและรัฐที่แสวงหาก าไร 
(Profit Orientation) 
  3. ทฤษฎีของศาสตราจารย์ Winlliam T. Greenwood (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์และคณะ, 
2539, หน้า 11) เห็นว่า ทรัพยากรการบริหารนั้น  ควรมีอย่างน้อย  7  ประการ  คือ 
   3.1  บุคลากร (Man) 
   3.2  งบประมาณ (Money) 
   3.3  พัสดุ (Materials) 
   3.4  อ านาจหน้าที่ (Authority) 
   3.5  เวลา (Time) 
   3.6  ความตั้งใจในการท างาน (Will) 
   3.7  สิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ (Facilities) 
 ทฤษฎีนี้ใช้กันมากท้ังภาครัฐและภาคเอกชนที่มีทั้งการแสวงหาก าไรและไม่แสวงหาก าไร 
 คูส์ (K00ntz อ้างถึงใน วิลาวรรณ  รพีพิศาล, 2550, หน้า 27) โดยให้แนวคิดปัจจัย
ส าคัญในการบริหารงาน โดยมีองค์ประกอบที่ส าคัญดังนี้ 
  1.  คน (Man) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจให้กับ
องค์การได้มากท่ีสุด 
  2.  เงิน (Money) เงินทุนที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรหรือสนับสนุนการใช้ทรัพยากร
จะต้องมีเพียงพอและก่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการตลอดเวลา 
  3.  วัสดุอุปกรณ์ (Material) อุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไปที่เป็นส่วน
สนับสนุนการด าเนินงาน  จะต้องมีเพียงพอและทันสมัย 
  4.  การจัดการ (Management) ต้องมีรูปแบบที่ท าให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากปัจจัย 4 M’s ที่กล่าวมาข้างต้นถือว่าเป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการบริหารงาน  เมื่อมีการ
วิวัฒนาการทางด้านวิทยาการและการบริหารมากขึ้น  ปัจจัยทางการบริหารจึงได้ปรับเพ่ิมขึ้นมาเป็น  
7  M’S  ดังนี้ 
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  1.  คน (Man) จะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้  ความสามารถ  เป็นผู้ปฏิบัติภารกิจให้กับ
องค์การได้มากท่ีสุด 
  2.  เงิน (Money) เงินทุนที่ใช้ในการจัดหาทรัพยากรหรือสนับสนุนการใช้ทรัพยากร
จะต้องมีเพียงพอและก่อให้เกิดสภาพคล่องในการบริหารจัดการตลอดเวลา 
  3.  วัสดุอุปกรณ์ (Material) อุปกรณ์เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานทั่ว ๆ ไปที่เป็นส่วน
สนับสนุนการด าเนินงาน จะต้องมีเพียงพอและทันสมัย 
  4.  การจัดการ (management) ต้องมีหลักและวิธีปฏิบัติงานที่ดีทันสมัยสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ 
  5.  เครื่องจักร (Machine) ต้องมีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพในการ   ปฏิบัติงาน
สูง 
  6.  วิธีปฏิบัติ (Method) เป็นเทคนิควิธีการปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ที่ท าให้งาน
ประสบผลส าเร็จมากยิ่งข้ึน 
  7.  ขวัญและก าลังใจ (Moral) คือหาวิธีการสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมมือ
ปฏิบัติงานให้เกิดความอบอุ่นในการปฏิบัติงานและอยู่ในองค์การตลอดไป 
 สุรศักดิ์  ปริญญารัตนชัย (2544, หน้า 11) กล่าวว่าปัจจุบันเมื่อกล่าวถึงปัจจัยพื้นฐานอัน
เป็น ทรัพยากรในการบริหาร องค์ประกอบที่ส าคัญในการบริหารงานประกอบด้วย 4 ปัจจัยหรือที่
เรียกว่า ทฤษฎี 4 M’s ได้แก่  คน(Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Material)  และวิธีจัดการ 
(Management)  อย่างไรก็ดีได้มีนักวิชาการบางท่าน  อาทิเช่น  ศาสตราจารย์  วิลเลี่ยม ที กรีนวูด 
(Willium T. Greenwood. 1965, หน้า 74-75) ให้ความเห็นว่า  ทรัพยากรการบริหารควรมี  ปัจจัย
ในการบริหารอย่างน้อย  7  ประการ  ได้แก่ คน(Man)  เงิน(Money)  วัสดุสิ่งของ (Material) 
อ านาจ (Authority) เวลา (Time) ก าลังใจใน การท างาน (Will) และความสะดวกต่าง ๆ (Facillity) 
หรือในทางบริหารธุรกิจเอกชน การจัดการเชิงธุรกิจ กล่าวถึงปัจจัยการบริหารว่า ควรเป็น 6 M’s ซึ่ง
ประกอบไปด้วย คน(Man)  เงิน(Money)  วัสดุสิ่ งของ (Material)  วิธีการ(Method)  ตลาด 
(Market) และเครื่องจักร(Machine) เป็นต้นซึ่งปัจจัยเหล่านี้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ การ
ด าเนินงานขององคก์รบรรลุวัตถุประสงค์ตามท่ีตั้งไว้สูงสุดนั่นเอง 
 การบริหารจัดการทุกประเภทจ าเป็นต้องอาศัยทรัพยากรการบริหารที่ส าคัญ  ได้แก่   คน 
(Man)  เงิน (Money)  วัสดุสิ่งของ (Material)  และการจัดการ (Management) หรือที่เรียกย่อๆ ว่า 
4 M’s (ศิริวรรณ  เสรีรัตน์. และคณะ, 2545, หน้า 18) 4 M’s ถือเป็นปัจจัยพ้ืนฐานที่ใช้ในการ
บริหารเพราะการบริหารจะประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย  ต้องอาศัยบุคลากรที่มีคุณภาพมีปริมาณ
เพียงพอต้องได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินการเพียงพอ  ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะกับความ
ต้องการของแผนงานและโครงการและต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพ  เพ่ือใช้ทรัพยากรที่มี
อยู่จ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด (วินัย  สมมิตร, 2527, หน้า 17-18) 
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2.3  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 พระธรรมปิฎก (2544, หน้า 351) กล่าวว่า  ในระบบการด าเนินชีวิตที่ดี  ฝึกอย่างไร  ก็
ได้อย่างนั้นหรือสิกขาอย่างไร  ก็ได้มรรคอย่างนั้น  สิกขา  คือการศึกษา  ที่ฝึกอบรมพัฒนาชีวิต  3  
ด้าน ดังนี้ 
  1.  สิกขา / การฝึกศึกษา ด้านสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม จะเป็นสิ่งแวดล้อมทางสังคม คือ
เพ่ือนมนุษย์ ตลอดจนสรรพสัตว์ หรือสิ่งแวดล้อมทางวัตถุก็ตาม ด้วยอินทรีย์ (เช่น ตา หู) หรือด้วย 
กาย วาจา ก็ตาม เรียกว่า “ศีล” หรือ อธิศีลสิกขา 
  2.  สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านจิตใจ เรียกว่า “สมาธิ” หรือ อธิจิตสิกขา 
  3.  สิกขา/การฝึกศึกษา ด้านปัญญา เรียกว่า “ปัญญา” หรือ อธิปัญญาสิกขารวมความ
ว่า การศึกษานั้น มี 3 อย่าง เรียกว่า “สิกขา 3” หรือ “ไตรสิกขา” คือ ศีล สมาธิปัญญา ซึ่งพูดด้วย
ถ้อยค าของคนยุคปัจจุบันว่าเป็นระบบการศึกษาที่ท าให้บุคคลพัฒนาอย่างมีบูรณาการ และให้มนุษย์
เป็นองค์รวมที่พัฒนาอย่างมีดุลยภาพ  เมื่อมองจากแง่ของสิกขา  3  จะเห็นความหมายของสิกขาแต่
ละอย่าง ดังนี้ 
   1) ศีล  คือ  สิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านการสัมพันธ์ติดต่อปฏิบัติจัดการกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางวัตถุและทางสังคม ทั้งด้วยอินทรีย์ต่างๆและด้วยพฤติกรรมทางกาย – วาจา พูดอีก
อย่างหนึ่งว่าการมีวิถีชีวิตที่ปลอดเวรภัยไร้การเบียดเบียน หรือการด าเนินชีวิตที่เกื้อกูลแก่สังคมและ
แก่โลก 
   2) สมาธิ  คือสิกขาหรือการศึกษาที่ฝึกในด้านจิตหรือระดับจิตใจได้แก่การพัฒนา
คุณสมบัติต่าง ๆ ของจิตทั้งในด้านคุณธรรม  เช่น  เมตตา  กรุณา  ความมีไมตรี  ความเห็นอกเห็น
ใจความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่  ความสุภาพอ่อนโยน  ความเคารพ  ความซื่อสัตย์  ความกตัญญู...” (พระ
ธรรมปิฎก 2544, หน้า 351)“...ในด้านความสามารถของจิต  เช่น  ความเข้มแข็งมั่นคง  ความเพียร
พยายาม  ความกล้าหาญความขยัน  ความอดทน  ความรับผิดชอบ  ความมุ่งมั่นแน่วแน่  ความมีสติ 
สมาธิในด้านความสุข  เช่น  ความมีปิติอ่ิมใจ  ความปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ  ความสดชื่นผ่องใส
ความรู้สึกพอใจพูดสั้น ๆ ว่าพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจิต 
   3)  ปัญญา  คือสิกขา  หรือการศึกษาที่ฝึกหรือพัฒนาในด้านการรู้ความจริง  เริ่ม
ตั้งแต่ความเชื่อที่มีเหตุผล  ความเห็นที่เข้าสู่แนวทางของความเป็นจริง  การรู้จักหาความรู้  การรู้จัก
คิดพิจารณา  การรู้จักวินิจฉัย  ไตร่ตรอง  ทดลอง  ตรวจสอบ  ความรู้  ความเข้าใจ  ความหยั่งรู้
เหตุผลการเข้าถึงความจริง  การน าความรู้มาใช้แก้ปัญหาและคิดการต่าง ๆ ในทางเกื้อกูลสร้างสรรค์
เฉพาะอย่างยิ่งเน้นการรู้ตรงตามความเป็นจริงหรือรู้เห็นตามที่มันเป็น  ตลอดจนรู้แจ้งความจริงที่เป็น
สากลของสิ่งทั้งปวง  จนถึงขั้นรู้เท่าทันธรรมดาของโลกและชีวิต  ที่ท าให้มีจิตใจเป็นอิสระ  ปลอด
ปัญหา  ไร้ทุกข์  เข้าถึงอิสรภาพโดยสมบูรณ์หลักทั้ง  3  ประการ  แห่งไตรสิกขา  ที่กล่าวมา  เป็น
การศึกษาที่ฝึกคนให้เจริญพัฒนาขึ้นไปในองค์ประกอบทั้ง  3  ด้านของชีวิตที่ดีงาม  การฝึกศึกษาที่จะ
ให้มีชีวิตที่ดีงามเป็นสิกขาชีวิตดีงามท่ีเกิดจากการฝึกศึกษานั้นเป็นมรรค 
 2.3.1  ไตรสิกขาเป็นการศึกษา  3  ด้าน  ที่พัฒนาชีวิตไปพร้อมกันทั้งระบบแต่ถ้ามอง
หยาบๆเป็นภาพใหญ่ ก็มองเห็นเป็นการฝึกศึกษาที่ด าเนินไปใน 3 ด้าน / ขั้นตอน ตามล าดับ คือศีล
เป็นเหมือนการจัดปรับพ้ืนที่และบริเวณแวดล้อมให้สะอาดหมดจดเรียบร้อยราบรื่นแน่นหนามั่นคงมี
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สภาพที่พร้อมจะท างานได้คล่องสะดวกสมาธิเป็นเสมือนการเตรียมตัวของผู้ท างานให้มีเรี่ยวแรงก าลัง
ความถนัดชัดเจนที่พร้อมจะลงมือท างานปัญญาเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่จะใช้ท างานนั้นๆให้ส าเร็จเช่น
บ้านเรือนที่อยู่ที่ท างาน  หากฝาผุ  พ้ืนขรุขระ  หลังคารั่ว  รอบอาคารถนนหนทางรกรุงรัง  ทั้งเป็นถิ่น
ไม่ปลอดภัย ( ขาดศีล )  การจัดแต่งตั้งวางสิ่งของเครื่องใช้ในที่ท างานไม่มีระเบียบ  ไม่พร้อม  ไม่
สบาย  อึดอัดขัดใจ (ขาดสมาธิ)การเป็นอยู่และการท างานคิดการทั้งหลายไม่อาจด าเนินไปได้ด้วยดี 
(ขาดปัญญา) ชีวิตและงานไม่สัมฤทธิ์จุดหมาย (พระธรรมปิฎก, 2544, หน้า 352-353) 
 “...เนื่องจากไตรสิกขา  เป็นหลักใหญ่ที่ครอบคลุมธรรมภาคปฏิบัติทั้งหมด ในที่นี้จึงมิใช่โอกาสที่จะ
อธิบายหลักธรรมหมวดนี้ได้มาก  โดยเฉพาะขั้นสมาธิและปัญญาที่เป็นธรรมละเอียดลึกซึ้ง  จะยังไม่
อธิบายเพ่ิมเติมจากที่อธิบายไปแล้ว  แต่ในขั้นศีลจะอธิบายต่อไป  เพราะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปมาก 
และจะได้เป็นตัวอย่างแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสิกขาทั้ง  3  ด้าน...” 
 2.3.2  การฝึกศึกษาในขั้นศีล มีหลักปฏิบัติที่ส าคัญ 4 หมวด คือ 
  1)  วินัยเป็นเครื่องมือส าคัญขั้นแรกที่ใช้ในการฝึกขั้นศีล  มีตั้งแต่วินัยแม่บท ของชุมชน
ใหญ่น้อย  ไปจนถึงวินัยส่วนตัวในชีวิตประจ าวันวินัย  คือ  การจัดตั้งวางระบบระเบียบแบบแผน
เกี่ยวกับการด าเนินชีวิตและการอยู่ร่วมกันของหมู่มนุษย์เพ่ือจัดปรับเตรียมสภาพชีวิตสังคมและ
สิ่งแวดล้อมรวมทั้งลักษณะแห่งความสัมพันธ์ต่างๆให้อยู่ในภาวะที่เหมาะและพร้อมที่จะเป็นอยู่ปฏิบัติ
กิจและด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือก้าวหน้าไปอย่างได้ผลดีที่สุด  สู่จุดหมายของชีวิต  ของบุคคล  ของ
องค์กร  ของชุมชน  ตลอดจนของสังคมทั้งหมดไม่ว่าในระดับใด ๆ โดยเฉพาะส าคัญที่สุด  เพ่ือเอ้ือ
โอกาสให้แต่ละบุคคลฝึกศึกษาพัฒนาชีวิตของเขาให้ประณีต  ประเสริฐ  ที่จะได้ประโยชน์สูงสุดที่จะ
พึงได้จากการที่ได้มีชีวิตเป็นอยู่วินัยพ้ืนฐานหรือขั้นต้นสุดของสังคมมนุษย์ ได้แก่ ข้อปฏิบัติที่จะไม่ให้มี
การเบียดเบียนกัน 5 ประการ คือ  1) เว้นจากการท าร้ายร่างกาย ท าลายชีวิตกัน  2) เว้นจากการ
ละเมิดกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สิน  3) เว้นการประพฤติผิดทางเพศและละเมิดต่อคู่ครองของผู้อ่ืน  4) เว้น
การพูดเท็จให้ร้ายหลอกลวง เพ้อเจ้อ เหลวไหล ไร้สาระ  5) เว้นจากการเสพสุรายาเมาสิ่งเสพติด     
ที่ท าลายสติสัมปชัญญะ  แล้วน าไปสู่การก่อกรรมชั่วอย่างอ่ืน เริ่มตั้งแต่คุกคามต่อความรู้สึกมั่งคง
ปลอดภัยของผู้ร่วมสังคมข้อปฏิบัติพ้ืนฐาน  ซึ่งเรียกง่าย ๆ ว่า “ศีล 5” เป็นหลักประกันที่รักษาสังคม
ให้มั่นคงปลอดภัย เพียงพอที่มนุษย์จะอยู่ร่วมกันเป็นปกติสุข และด าเนินชีวิตท ากิจการต่างๆให้เป็นไป
ด้วยดีพอสมควร  นับว่าเป็นวินัยแม่บทของคฤหัสถ์หรือของชาวโลกทั้งหมด  (พระธรรมปิฎก, 2544, 
หน้า 354) “...ไม่ควรมองวินัยว่าเป็นการบีบบังคับจ ากัดแต่พึงเข้าใจว่าวินัยเป็นการจัดสรรโอกาสหรือ
จัดสรรสิ่งแวดล้อมหรือ สภาวะทางกายภาพให้เอ้ือโอกาสแก่การที่จะด าเนินชีวิตและกิจการต่าง ๆ ให้
ได้ผลดีที่สุดตั้งแต่เรื่องง่าย ๆ  เช่น  การจัดสิ่งของเครื่องใช้  เตียง  ตั่ง  โต๊  เก้าอ้ีในบ้านให้เป็นที่เป็น
ทางท าให้หยิบง่ายใช้คล่อง  นั่งเดิน  ยืน  นอน  สะดวกสบาย  การจัดเตรียมวางส่งเครื่องมือผ่าตัด
ของศัลยแพทย์  การจัดระเบียบจราจรบนท้องถนน  วินัยของทหาร  วินัยของข้าราชการ  ตลอดจน
จรรยาบรรณของวิชาชีพต่าง ๆ ในวงกว้างระบบเศรษฐกิจระบบสังคม  ระบบการเมืองการปกครอง
ตลอดจน  แบบแผนทุกอย่างที่อยู่ตัวกลายเป็นวัฒนธรรม  รวมอยู่ในความหมายของค าว่า “วินัย” 
ทั้งสิ้นสาระของวินัย  คือ  การอาศัย (ความรู้ใน) ธรรม  คือความจริงของสิ่งทั้งหลายตามที่มันเป็นอยู่ 
มาจัดสรรตั้งวางระเบียบระบบต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือให้มนุษย์ได้ประโยชน์สูงสุดจากธรรมคือความจริงนั้น
เพ่ือให้บุคคลจ านวนมาก  ได้ประโยชน์จากธรรมที่พระองค์ได้ตรัสรู้  พระพุทธเจ้าจึงทรงตั้งสังฆะขึ้น 
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โดยจัดวางระเบียบระบบต่าง ๆ ภายในสังฆะนั้น  ให้ผู้ที่สมัครเข้ามาได้มีความเป็นอยู่  มีวิถีชีวิต  มีกิจ
หน้าที่   มีระบบการอยู่ร่วมกัน  การด าเนินกิจการงาน  การสัมพันธ์กันเองและสัมพันธ์กับ
บุคคลภายนอก มีวิธีแสวงหาจัดสรรแบ่งปันและบริโภคปัจจัย  4  และการจัดสรรสภาพแวดล้อมทุก
อย่างที่เอ้ือเกื้อกูลเหมาะกัน  พร้อมทั้งปิดกั้นช่องโหว่  โอกาสที่จะก่อเกื้อแก่การที่จะเสื่อมเสียหาย  
ท าทุกอย่างให้อ านวยโอกาสมากที่สุด  แก่การที่แต่ละบุคคลจะฝึกศึกษาพัฒนาตน  ให้เจริญใน
ไตรสิกขาก้าวหน้าไปในมรรคและบรรลุผลที่พึงได้จากชีวิตที่ดีงามประเสริฐ  เข้าถึงธรรมสูงสุด  ทั้ง
วิชชา  วิมุตติ  วิสุทธิ  สันติ  นิพพาน  กับทั้งให้ชุมชนแห่งสังฆะนั้นเป็นแหล่งแผ่ขยายธรรมและ
ประโยชน์สุขกว้างขวางออกไปโดยรอบและทั่วไปในโลกนี้คือวินัยของสังฆะโดยนัยนี้“วินัย”จึงเป็น
จุดเริ่มต้นในกระบวนการฝึกศึกษาพัฒนามนุษย์  เป็นกระบวนการพ้ืนฐานในการฝึกพฤติกรรมที่ดี 
และจัดสรรสภาพแวดล้อมที่จะป้องกันไม่ให้มีพฤติกรรมที่ไม่ดี  แต่ให้เอ้ือต่อการมีพฤติกรรมที่ดีที่พึง
ประสงค์  พร้อมทั้งฝึกคนให้คุ้นกับพฤติกรรมที่ดีจนพฤติกรรมเคยชินที่ดีนั้นกลายเป็นพฤติกรรมเคย
ชินและเป็นวิถีชีวิตของเขาตลอดจนการจัดระเบียบระบบทั้งหลายทั้งปวงในสังคมมนุษย์เพ่ือให้เกิดผล
เช่นนั้นเมื่อใดการฝึกศึกษาได้ผลจนพฤติกรรมที่ดีตามวินัยกลายเป็นพฤติกรรมเคยชิน  อยู่ตัวหรือเป็น
วิถีชีวิตของบุคคล ก็เกิดเป็น ศีล...” (พระธรรมปิฎก,2544, หน้า 355)“...2.อินทรีย์สังวร แปลตาม
แบบว่า  การส ารวมอินทรีย์ หมายถึงการใช้อินทรีย์  เช่น  ตาดู  หูฟัง อย่างมีสติ  มิให้ถูกความโลภ 
ความโกรธ  ความแค้นเคือง  ความหลง  ความริษยา  เป็นต้น  เข้ามาครอบง า  แต่ใช้ให้เป็น  ให้ได้
ประโยชน์  โดยเฉพาะให้เกิดปัญญา  รู้ความจริงและได้ข้อมูลข่าวสารที่จะน าไปใช้ในการแก้ปัญหา
และท าการสร้างสรรค์ต่าง ๆ ต่อไปโดยสรุป  อินทรีย์  คือ  ตา  หู  จมูก  ลิ้น  กาย  ใจ  ท าหน้าที่  2 
อย่าง  คือ 
  1)  หน้าที่รู้ คือรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  เช่น  ตาดู  รู้ว่าเป็นอะไร  ว่าเป็นนาฬิกา เป็นกล้อง
ถ่ายรูป  เป็นดอกไม้  ใบไม้สีเขียว  สีแดง  สีเหลือง  รูปร่างยาวสั้น ใหญ่เล็ก  หูได้ยินเสียงว่าดัง  เบา  
เป็นถ้อยค าสื่อสารว่าอย่างไร  เป็นต้น 
  2)  หน้าที่รู้สึกหรือรับความรู้สึก  พร้อมกับรับรู้ข้อมูลเราก็มีความรู้สึกด้วย บางทีตัวเด่น
กลับเป็นความรู้สึก  เช่น  เห็นแล้วรู้สึกสบายหรือไม่สบาย  ถูกตาไม่ถูกตา  สวยหรือน่าเกลียด  ถูกหู
ไม่ถูกหู  เสียงนุ่มนวลไพเราะหรือดังแสบแก้วหูร าคาญ  เป็นต้น  หน้าที่ด้านรู้  เรียกง่าย ๆ ว่า ด้าน
เรียนรู้หรือศึกษาหน้าที่ด้านรู้สึกเรียกง่าย ๆ ว่า  ด้านเสพพูดสั้น ๆ ว่า  อินทรีย์ท าหน้าที่  2  อย่าง  
คือ  ศึกษากับสพ  ถ้าจะให้ชีวิตของเราพัฒนา  จะต้องใช้อินทรีย์เพ่ือรู้หรือศึกษาให้มาก มนุษย์ที่ไม่
พัฒนา  จะใช้อินทรีย์เพื่อเสพความรู้สึกเป็นส่วนใหญ่บางทีแทบไม่ใช้เพ่ือการศึกษาเลยเมื่อมุ่งแต่จะหา
เสพความรู้สึกที่ถูกหู  ถูกตา  สวยงาม  สนุกสนานบันเทิง  เป็นต้น  ชีวิตก็วุ่นวายอยู่กับการวิ่งไล่หาสิ่ง
ที่ชอบใจ  และดิ้นรนหลีกหนีสิ่งที่ไม่ชอบใจ  วนเวียนอยู่แค่ความชอบใจ-ไม่ชอบใจ รัก –ชัง  ติดใจ- 
เกลียดกลัว  หลงใหล-เบื่อหน่าย  แล้วก็ฝากความสุขความทุกข์ของตนไว้ให้ขึ้นกับสิ่งเสพบริโภค ซึ่ง
เวลาผ่านไป  ชีวิตที่ไม่ได้ฝึกฝนพัฒนา  ก็ตกต่ าด้อยค่าและไม่มีอะไรที่จะให้แก่โลกนี้ หรือแก่สังคมถ้า
ไม่มัวหลงติดอยู่กับการหาเสพความรู้สึกที่เป็นได้แค่นักบริโภค  แต่รู้จักใช้อินทรีย์เพ่ือศึกษา  สนอง
ความต้องการรู้หรือความใฝ่รู้  ก็จะใช้ตา หู  เป็นต้น  ไปในทางการเรียนรู้และจะพัฒนาไปเรื่อย ๆ 
ปัญญาจะเจริญงอกงาม  ความใฝ่รู้ ใฝ่สร้างสรรค์จะเกิดขึ้นกลายเป็นนักผลิตนักสร้างสรรค์และจะได้
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พบกับความสุขอย่างใหม่ ๆ ที่พัฒนาขยายขอบเขตและประณีตยิ่งขึ้นพร้อมกับความใฝ่รู้ใฝ่สร้างสรรค์  
ที่ก้าวหน้าไป  เป็นผู้มีชีวิตที่ดีงามและมีคุณค่าแก่สังคม...” (พระธรรมปิฎก, 2544, หน้า 356) 
 2.3.3  การจัดองค์มรรคเข้าในไตรสิกขา   
 เมื่อ “มรรค” เป็นจุดหมายของไตรสิกขา ดังนั้น (พระธรรมปิฎก, 2544, หน้า 226-227) 
ได้กล่าวว่าไตรสิกขา  เป็นการปฏิบัติที่ต้องเริ่มจากศีล  ซี่งเป็นการเตรียมกาย  วาจา  ให้อยู่ในสภาพ
ปกติ  ไม่เดือดร้อน  ร าคาญ  แนวทางของมรรคเพ่ือให้เกิดความปกติเป็นศีล จึงตรงองค์มรรค ในเรื่อง
สัมมากัมมันตะ (กระท าชอบ) สัมมาวาจา (เจรจาชอบ)และสัมมาอาชีวะ(เลี้ยงชีพชอบ)  หมายความว่า  
การประพฤติปฏิบัติในเรื่องใดก็ต้องประพฤติปฏิบัติไปโดยชอบไม่ผิดหลักศีลธรรมจะพูดจาอะไร  ก็
ต้องพูดโดยไม่ให้กระทบ  กระเทือนหรือสร้างความเดือดร้อนให้ตนเองและผู้อ่ืน  รวมทั้งการหาเลี้ยง
ชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่สุจริตไม่คดโกง ไม่ประกอบอาชีพที่ผิดศีลธรรม  ก็จะก่อให้เกิดความสุขความ
สบายใจ  เมื่อกาย  ใจ  อยู่ในอาการปกติแล้วจิตก็พร้อมตั้งมั่นเป็นสมาธิเป็นจิตตสิกขาในหลัก
ไตรสิกขา  เป็นองค์มรรคในข้อสัมมาวายามะ(พยายามชอบ)สัมมาสติ(ระลึกชอบ)และสัมมาสมาธิ“..
การฝึกศึกษาในด้านศีล ทั้ง  4  ประเภท ที่กล่าวมา จะต้องเอาใจใส่ให้ความส าคัญกันให้มาก เพราะ
เป็นที่ทรงตัว  ปรากฏตัวของวิถีชีวิตดีงามที่เรียกว่า มรรค และเป็นพ้ืนฐานของการก้าวไปสู่สิกขาคือ
การศึกษาที่สูงขึ้นไปถ้าขาดพ้ืนฐานนี้แล้วการศึกษาขั้นต่อไปก็จะง่อนแง่นรวนเรเอาดีได้ยากการฝึก / 
ศึกษาขั้นศีลนี้  มิใช่หมายความว่าเป็นเรื่องของศีลอย่างเดียว แต่หมายความว่าศีลเป็นแดนหรือด้านที่
เราก าลังเข้ามาปฏิบัติจัดการหรือท าการฝึก แต่ตัวท างานหรือองค์ธรรมที่ท างานในการฝึก  ก็มีครบทั้ง
ศีล  สมาธิและปัญญาถ้ามองดูให้ดี จะเห็นชัดว่า  ตัวท างานส าคัญ ๆ ในการฝึกศีลนี้ ก็คือองค์ธรรม
ฝ่ายจิตหรือสมาธิและองค์ธรรมฝ่ายปัญญาดูง่าย ๆ ก็ที่ศีลข้ออินทรีย์สังวรนั้น ตัวท างานหลักก็คือสติ  
ซึ่งเป็นองค์ธรรมฝ่ายจิตหรือหมวดสมาธิและถ้าการฝึกศึกษาตรงนี้ถูกต้อง  ก็ปัญญานั่นแหละที่ท างาน
มากมาใช้ประโยชน์และเดินหน้าสมาธิและปัญญาจึงมาท างานอย่างเป็นรูปธรรมในแดนของศีลเพ่ือ
ช่วยกันฝึกฝนพัฒนาศีล ในขณะเดียวกัน  สมาธิและปัญญาก็ฝึกศึกษาพัฒนาตัวมันเองไปด้วย
การศึกษาหรือสิกขา  มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่“มรรค”คือการด าเนินชีวิตหรือวิถีชีวิตที่ดี แต่จะด าเนินชีวิตดี
ได้ก็ต้องมีการฝึกฝนพัฒนา  ที่เรียกว่า “สิกขา” มรรค  เป็นจุดหมายของสิกขาการที่ให้มีไตรสิกขา  ก็
เพ่ือให้คนมีชีวิตที่เป็นมรรค และก้าวไปในมรรคนั้น  ด้วยการฝึกตามระบบแห่งไตรสิกขา  องค์  8  
ของมรรคจะเกิดขึ้นเป็นคุณสมบัติของคนและเจริญพัฒนาท าให้มีชีวิตดีที่เป็นมรรคและก้าวไปในมรรค
นั้น(พระธรรมปิฎก 2544, หน้า 360) (ตั้งใจมั่นชอบ) นั่นคือมีความพยายามที่จะระลึกให้ได้ว่าสรรพ
สิ่งที่ก าลังด าเนินอยู่รอบๆตน ล้วนเป็นสุญญตาและอนัตตา  มีความตั้งใจมั่นที่จะตัดอุปาทานและ
ตัณหาที่ก าลังเกิดขึ้น ด้วยปัญญาที่ เรียกว่าปัญญาสิกขาในหลักไตรสิกขา เป็นองค์มรรคในข้อ
สัมมาทิฏฐิ (มีความเห็นชอบ) และสัมมาสังกัปปะ(ด าริชอบ)สามารถพ้นทุกข์ได้ในที่สุด  
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2.4  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูสายผู้สอน 
 บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูสายผู้สอนซึ่ง สมเดช  สีแสง (2541, 
หน้า 505) ได้ประมวลไว้ ดังนี้ 
  1.  งานปฏิบัติการสอน 
  2.  งานส่งเสริมการสอน 
   2.1  ตรวจงานนักเรียน 
   2.2  เตรียมการสอนและอุปกรณ์การสอน 
   2.3  สอนซ่อมเสริม 
   2.4  ส ารวจการมาเรียนของนักเรียน 
   2.5  ดูแลความพร้อมของห้องเรียน 
   2.6  ควบคุมแถวและกิจกรรมหน้าเสาธง 
   2.7  งานที่เก่ียวข้องกับการวัดผลและประเมินผล 
   2.8  ประชุมปรึกษางาน 
   2.9  จัดท าสมุดรหัสงาน (ป.01) 
   2.10  จัดท าบัตรสุขภาพ 
   2.11  ติดต่อผู้ปกครอง 
   2.12  แนะแนว 
   2.13  งานอ่ืนๆที่ได้รับมอบหมาย 
 รัตนา  พงษ์พานิช (2536, หน้า 48-51) ได้กล่าวถึงภาระและหน้าที่ของข้าราชการครู
สายผู้สอนว่าเป็นผู้ที่มีหน้าที่ส าคัญคือ การจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนในความดูแลและความ
รับผิดชอบของตน ซึ่งการปฏิบัติงานในส่วนนี้ข้าราชการครูสายผู้สอนจะต้องด าเนินการตั้งแต่ การ
เตรียมการสอน การด าเนินการสอน   และการวัดผลประเมินผล  เป็นต้น  การปฏิบัติงานการสอน
ของข้าราชการครูนั้น  มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับงานต่าง ๆ ที่โรงเรียนจะต้องด าเนินการโดยงาน
หลักท่ีโรงเรียนต้องด าเนินการ  แบ่งเป็น  6  งาน  คือ 
  1.  งานวิชาการ 
   1.1  หลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ 
   1.2  การเรยีนการสอน 
   1.3  การวัดและประเมินผล 
   1.4  สื่อการเรียนการสอน 
   1.5  เอกสารประกอบหลักสูตร 
   1.6  กิจกรรมตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ 
   1.7  การสร้างหลักสูตรท้องถิ่น 
   1.8  การสอนซ่อมเสริม 
   1.9  การนิเทศการสอน 
   1.10  งานทะเบียน 
   1.11  งานสารสนเทศ 
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   1.12  แผนปฏิบัติการ 
   1.13  ปฏิทินปฏิบัติงาน 
   1.14  การประชุมทางวิชาการ 
   1.15  งานอาชีพหารายได้ระหว่างเรียน  
  2.  งานกิจการนักเรียน 
   2.1  กิจกรรมที่โรงเรียนต้องปฏิบัติตามระเบียบ  ได้แก่  การรับนักเรียนเข้าเรียน 
การปฐมนิเทศผู้ปกครองการแก้ปัญหาเด็กขาดเรียน 
   2.2  กิจกรรมที่โรงเรียนจัดบริการให้นักเรียน   ได้แก่   กิจกรรมบริการสุขภาพ     
การจัดอาหารกลางวัน การบริการแนะแนว  บริการสงเคราะห ์ ทุนการศึกษา 
   2.3  กิจกรรมที่ส่งเสริมให้มีขึ้นในโรงเรียน  ได้แก่  กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตย   
กิจกรรมส่งเสริมวินัย กิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียน  กิจกรรมจัดทัศนศึกษา  การจัดกีฬา  การเข้าค่าย 
กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมนักเรียน  กิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ต่อโรงเรียนและชุมชน 
   2.4  กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับศิษย์เก่า  ได้แก่  การติดตามผล
นักเรียน  
  3.  งานบุคลากร 
   3.1  การก าหนดความต้องการของบุคลากร 
   3.2  การจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 
   3.3  การควบคุม ก ากับ ติดตามและนิเทศบุคลากร 
   3.4  การพัฒนาและธ ารงรักษาบุคลากร 
   3.5  การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร 
  4.  งานธุรการและการเงิน 
   4.1  งานสารบรรณ 
   4.2  งานทะเบียนและรายงาน 
   4.3  งานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 
   4.4  งานประชาสัมพันธ์ 
   4.5  งานงบประมาณ 
   4.6  งานพัสดุ 
   4.7  งานการเงินและบัญชี 
  5.  งานอาคารสถานที่  
   5.1  อาคารเรียน 
   5.2  อาคารประกอบ 
   5.3  บริเวณโรงเรียน 
   5.4  สิ่งแวดล้อม 
  6.  ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
   6.1  การประชาสัมพันธ์โรงเรียน  ได้แก่   การประชุมผู้ปกครอง  การท าจุลสารและ
เสียงตามสาย  การจัดป้ายนิเทศ  การพบปะเยี่ยมเยียน 
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   6.2  การให้บริการชุมชน  ได้แก่   การให้บริการทางวิชาการ  การให้ค าแนะน าทาง
วิชาชีพการบริการอาคารสถานที่หรือวัสดุอุปกรณ์ 
   6.3  การร่วมกิจกรรมของชุมชน  ได้แก่  การเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นประเพณีของ
ท้องถิ่น  การเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่นหรือบ าเพ็ญประโยชน์ 
   6.4  การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน  ได้แก่  การเชิญประชาชน
มาร่วมงานในโรงเรียน  การเชิญบุคคลในท้องถิ่นมาเป็นวิทยากร  เปิดโอกาสให้บุคคลในท้องถิ่น
มาร่วมกิจกรรม 
   6.5  การสร้างเสริมความสัมพันธ์กับชุมชน  ได้แก่  ให้ครูมีส่วนร่วมติดต่อสัมพันธ์กับ
ชุมชน การจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างชุมชนกับโรงเรียน 
 บทบาทของข้าราชการครูสายผู้สอน  ที่เด็กนักเรียนสมัยใหม่ต้องการ  ควรมีลักษณะ  ดังนี้  
(สุดา  ทัพสุวรรณ, 2545, หน้า 125) 
  1.  ด้านบุคลิกภาพองครู   ซึ่ งมี อิทธิพลต่อความคิด  ความรู้สึ กของนักเรียน             
ซึ่งนักเรียนมักจะบอกลักษณะที่เด็กชอบว่าควรจะมีลักษณะ  ดังนี้  คือ 
   1.1  แต่งกายดีเหมาะสมทันสมัย 
   1.2  น้ าเสียงไพเราะชัดเจน 
   1.3  มีอารมณ์ขันไม่มองความผิดของนักเรียนเป็นเรื่องใหญ่โตจนกระทั่งให้อภัยไม่ได้ 
   1.4  สุภาพอ่อนโยนมีความเป็นมิตร 
   1.5  มีความยุติธรรม 
   1.6  รักและศรัทธาในอาชีพครู 
  2.  การปฏิบัติการสอน มีส่วนเกี่ ยวข้องในการสร้างความสัมพันธ์และท าลาย
ความสัมพันธ์ระหว่างครูกับนักเรียนได้เช่นเดียวกัน  ได้แก่ 
   2.1  การเตรียมการสอนที่ดีจะช่วยให้นักเรียนมีความศรัทธาในตัวครู 
   2.2  ไม่หวงวิชาความรู้ พร้อมจะถ่ายทอดให้ศิษย์อย่างเต็มความสามารถ 
   2.3  ควบคุมชั้นเรียนได้เรียบร้อย 
   2.4  ตรวจงานนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   2.5  การประเมินผล ควรจะมีการประเมินเป็นระยะ ๆ เพ่ือจะได้ทราบว่า นักเรียนมี
ปัญหาตรงจุดใดครูจะได้แก้ไขได้ทัน 
   2.6  ให้อิสระและเสรีภาพแก่นักเรียนพอสมควรในการแสดงความคิดทั้งในและนอก
ชั้นเรียน 
   2.7  รู้หลักในการอบรมให้นักเรียนเป็นคนดี  ไม่จุกจิกจู้จี้ 
   2.8  รักษาความลับของนักเรียนไว้เป็นส่วนตัว 
 นอกจากจะมีบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของข้าราชการครูในการสอนและบทบาท
ตามท่ีนักเรียนสมัยใหม่ต้องการแล้ว  ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ด้วย คือ (อรนุช  โพชนุกูล, 2545) 
  1.  เป็นผู้มีนวัตกรรมสูง  รู้จักคิด  รู้จักท า  รู้จักวิจัยและสรรหาความรู้ความช านาญ
ใหม่ๆ 
  2.  เป็นผู้ที่ท าให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ได้อย่างเต็มศักยภาพ 
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  3.  เป็นผู้มีความเป็นสหวิทยาการ รอบรู้วิทยาการต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับวิชาที่สอน 
  4.  เป็นผู้มีความรู้ด้านวิชาการท่ีหลากหลายและได้มาตรฐาน 
  5.  เป็นผู้ที่มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างเต็มที่ 
  6.  เป็นผู้ที่สามารถสื่อสารได้อย่างน้อย  2  ภาษา  โดยเฉพาะภาษาไทยและาษา
อังกฤษ 
  7.  เป็นผู้ที่มีใจรักท่ีจะเป็นคร ู มีจรรยาบรรณและเป็นแบบอย่างของคนรุ่นใหม่ 
  8.  เป็นผู้ที่เข้ากับสังคมและวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ 
 จะเห็นได้ว่า  ข้าราชการครูสายผู้สอนเป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญในการจัดการศึกษา  และ
พัฒนา  การศึกษาของชาติ  ดังนั้นผู้บริหารในทุกระดับจึงควรให้ความส าคัญและสร้างความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติให้กับข้าราชการครู  เพื่อให้การจัดการศึกษาบรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ต่อไป 
 
2.5  บทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารสถานศึกษา 
 2.5.1  ความหมายของการบริหารงานในสถานศึกษา 
 การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการด าเนินงานของกลุ่มบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติตามหน้าที่ความรับผิดชอบของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นการให้บริการทางการศึกษาแก่สมาชิกใน
ชุมชนและสังคมตามจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้  ดังมีผู้ให้ความหมายและแนวคิดดังนี้  การนต์  กรุณา. 
(2542, หน้า 3)  กล่าวว่าการบริหารสถานศึกษาหมายถึงการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ส าคัญและ
จ าเป็นส าหรับทุกคน  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  มีความรู้และความสามารถ  
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสมควรแก่สภาพตน  เช่นเดียวกับ  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2543, หน้า 14)  ได้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษาหมายถึง  การบริหารสถานศึกษาเป็น
การจัดการศึกษาที่ด าเนินกิจกรรมในการให้การศึกษา  ทั้งด้านร่างกาย  อารมณ์  สังคม  สติปัญญา 
ตลอดจนค่านิยมที่ดีงามให้ตรงกับความต้องการของชุมชน  สังคม  ส่วนคิมโบร (Kimbrough, 2000, 
p. 44)  กล่าวว่า  การบริหารสถานศึกษาเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนมีภาระงาน  8  ประการ  
คือ  การเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการบริการนักเรียนความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
การบริหารงานบุคคลการบริหารอาคารสถานที่การจัดโครงสร้างองค์กรและการบริหารงบประมาณ 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่าการบริหารงานในสถานศึกษา  หมายถึง  การจัดการ
ศึกษาข้ันพื้นฐานที่ส าคัญและจ าเป็นส าหรับทุกคน  เพ่ือปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นพลเมืองดี  มีคุณธรรม  มี
ความรู้และความสามารถ  ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขสมควรแก่สภาพตน 
 2.5.2  ความส าคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา 
 สมศักดิ์  คงเที่ยง (2543, หน้า 6)  กล่าวว่า  การบริหารงานในสถานศึกษาเป็นการจัด
การศึกษาให้ความรู้  ประสบการณ์และอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐ  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
เช่นเดียวกับ  ปรียาพร  วงศ์อนุตรโรจน์ (2543 , หน้า 26) กล่าวว่า  การบริหารสถานศึกษามี
ความส าคัญต่อการจัดการศึกษาเป็นอย่างมาก  เพราะสถานศึกษาเป็นระบบย่อยของระบบการศึกษา
และระบบสังคม  รวมทั้งความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษายังต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง  รวมทั้งการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพด้วย 
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 สุรัฐ  ศิลปอนันต์ (2543 , หน้า 133-134) กล่าวถึง  ความส าคัญของการบริหาร
สถานศึกษาในการปฏิรูปการศึกษา  เพ่ือท าให้สถานศึกษามีคุณภาพไว้ว่า  การบริหารสถานศึกษาให้มี
คุณภาพผู้บริหารจะต้องแสดงความรับผิดชอบของทีมปรับปรุงสถานศึกษาให้ชัดเจนผู้น าของทีมนี้
จะต้องมีความแข็งแกร่ง  เป็นผู้คิดยุทธศาสตร์ในการท างานของทีมและของสถานศึกษา  เป็นผู้พาตัว
เข้าแทรกแซงในกิจกรรมต่าง ๆ เมื่อจ าเป็น  และสมศักดิ์  คงเท่ียง (2543, หน้า 1-2) ยังกล่าวว่า  การ
ด าเนินงานทั้งหลายในสถานศึกษาจะมีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลเพียงใดนั้น  ขึ้นอยู่กับการ
บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ  ดังนั้นในการบริหารสถานศึกษาจึงจ าเป็นจะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์
ในการบริหารงานสถานศึกษา  มีทักษะทางการบริหารการศึกษา  เทคนิคและวิธีการในการ
บริหารงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา  เพ่ือการท างานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
 สรุปได้ว่า  ความส าคัญที่สุดในการบริหารสถานศึกษา  คือ  การด าเนินการจัดการศึกษา
ภายในสถานศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้องเหมาะสมมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งต้องใช้
ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือชักน าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการจัดการศึกษา
แก่เยาวชนให้มีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ของสังคมและประเทศชาติ 
 2.5.3  ผู้อ านวยการสถานศึกษา  เป็นผู้บริหารสูงสุด  สถานศึกษา  มีหน้าที่และความ
รับผิดชอบบังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  บริหารกิจการของสถานศึกษา  การวางแผนการ
ปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหาร  งาน
บุคคล  การบริหารทั่วไป  งานอ่ืนที่เกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย  โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติ  คือ 
  1.  บังคับบัญชาบุคลากรในสถานศึกษา  มีอ านาจหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษา
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  นโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  2.  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและจัดท ารายงานเกี่ยวกับกิจการของ
สถานศึกษา 
  3.  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศและการวัดผลประเมินผล 
  4.  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
  5.  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6.  บริหารงบประมาณ  การเงินและทรัพย์สิน 
  7.  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้งการส่งเสริม
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัย  การออกจากราชการ 
การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
  8.  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9.  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  10.  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
  11.  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
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  12.  จัดระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  13.  เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  รวมทั้งที่ได้รับมอบอ านาจสัญญาใน
ราชการของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาได้รับ  ตามท่ีได้รับมอบอ านาจ 
  14.  ปฏิบัติงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องและท่ีได้รับมอบหมาย 
 2.5.4 รองผู้อ านวยการสถานศึกษามีหน้าที่และความรับผิดชอบรองจากผู้อ านวยการ
สถานศึกษา  โดยปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้อ านวยการสถานศึกษาในการช่วยบริหาร
กิจกรรมของสถานศึกษา  การวางแผนปฏิบัติงาน  การควบคุม  ก ากับ  ดูแล  เกี่ยวกับการบริหารงาน
วิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไปและงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยมีลักษณะ
งานที่ปฏิบัติงานจากผู้อ านวยการสถานศึกษา  โดยช่วยปฏิบัติราชการในเรื่องต่อไปนี้  คือ 
  1)  บริหารกิจการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับนโยบายและ
วัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
  2)  วางแผนพัฒนาการศึกษา  ประเมินและรายงานผลการจัดการศึกษา 
  3)  จัดท าและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดกระบวนการเรียนรู้การพัฒนาสื่อ
นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา  การนิเทศและการวัดผลประเมินผล 
  4)  ส่งเสริมและจัดการศึกษา  ฝึกอบรมให้กับผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมายทั้งในระบบ  นอก
ระบบและตามอัธยาศัย 
  5)  จัดท าระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
  6)  การบริหารการเงิน  การพัสดุและทรัพย์สินอื่น ๆ 
  7)  วางแผนการบริหารงานบุคคล  การสรรหา  การบรรจุ  แต่งตั้งการเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน  วินัย  การรักษาวินัย  การด าเนินการทางวินัยและการออกจาก
ราชการ 
  8)  จัดท ามาตรฐานและภาระงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา  ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  9)  ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  10)  ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในการระดมทรัพยากรเพ่ือการส่งเสริม
และให้บริการวิชาชีพแก่ชุมชน 
  11)  จัดระบบควบคุมภายในสถานศึกษา 
  12)  จัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน 
  13)  ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.5.5  บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  เป็นกฎหมายแม่บทฉบับแรกของ
ประเทศไทย  อันจะน าไปสู่การปฏิรูปการศึกษา  ผู้บริหารจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทส าคัญในการ
บริหารการศึกษาเพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิผลในการจัดการศึกษา สอดคล้องกับเจตนารมย์
ของพระราชบัญญัติ  ซึ่งมีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  ไว้ดังนี้ 
 วิจิตร  ศรีสอ้าน(2540,หน้า16-17) ได้กล่าวถึงบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาเกี่ยวกับ
การบริหารงานไว้ดังนี้ 
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  1.  ผู้บริหารต้องมีความรับผิดชอบการพัฒนาจุดมุ่งหมาย  เป้าหมาย  นโยบายของ
สถานศึกษา  เพ่ือจะได้ใช้เป็นแนวทางในการบริหาร 
  2.  ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการจัดวางตัวบุคลากรเพ่ือให้สามารถท าหน้าที่บรรลุ
ตามจุดมุ่งหมายของการศึกษา 
  3.  บทบาทด้านการจัดเวลาสถานที่เพ่ือประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน 
  4. บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดหาวัสดุอุปกรณ์และอาคารสถานที่เพ่ือ
ประโยชน์ของการจัดการศึกษา 
  5.  ผู้บริหารจะต้องมีบทบาทในการส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 
  6.  บทบาทด้านการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 
 วินัย  เกิดทอง (2541, หน้า 14) ให้ความหมายเกี่ยวกับบทบาทไว้ว่า  บทบาทเป็นแบบ
แผนของความต้องการ  เป้าหมาย  ความเชื่อ  ความรู้และการกระท าที่สมาชิกของชุมชนคาดหวังว่า
ควรจะเป็นไปตามลักษณะชนิดของต าแหน่งที่เป็นอยู่  ทุกต าแหน่งจะถูกสมาชิกของชุมชนคาดหวังไว้
ในระดับพฤติกรรมของแต่ละคนที่อยู่ในต าแหน่งนั้น  ควรท าอย่างไร มีพฤติกรรมอย่างไร  คือ  
บทบาทของแต่ละคนที่อยู่ในต าแหน่งหนึ่ง  ควรจะมีอะไรบ้าง  บางครั้งก็อาจครอบคลุมไปถึง
ภาระหน้าที่ของต าแหน่งนั้น ๆ 
 พัชราภรณ์  สงวนกล่ าจิตต์และคณะ (2543, หน้า 62) ได้วิเคราะห์บทบาทของผู้บริหาร
สถานศึกษาท่ีสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช  2542  ประกอบด้วย 
  1.  บทบาทนักคิด  ได้แก่  ผู้ริเริ่ม  เป็นผู้แสวงหาข้อมูล  เป็นผู้วางแผน  ผู้ตัดสินใจ  ผู้
แก้ปัญหาและเป็นผู้ประเมินผล 
  2.  บทบาทนักปฏิบัติ  ประกอบด้วย  เป็นผู้น าและสร้างผู้น า  ผู้เพ่ิมพลัง  ผู้สนับสนุนผู้
ประสานงาน  ผู้ประนีประนอมและเป็นผู้รับผิดชอบ 
 ถวิล  อรัญเวศ (2544, หน้า 15-19) ได้กล่าวถึง  บทบาทของผู้บริหารมืออาชีพในยุค
การปฏิรูปการศึกษา  ไว้ดังนี้ 
  1.  บทบาทผู้ตัดสินใจ นักบริหารมืออาชีพต้องมีข้อมูลเพียงพอในการตัดสินใจ หรือ
วินิจฉัยสั่งการเป็นคนสุขุมรอบคอบ มีเหตุผลในการตัดสินใจ 
  2.  บทบาทผู้ไวต่อข้อมูล  ผู้บริหารจะต้องไวต่อข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ  
  3.  บทบาทผู้เพ่ิมพูนวิสัยทัศน์  ผู้บริหารมืออาชีพจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 
สามารถสื่อวิสัยทัศน์ได้เป็นอย่างดี 
  4.  บทบาทผู้ซื่อสัตย์และสร้างสรรค์ผลงาน  ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ผลงานมี
ความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
  5.  บทบาทผู้ประสานสิทธินักบริหาร  จะต้องสามารถประสานกับหน่วยงานและบุคคล
ได้เป็นอย่างดีสามารถไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและขจัดปัดเป่าปัญหาต่าง ๆ ในหน่วยงานได้ 
  6.  บทบาทเป็นผู้สร้างสรรค์วิธีการท างานใหม่ ผู้บริหารจะต้องยึดหลักการ  หาวิธี
ท างานใหม่ ๆ อยู่เสมอ 
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  7.  บทบาทผู้จูงใจเพ่ือนร่วมงาน  ผู้บริหารจะต้องสามารถโน้มน้าวเพ่ือนร่วมงานให้เกิด
ความกระตือรือร้นในการท างานและรับผิดชอบต่องานสูง 
  8.  บทบาทผู้ทนทานต่อปัญหาอุปสรรค  ผู้บริหารจะต้องอดทนอดกลั้นต่ออุปสรรค
พร้อมที่จะเผชิญต่อปัญหาและสยบปัญหาอย่างสันติสุข 
  9.  บทบาทรู้จักยืดหยุ่นตามสถานการณ์   ผู้บริหารจะต้องยึดทางสายกลางในการ
ด าเนินงาน 
  10.  บทบาทผู้บริหารงานแบบมีส่วนร่วม  ผู้บริหารจะต้องให้บุคลากรผู้เกี่ยวข้องใน
การศึกษาได้ร่วมคิด  ร่วมวางแผน  ร่วมท า  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมรับผิดชอบต่อผลงานที่เกิดข้ึน 
 สุรศักดิ์  ปาเฮ (2545, หน้า 31) กล่าวว่า  หากศึกษาลักษณะของบทบาทที่ปรากฏอยู่ใน
สังคมให้ลึกซ้ึงแล้ว  จะพบว่าบทบาทมีอยู่หลายรูปแบบ  หลายลักษณะ  คือ  
  1.  บทบาทตามที่ก าหนด  หมายถึง  บทบาทสังคม  กลุ่มหรือองค์กรก าหนดไว้ว่าเป็น
รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ เช่น  ข้อก าหนด
ที่ว่าพ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูก  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งงานโดยชอบ 
เป็นต้น 
  2.  บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง  หมายถึง  บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอ่ืน 
(ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าอยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ  บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังนี้มักจะสอดคล้อง
กับบทบาทที่ก าหนด  แต่ในบางครั้งบทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังอาจจะไม่ตรงกับบทบาทที่ก าหนดไว้ 
เพราะคนบางคนอาจมีการคาดหวังมากหรือน้อยกว่าข้อก าหนดที่ตนได้รับทราบ 
  3.  บทบาทตามอุดมคติของผู้อยู่ในต าแหน่ง  หมายถึง  รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผู้
อยู่ในต าแหน่งคิดและเชื่อว่าเป็นบทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  เช่น  ผู้บังคับบัญชาคิดว่าตนมี
หน้าที่ ควบคุมการปฏิบัติ งานของผู้ ใต้บั งคับบัญชาแต่ ไม่ต้องไปใส่ ใจกับปัญหาส่วนตัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้นบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทที่
ก าหนด และก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับบทบาทท่ีผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง 
  4.  บทบาทที่ปฏิบัติจริง หมายถึง พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้ปฏิบัติหรือแสดง
ออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัวผู้อยู่ในต าแหน่ง 
แต่อาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวังของผู้อ่ืนทั้ง ๆ ที่บทบาทนั้นไม่ตรงกับบทบาท
ตามความคิดของตนก็ได้      
  5.  บทบาทที่ผู้อ่ืนรับรู้  หมายถึง  รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อ่ืนได้รับทราบเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่งซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเรา  จะมีการเลือกรับรู้ และมีการ
รับรู้ที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์และสถานการณ์หลายอย่าง  
ดังนั้น เมื่อผู้อยู่ในต าแหน่งปฏิบัติบทบาทโดยแสดงพฤติกรรมอย่างหนึ่ง  ผู้ที่ได้พบเห็นอาจรับรู้
พฤติกรรมหรือบทบาทนั้นในทางที่แตกต่างกันไป  และอาจแตกต่างไปจากบทบาทตามความคิดของผู้
อยู่ในต าแหน่งด้วย ส่วน  อ าพันธ์   เรืองสมานไมตรี (2544, หน้า 16) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทว่า
เป็นทฤษฎีที่กล่าวถึงพฤติกรรมของบุคคลเมื่อรวมกลุ่มกันว่า แต่ละคนจะมีพฤติกรรมออกมาอย่างไร 
พฤติกรรมนี้เองก็คือ  บทบาท (role) ของผู้นั้น  ค าว่าบทบาท  หมายถึง  การแสดงออกของบุคคลใน
ด้านที่เกี่ยวกับค าพูดลักษณะท่าทางการตอบสนองกริยาอาการต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้อ่ืนทราบว่าตนก าลังท า
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หน้าที่อะไร  มีต่อเจ้าของต าแหน่งหรือฐานะทางสังคมอย่างไร  จึงอาจกล่าวได้ว่า  บทบาทก็คือการ
แสดงออกถึงฐานะและต าแหน่งหน้าที่ของแต่ละคนในสังคมนั่นเอง 
 จากความหมายดังกล่าวสรุปได้ว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  ประกอบด้วย 
บทบาทด้านนักคิด  โดยผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  คิดหาวิธีการใหม่ ๆ ในการท างานให้บรรลุ
เป้าหมาย  บทบาทผู้น าทางวิชาการ  ผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญที่จะสร้างสรรค์ผลงาน
ทางวิชาการอยู่เสมอและบทบาทของนักปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์  โดยเป็นผู้มีความเพียรพยายาม มุ่งมั่น
อดทนที่จะท างานให้บรรลุเป้าหมายสร้างผลงานอย่างมีคุณภาพ 
  
2.6  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 ประวัติความเป็นมาของส านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23        
จังหวัดสกลนคร (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23  จังหวัดสกลนคร, เว็บไซต์) 
 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศก าหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาและได้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา  เมื่อวันที่  22  กรกฎาคม  2553  สืบเนื่องจากที่ได้มีการแก้ไข
เพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  และพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่  2)  พ.ศ. 2553  ก าหนดให้มีเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  5  และมาตรา 
37  วรรคสอง  แห่ งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ  พ .ศ. 2542  ซึ่ งแก้ ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3)  พ.ศ. 2553  และมาตรา  8  และมาตร   33  วรรค
สอง แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546  ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติม
โดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2553 
 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  โดยค าแนะน าของสภาการศึกษา  เมื่อคราวประชุม 
วันที่  17  สิงหาคม  2553  ได้ประกาศเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  จ านวน  42  เขต  และเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  จ านวน  183  เขต 
 โรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  ในอ าเภอเมือง   
จังหวัดสกลนคร  ซึ่งมีทั้งหมด  6  โรงเรียนดังนี้ 
  1.  โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 
  2.  โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 
  3.  โรงเรียนธาตุนารายวิทยา 
  4.  โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 
  5.  โรงเรียนท่าแร่ศึกษา 
  6.  โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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 วิสัยทัศน์และพันธกิจของส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23        
จังหวัดสกลนคร 
  วิสัยทัศน์ 
   เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาสู่สากลและเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน 
  พันธกิจ 
   1.  เร่งรัดพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้จัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้  มีคุณธรรม  จริยธรรม 
   2.  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและพัฒนาสู่สากล  
   3.  ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
 เป้าประสงค์และกลยุทธ์ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  23        
จังหวัดสกลนคร 
  เป้าประสงค์ 
   1.  ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสู่ความ 
เป็นเลิศ 
   2.  ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเสมอภาค 
   3.  ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 
   4.  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็งตามหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 
   5.  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนกลาง  ลดบทบาทและ
กระจายอ านาจสู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา  รวมทั้งบูรณาการการท างานภายใน
ส านักต่าง ๆ  
  กลยุทธ์ 
   1.  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและ
ส่งเสริมความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
   2.  กลยุทธ์ที่  2  ปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม  ความเป็นไทยและวิถีชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  มีความรับผิดขอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
   3.  กลยุทธ์ที่  3  ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับ
โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ  
   4.  กลยุทธ์ที่  4  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบให้สามารถจัดการ
เรียนการสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
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   5.  กลยุทธ์ที่  5  พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการ
กระจายอ านาจทางการศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล  เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความ
ร่วมมือกับองค์กรส่วนท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 
2.7 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ส าราญ  เพียนอก (2550, หน้า 117 – 133) ได้ท าการวิจัยเรื่องการด าเนินชีวิตตามแนว
วิถีพุทธของวัยรุ่น  ผลการวิจัยพบว่า  พฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นใน
ระดับอุดมศึกษาตามหลักการด าเนินชีวิต  มรรคมีองค์  8  ด้านความเห็น  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  ความเห็นว่าการพ่ึงพาตนเองในการทางานและการเรียนมีความจา
เป็น อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  ด้านความคิด  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อปรากฏว่า  ความคิดว่าความเห็นแก่ตัวและความพยาบาทเป็นสาเหตุของการเบียดเบียนท า
ร้ายซึ่งกันและกัน  อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  ด้านการพูด  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  ชอบพูดความจริงกับผู้อ่ืนเสมอ  อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  
ด้านการกระท า  ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  การเรียนหรือ
ท ากิจกรรมร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข  อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  ด้านการเลี้ยงชีพ ในภาพ  
รวมอยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  การรักษาสมบัติส่วนรวมเป็นอย่างดี  
อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  ด้านความเพียร  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อปรากฏว่า  มีความเพียรพยายามกระทาสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกต้องเสมอ  อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  
ด้านสติการระลึกรู้  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  มีสติในการท า
กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ในระดับมาก  มรรคมีองค์  8  ด้านสมาธิความตั้งมั่น  ในภาพรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏว่า  มีความยินดีและตั้งใจในการทาความดี  อยู่ในระดับมากผล
การศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นระดับอุดมศึกษา ตามหลักการ
ด าเนินชีวิต  มรรคมีองค์  8  ในระดับอุดมศึกษา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน  ด้านที่มีระดับมาก  ได้แก่  ด้านความเห็น  ด้านความเพียรและด้านสติการระลึกรู้  ส่วนด้านที่มี
ระดับปานกลาง  ได้แก่  ด้านสมาธิความตั้งมั่น  ด้านการเลี้ยงชีพ  ด้านความคิด ด้านการพูดและด้าน
การกระท าผลการศึกษาระดับพฤติกรรมการด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นตามหลักธรรม
มรรคมีองค์  8  ในภาพรวมมีระดับปฏิบัติมาก  ร้อยละ 32.96  รองลงมาคือ ระดับปฏิบัติปานกลาง  
ร้อยละ 28.78  ระดับปฏิบัติมากที่สุด  ร้อยละ 21.01  ระดับปฏิบัติน้อย  ร้อยละ 10.30  และระดับ
ปฏิบัติน้อยที่สุด ร้อยละ 6.95  ตามล าดับ  เมื่อพิจารณาเป็นรายระดับปฏิบัติ  พบว่า  การด าเนินชีวิต
ตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่นในระดับอุดมศึกษา ตามหลักการด าเนินชีวิต มรรคมีองค์  8  ด้านความเห็น  
มีระดับปฏิบัติมากที่สุด  ร้อยละ 37.19  มรรคมีองค์  8  ด้านความคิด  มีระดับปฏิบัติปานกลางร้อย
ละ  30.99  มรรคมีองค์  8  ด้านการพูด  มีระดับปฏิบัติปานกลาง  ร้อยละ 31.90  มรรคมีองค์  8  
ด้านการกระทา  มีระดับปฏิบัติปานกลาง  ร้อยละ 27.48 มรรคมีองค์  8  ด้านการเลี้ยงชีพ มีระดับ
ปฏิบัติมาก  ร้อยละ 29.13  มรรคมีองค์  8  ด้านความเพียร มีระดับปฏิบัติมาก  ร้อยละ 44.33 
มรรคมีองค์  8  ด้านสติการระลึกรู้  มีระดับปฏิบัติมาก  ร้อยละ 40.99  มรรคมีองค์  8  ด้านสมาธิ
ความตั้งมั่น  มีระดับปฏิบัติปานกลาง  ร้อยละ 32.21 
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 พระปลัดประจวบ  ทุนผลงาม (2550)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรม
ในการพัฒนาชุมชนของพระครูพุทธิธรรมรักษ์  พบว่าภาพรวมประชาชนส่วนใหญ่ได้ฟังธรรมะเข้าใจ
และปฏิบัติตามค าสอนของท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์ในระดับปานกลางซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้าน
ดังนี้  1)  ประชาชนได้ฟังค าสอนของท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์เรื่องหลักสัจจะมากที่สุด  รองลงมา      
หลักขันติ  หลักจาคะและได้ฟังหลักทมะน้อยที่สุด  ตามล าดับ  2)  ภาพรวมการพัฒนาชุมชนของพระ
ครูพุทธิธรรมรักษ์  พบว่า  ประชาชนส่วนใหญ่ได้ฟังค าสอนเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนในระดับมากโดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39  เข้าใจในระดับปานกลางโดยค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 และน าไปปฏิบัติในระดับ
ปานกลางโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.28  ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละด้านดังนี้  ประชาชนได้ฟังค าสอนของ
ท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์เรื่องการพัฒนาศีลมากที่สุด  รองลงมาได้ฟังค าสอนเรื่องการพัฒนาจิตเรื่อง
การพัฒนาปัญญาและเรื่องการพัฒนากายตามล าดับ  ประชาชนเข้าใจค าสอนของท่านพระครูพุทธิ
ธรรมรักษ์เรื่องการพัฒนาศีลมากที่สุด  รองลงมาเข้าใจเรื่องการพัฒนาจิตเรื่องการพัฒนาปัญญาและ
เรื่องการพัฒนากายตามล าดับ  ประชาชนปฏิบัติตามค าสอนของท่านพระครูพุทธิธรรมรักษ์เรื่องการ
พัฒนาศีลมากท่ีสุด  รองลงมาปฏิบัติตามเรื่องการพัฒนาจิตเรื่องการพัฒนาปัญญาและเรื่องการพัฒนา
กายตามล าดับ 
 พระครูประพัฒน์วรธรรม (2548). ได้ศึกษาวิจัยเรื่องงทัศนคติของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 ในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต : ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียน
ร้อยเอ็ดวิทยาลัย  โรงเรียนสตรีศึกษา  โรงเรียนขัติยะวงษา  อ าเภอเมืองร้อยเอ็ด  จังหวัดร้อยเอ็ด. 
พบว่า  หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสอนให้นักเรียนเป็นคนดี  ละเว้นความชั่ว  ท าจิตใจให้ผ่องใส  
ผู้ประพฤติปฏิบัติตามหลักค าสอนทางพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงแล้วสามารถที่จะท าบุคคลให้พ้น
จากทุกข์ได้จริง  นักเรียนในกลุ่มตัวอย่างมองเห็นคุณค่า  ความส าคัญและประโยชน์ในการนับถือ
พระพุทธศาสนาและการรักษาศีลพบว่าสังคมจะพบกับความสงบสุข  โดยปราศจากความวุ่นวายได้ 
 พระครู โสภณ ธรรม วัฒ น์  (2548). ได้ ท าการวิจั ย เรื่ องการนาหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช พบว่า  1)  
การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติ ในชีวิตประจ า วันของครูในสังกัดเทศบาลนคร
นครศรีธรรมราช  ระดับการน าไปปฏิบัติของครูโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  และการพิจารณาเป็น
รายด้าน  คือด้านการน าหลักธรรมไปปฏิบัติในระดับพ้ืนฐานชีวิตและด้านการน าหลักธรรมไปปฏิบัติ
ระดับมงคลชีวิตอยู่ ในระดับมากทุกด้าน   2)  การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันของครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  พ้ืนฐานชีวิตโดยภาพรวมครูมีการน า
หลักธรรมไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากและพิจารณาเป็นรายข้อในเบญจศีลพบว่า  ระดับ
การน าหลักธรรมอยู่ในระดับมาก  3) การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของ
ครูในสังกัดเทศบาลนครนครศรีธรรมราช  โดยภาพรวมมีการน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาไปปฏิบัติใน
ชีวิตประจ าวันอยู่ในระดับมากและเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก   
 ทองผลัด  สุทธิบาก (2547, หน้า 58-59) ได้ท าการวิจัยเรื่องทัศนคติในการน าหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า   1)  ทัศนคติในการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดคณะกรรมการ
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การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  กรุงเทพมหานคร  พิจารณาโดยรวมพบว่า นักเรียนมีทัศนคติในการน า
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้  อยู่ในระดับสูง  คือ  ด้านธรรมอันเป็นมงคล  ด้านไตรสิกขา  
ด้านไตรลักษณ์   ส่ วนที่ เหลืออยู่ ในระดับปานกลาง   คือด้ าน  กฎแห่ งกรรมและนิพพาน                  
2)  เปรียบเทียบทัศนคติในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิตของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกรุงเทพมหานคร จ าแนกตามเพศ
พิจารณาโดยรวมพบว่า นักเรียนหญิ งและนักเรียนชายมีทัศนคติ ในการน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาไปใช้ในการด าเนินชีวิต แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ใน ด้านไตรลักษณ์ 
ส่วนด้านไตรสิกขาและกฎแห่งกรรม ด้านธรรมอันเป็นมงคล และด้านนิพพานแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 พระสุริยะ  สิริโรจนงาม (2547)  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการน าหลักจริยธรรมไปใช้ของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา  จังหวัดเชียงใหม่  
พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจในประเด็นจริยธรรมทั้ง  6  ด้าน  ประกอบด้วย  ความรับผิดชอบ  ความ
มีระเบียบ  ความเสียสละ  ความซื่อสัตย์  ความสามัคคีและการประหยัด  นักเรียนมีความรู้ความ
เข้าใจ และจ าแนกพร้อมกับตัดสินใจได้ว่า  ประเด็นจริยธรรมในกรณีตัวอย่างใด  สามารถน าไปใช้ได้
และเกิดประโยชน์กับตนเองและส่วนรวม  อีกทั้งสามารถที่จะบอกได้ว่าสถานการณ์ใดผิด  ไม่ควรจะ
กระท า ควรที่จะหลีกเลี่ยง  เป็นการชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมทั้ง  6  ด้าน  สามารถที่จะพัฒนาให้เกิด
ขึ้นกับนักเรียนและนักเรียนที่ได้รับการปลูกฝังจริยธรรมสามารถตัดสินใจ  โดยใช้หลักการทาง
จริยธรรมตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  เป็นการเสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักเรียน  ซึ่งจะท าให้นักเรียนนั้น
สามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้  อย่างถูกต้องดีงาม  โดยใช้หลักจริยธรรมเป็นแบบอย่างในการ
ด าเนินชีวิต 
 เพ็ญศรี  นวลมาก (2544).  ได้ศึกษาวิจัยเรื่องผลของการฝึกอบรมโดยใช้หลักไตรสิกขาที่
มีต่อความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา  การใช้เหตุผลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ใน
ระดับปานกลาง  การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่  5 และมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง  4 ด้าน
คือ ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง ความขยันหมั่นเพียรอยู่ในระดับมาก 
 นัดดา  ธรรมวงศ์ผล (2542). ได้ศึกษาผลของการสอนแบบไตรสิกขาที่มีต่อการคิดแบบ
โยนิโสมนสิการและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องหลักธรรมในรายวิชา ส 0412 พระพุทธศาสนาของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร  โดยใช้แผนการ
สอนแบบไตรสิกขาและการคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์  แผนการสอนแบบบรรยายและการคิดแบบ
อรรถธรรมสัมพันธ์ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนและแบบทดสอบวัดผลการคิดแบบอรรถ
ธรรมสัมพันธ์  สรุปได้ว่า  เป็นการสอนที่นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน  ช่วยฝึก
คุณธรรมด้านความอดทน  ความรับผิดชอบ  ความเสียสละ ฯลฯ  ฝึกการคิดวิเคราะห์  ฝึกจิตใจให้
สงบ  ส่งผลดีต่อการเรียนการสอน  สามารถควบคุมกาย  วาจา  ในขั้นศีล  สมาธิแล้วยังสามารถ
ควบคุมในขั้นปัญญาได้ด้วย 
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 จากที่ผู้วิจัยได้ศึกษา  เอกสารและงานวิจัย  จะเห็นได้ว่า  งานวิจัยเท่าที่ศึกษาที่ผ่านมายัง
ไม่พบว่ามีการศึกษา  การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  โดยตรงเพ่ือน าผลการวิจัยมาปรับปรุงแก้ไขในการบริหาร  ฉะนั้นจึงเป็น
เหตุผลหนึ่งที่ผู้วิจัยสนใจในการศึกษางานวิจัยในครั้งนี้      



บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ  ซึ่งผู้มี
ขั้นตอนวิจัยและวิธีการเนินการวิจัย  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2557  
จ านวน  503  คน 
 3.1.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้   ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  
2557  จ านวน  217  คน  ได้มาโดยวิธีเทียบตารางของเครชชี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) 
(ธานินทร์  ศิลป์จารุ, 2550, หน้า 49) 
 
3.2  เทคนิควิธีกำรสุ่มกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.2.1  ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random Sampling) โดยผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีแบบแบ่งชนชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
 3.2.2  ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางเครจซีและมอร์แกน (R.V.Krejcie and 
D.W.Morgan)  
 
ตำรำงท่ี 3.1 แสดงตำรำงจ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

โรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 201 87 
โรงเรียนธาตุนารายวิทยา 145 63 
โรงเรียนสกลนครพัฒนศึกษา 63 27 
โรงเรียนดงมะไฟวิทยา 45 19 
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ตำรำงท่ี 3.1  (ต่อ) 
 

โรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 
โรงเรียนท่าแร่ศึกษา  27 12 
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 22 9 

รวมทั้งหมด 503 217 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นเพ่ือศึกษา  การประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  แบบสอบถามแบ่งเป็น  3  ตอนดังนี้ 
  ตอนที่  1  เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลทางการศึกษาในโรงเรียนที่
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบเลือกตอบ (Check List) 
  ตอนที่  2  เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับ  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
ตามมาตราส่วนประมาณค่า  ตามวิธีการลิเคอร์ท (Likert)   มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   น้อยที่สุด     หมายถึง  คะแนนเท่ากับ  1  คะแนน 
   น้อย         หมายถึง  คะแนนเท่ากับ  2  คะแนน 
   ปานกลาง    หมายถึง  คะแนนเท่ากับ  3  คะแนน 
   มาก         หมายถึง  คะแนนเท่ากับ  4  คะแนน 
   มากที่สุด     หมายถึง  คะแนนเท่ากับ  5  คะแนน 
  ตอนที่  3  เป็นค าถามปลายเปิดที่ให้ผู้ตอบแบบสอบถมได้แสดงความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
 
3.4  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 เพ่ือให้เครื่องมือในการวิจัยมีคุณภาพและประสิทธิภาพ  มีความสอดคล้องกับกรอบแนวคิด
ของการวิจัยมากท่ีสุด  ผู้วิจัยจึงด าเนินการสร้างเครื่องมือตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.4.1 การศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักไตรสิกขา แล้ว
น ามาเป็นกรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม 
 3.4.2  น าแบบสอบถามที่สร้างข้ึนมาเสนอประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพ่ือ
ตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสมแล้ว  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ 
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 3.4.3 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  (Content Validity) โดยน าแบบสอบถาม
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โครงสร้าง  รูปแบบและข้อค าถาม  จ านวน  
3 ท่าน  ดังต่อไปนี้ 
  1)  พระครูสุธีวรสาร, ดร. 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
     ต าแหน่งปัจจุบัน รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
        เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
        วิทยาลัย 
    เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา 
  2)  ดร.จ าปี  โยธารินทร์ 
     วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
     ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยศาสนศาสตร์
        เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
        วิทยาลัย 
    เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
  3) ดร.สถิตย์  กุลสอน 
    วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
    ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยศาสนศาสตร์
        เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
        วิทยาลัย 
   เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
 การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา  โดยการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่าง
ภาพรวมทั้งหมดของแบบสอบถามโดยใช้สูตร ICO  (Index  of  Item  Objective  Conqruence)  
ตามวิธีของโรวิเนลลี่  (Rovinelli)  และแฮมเบิลตัน (Hambleton)  (สมนึก  ภัททิยธนี, 2554 , หน้า 
219 – 233)  เกณฑ์การให้คะแนนมีดังนี้ 
  ให้คะแนน +1  ถ้าแน่ในว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน   0  ถ้าไม่แน่ใจว่าข้อค าถามวัดได้ตรงตามวัตถุประสงค์ 
  ให้คะแนน  -1  ถ้าแน่ใจว่าค าถามวัดได้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ 
 เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ไม่ต่ ากว่า  0.50  ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า  0.50  ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  หากผลการตรวจสอบคุณภาพขอเครื่องมือ  พบว่า  ค าถามข้อใดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่า 0.50  ขึ้นไป  จึงน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลผลการตรวจสอบสรุปประเด็นโดยหาค่า  
IOC  ได้ค่าเท่ากับ  1.00  ทุกข้อ  (ภาคผนวก ง, หน้า 105)     
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 3.3.4  น าแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับบุคลากร
ทางการศึกษาในการบริหารโรงเรียนที่สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่ ไม่ ใช่กลุ่มตัวอย่างจ านวน  30  คน  เพ่ือหาความเชื่อมั่น
(Reliability)ของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของ  Cronbach ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม  ทั้งฉบับเท่ากับ  0.944  (ภาคผนวก จ , หน้า 108 )    
 3.4.5  น าแบบสอบถามมาแก้ไขและจัดท าเป็นแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์  น าเสนอขอ
ความเห็นชอบต่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ และน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อการวิจัยต่อไป   
 
3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลครบถ้วนทุกด้าน   ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
 3.5.1  น าหนังสือรับรองและแนะน าตัวจากบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ถึงผู้อ านวยการสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  23 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  เพ่ือขอความร่วมมือในการเก็บข้อมูล 
 3.5.2  ผู้วิจัยชี้แจงวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลให้กับผู้ช่วยผู้วิจัยเพ่ือแจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง  217  ฉบับ  และได้รับกลับคืนมา  217 ฉบับ 
 3.5.3  เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างแล้ว  ผู้วิจัยได้น ามาตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลแล้วน าไปด าเนินการตามขั้นตอนการวิจัยต่อไป 
 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาทั้งหมด โดยใช้วิธีการทางสถิติ และวิเคราะห์
โดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปในการประมวลผล  และวิเคราะห์ข้อมูลโดยด าเนินการดังนี้ 
 3.6.1  น าแบบสอบถามที่รวบรวมได้ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้อง 
 3.6.2  น าแบบสอบถามที่มีความสมบูรณ์แล้วลงรหัสตามแบบการลงรหัส (Coding Form) 
 3.6.3  ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล 
  1)  การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามโดยค่าร้อยละ 
  2)  การวิเคราะห์ข้อมูลการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า  (Rating Scale) โดยก าหนดค่าน้ าหนักหรือคะแนนออกเป็น  5  ระดับ  ตามวิธีวิเคิร์ท 
(Likert) ซึ่งก าหนดค่าคะแนน  ดังนี้ 
 การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีระดับมากที่สุดก าหนดให้  5  คะแนน 
 การประยุกต์หลักไตรสิกขาไปในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีระดับมาก  ก าหนดให้  4  คะแนน 
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 การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ระดับปานกลาง  ก าหนดให้  3  คะแนน 
 การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ระดับน้อย  ก าหนดให้  2  คะแนน 
 การประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ระดับน้อยที่สุด  ก าหนดให้  1  คะแนน 
 ค านวณห่าค่าเฉลี่ย  ( X ) และค่าเบี่ยงแบนมาตรฐาน (S.D.) โดยก าหนดเกณฑ์การให้
ความหมายคา่เฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า, 103) 
  ค่าเฉลี่ย  4.50 – 5.00  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย  3.50 – 4.49  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย  2.50 – 3.49  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าเฉลี่ย  1.50 – 2.49  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย  0.80 – 1.49  หมายความว่า  ระดับความคิดเห็น  อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.6.4  ด าเนินการทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล  โดยใช้สถิติค่า (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) ด้วยค่า (F – test) 
 
3.7  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปดังนี้ 
  3.7.1  สถิติพ้ืนฐาน 
   1)  ค่าร้อยละ  (Percentage) 
   2)  ค่าเฉลี่ย  (Mean) 
   3)  ส่วนเบี่ยงแบบมาตรฐาน (Standard Deviation 
  3.7.2  สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
   1)  หาค่าเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC (Index of 
Item – Objective Congruence) 
   2)  หาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยวิธี  Item – Total Correlation โดย
วิธีใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
   3)  หาค่าความเชื่อมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอนบัค (Cronbach) 
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  3.7.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
  การเปรียบเทียบการประยุกต์หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  แตกต่างกันตามตามปัจจัยส่วน
บุคคลวิเคราะห์โดยใช้สถิติค่า  t-test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One – Way  
ANOVA)  ด้วยค่า  F-test  หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  
.05  ผู้วิจัยจะใช้การเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe, s test) 
 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ตามล าดับดังนี้ 
 4.1  สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 df    แทน  องศาอิสระ (Degree of freedom) 
 t  แทน ค่าสถิติทดสอบท ี
 F  แทน ค่าสถิติทดสอบเอฟ 
 SS   แทน ผลรวมยกก าลังสอง (Sum of squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยยกก าลังสอง (Mean square) 
 Sig. แทน มีนัยส าคัญทางสถิติ (Statistically Significant difference) 
 *      แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  โดยได้วิเคราะห์หาร้อยละและน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่  2  การวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยหาค่าเฉลี่ย  
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยายทั้งในโดยรวม  รายด้านและ   
รายข้อทั้ง  3  ด้าน  คือ  ด้านศีล  ด้านสมาธิ  และด้านปัญญา  
  ตอนที่  3  เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ระหว่างกลุ่ม 
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ตัวอย่าง จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันโดยใช้
สถิติ  t–test  และf-test (One – Way ANOVA)         
 ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยการวิเคราะห์
หาค่าความถ่ี(Frequency)และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่  1   ข้อมูลปั จจัยส่วนบุคคลของผู้ ตอบแบบสอบถามการประยุกต์ ใช้           

หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ผลวิเคราะห์ปรากฏ
ตามรางที่  4.1 - 4.4 

 
ตารางท่ี  4.1   แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 
หญิง 

102 47.0 
115 53.0 

รวม 217 100 
 

 จากตารางที่  4.1  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  115  คน  
คิดเป็นร้อยละ 53.0  และรองลงมาเปน็เพศชาย  จ านวน  102  คน  คิดเป็นร้อยละ  47.0   
 
ตารางท่ี  4.2   แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
25 -35 ปี 50 23.0 

36 - 45 ปี 87 40.1 
46 - 50 ปี 49 22.6 

51 ปีขึ้นไป 31 14.3 
รวม 217 100 

 

 จากตารางที่  4.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 36 – 45 ปี จ านวน  87 คน  
คิดเป็นร้อยละ  40.1 รองลงมามีอายุ  25 -35 ปี  จ านวน  50  คน คิดเป็น  ร้อยละ 23.0  มีอายุ  46 
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- 50 ปี  จ านวน  49  คิดเป็นร้อยละ  22.6  และมีอายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน  31 คน คิดเป็นร้อยละ  
14.3 
 
ตารางท่ี  4.3 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามระดับการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตรี 113 52.1 
ปริญญาโท 91 41.9 
ปริญญาเอก 13 6.0 

รวม 217 100 
 

 จากตารางที่  4.3  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  
จ านวน  113  คน  คิดเป็นร้อยละ  52.1  รองลงมา  ปริญญาโท  จ านวน  91  คน คิดเป็น         
ร้อยละ  41.9  และปริญญาเอก  13  คน  คิดเป็นร้อยละ  6.0 
 
ตารางท่ี  4.4   แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนก

ตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 
 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน จ านวน ร้อยละ 
น้อยกว่า  5  ปี 41 18.9 
5 – 10  ปี 66 30.4 
11 – 15  ปี 29 13.4 
มากกว่า  15  ปี 81 37.3 

รวม 217 100 
 

 จากตารางที่  4.4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  
มากกว่า  15  ปี  จ านวน  81  คน  คิดเปน็ร้อยละ  37.3   รองลงมามีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
5 – 10  ปี  จ านวน  66  คน  คิดเป็นร้อยละ  30.4  มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานน้อยกว่า  5  ป ี
จ านวน  41  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.9  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติ  11 – 15  ปี จ านวน       
29  คน  คิดเป็นร้อยละ  13.4 
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ตอนที่  2   แสดงผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร ปรากฏตามตารางที่  4.5 – 4.8 

 
ตารางท่ี  4.5   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  จ าแนก  โดยรวมและรายด้าน 

 

การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 

 S.D. ระดับ อันดับที่ 

ด้านศีล 2.75 1.29 ปานกลาง 3 
ด้านสมาธิ 2.77 1.36 ปานกลาง 2 
ด้านปัญญา 2.88 1.25 ปานกลาง 1 

เฉลี่ย 2.80 1.30 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.5  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง( =2.80, S.D.=1.30) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยที่สุดได้      ดังนี้   ด้านปัญญา( =2.88, S.D.=1.25)  ด้านสมาธิ( =2.77, 
S.D.=1.36)และด้านศีล( =2.75, S.D.=1.29) 
 
ตารางท่ี  4.6   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 2.71 1.30 ปานกลาง 8 

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนประพฤติตนไปในทางท่ีสังคมยอมรับ 2.82 1.26 ปานกลาง 4 
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ตารางที ่4.6 (ต่อ) 
 

ข้อ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษา 

เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยความเป็นมิตร 2.82 1.31 ปานกลาง 6 

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 2.73 1.20 ปานกลาง 7 

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมในการ
อยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 

 
2.84 

 
1.26 

 
ปานกลาง 

 
2 

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น 2.92 1.51 ปานกลาง 1 

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 2.57 1.34 ปานกลาง 9 

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูประพฤติตนไปในทางท่ีสังคมยอมรับ 2.50 1.31 น้อย 10 

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูมีความรักใครสามัคคีกัน 2.83 1.19 ปานกลาง 3 

10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่นักเรียน 2.82 1.31 ปานกลาง 5 

เฉลี่ย 2.75 1.29 ปานกลาง  
   

 จากตารางที่  4.6  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =2.75, S.D.=1.29)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ  6  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอ่ืน ( =2.92, S.D.=1.51)  
รองลงมาคือ  ข้อ  5  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนยึดหลัก
คุณธรรมและความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน( =2.84, S.D.=1.26)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  
ข้อ  8  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูประพฤติตนไปในทางที่สังคม
ยอมรับ ( =2.50, S.D.=1.31) 
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ตารางท่ี  4.7   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาการบริหาร  
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 

  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจต่อการเรียน 2.93 1.34 ปานกลาง 1 

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
ในการเรียนหนังสือ 2.78 1.42 ปานกลาง 10 

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนมีสมาธิในการเรียนหนังสือมากข้ึน 2.60 1.35 ปานกลาง 12 

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและ
มีความสุข 2.44 1.32 น้อย 14 

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนเป็นคนที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ 2.86 1.19 ปานกลาง 4 

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ 2.85 1.31 ปานกลาง 6 

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนเป็นคนสงบเสงี่ยมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามต่อ
ทุกคน 2.73 1.33 ปานกลาง 11 

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูมีความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการสอน 2.81 1.20 ปานกลาง 8 

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ  
ในการสอน 2.85 1.26 ปานกลาง 5 
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ตารางที ่4.7 (ต่อ) 
 

ข้อ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร   

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูมีสมาธิในการสอนมากขึ้น 2.78 1.38 ปานกลาง 9 

11 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมี
ความสุข 2.88 

 
 

1.27 

 
 

ปานกลาง 

 
 
2 

12 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูเป็นคนที่มีความม่ันคงและเชื่อถือได้ 2.83 1.35 ปานกลาง 7 

13 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ 2.87 1.51 ปานกลาง 3 

14 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูเป็นคนสงบเสงี่ยมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงาม 
ต่อทุกคน 2.53 1.33 ปานกลาง 13 

เฉลี่ย 2.77 1.36 ปานกลาง  
 

 จากตารางที่  4.7  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ( =2.77, S.D.=1.36)  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  13  ข้อ  อยู่ในระดับน้อย 1 ข้อ  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ  1  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนมีความ
มุ่งม่ันตั้งใจต่อการเรียน ( =2.93, S.D.=1.34)  รองลงมาคือ  ข้อ  11  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารให้ครูฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสุข  ( =2.88, 
S.D.=1.27)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ  4  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารให้นักเรียนฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสุข ( =2.44, S.D.=1.32) 
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ตารางท่ี  4.8 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 
ข้อ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 
23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 

 

ระดับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา 
 

  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนรู้จักจ าแนกแยกแยะว่าอะไรควรท าอะไร 
ไม่ควรท า 2.50 1.34 ปานกลาง 12 

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนเป็นคนคิดดี พูดดี ท าดีให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 2.67 1.24 ปานกลาง 11 

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนเป็นคนมีนิสัยตรงต่อเวลา 2.82 1.29 ปานกลาง 9 

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 3.02 1.32 ปานกลาง 1 

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 2.98 1.29 ปานกลาง 3 

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงปฏิบัติ 2.96 1.21 ปานกลาง 4 

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูเป็นคนมีนิสัยตรงต่อเวลา 2.94 1.25 ปานกลาง 7 

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 2.95 1.28 ปานกลาง 6 

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 3.02 1.34 ปานกลาง 2 

10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูรู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงปฏิบัติ 2.76 1.08 ปานกลาง 10 

11 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูรู้จักท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้แจ่มแจ้ง ชัดเจน 2.92 1.25 ปานกลาง 8 

12 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูเชื่อในเหตุและผลไม่เชื่อโดยค าบอกเล่า 2.96 1.22 ปานกลาง 5 

เฉลี่ย 4.02 1.25 ปานกลาง  
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จากตารางที่  4.8  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลัก

ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( =4.02, S.D.=1.25)  เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานทั้ง  12  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ข้อ 4  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม ( =3.02, S.D.=1.32)  
รองลงมาคือ  ข้อ  9  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูรู้จักการใช้ชีวิตที่
ถูกต้องดีงาม ( =3.02, S.D.=1.34)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ข้อ  1  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนรู้จักจ าแนกแยกแยะว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า  ( =2.50, 
S.D.=1.34) 
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ตอนที่  3   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  จ าแนกตาม  สถานภาพ  ประสบการณ์
การท างาน  และระดับการศึกษาต่างกัน  โดยใช้สถิติ  t-test  และf-
test  (One-Way ANOVA)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏดังตารางที่  
4.9–4.42 

  
ตารางท่ี  4.9   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม   จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. ระดับ 

ชาย 
หญิง 

102 
115 

3.85 
3.83 

0.28 
0.28 

มาก 
มาก 

รวม 217 3.84 0.28 มาก 
 

 จากตารางที่  4.9  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า  บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ใน   
ระดับมาก 
 
ตารางท่ี  4.10   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมืองจังหวัด
สกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. 
ชาย 102 3.85 0.28 .262 .793 
หญิง 115 3.83 0.28   

รวม 217 3.84 0.28   
 

 จากตารางที่  4.10  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23    
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.11   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. ระดับ 

ชาย 102 3.82 0.34 มาก 
หญิง 115 3.74 0.35 มาก 

รวม 217 3.84 0.345 มาก 
 

 จากตารางที่  4.11  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า  บุคลากร
ทางการศึกษาที่มีเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  4.12   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23  อ าเภอเมือง      
จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามเพศ 

  

เพศ n  S.D. t Sig. 
ชาย 102 3.82 0.34 1.533 .127 
หญิง 115 3.74 0.35   

รวม 217 3.84 0.345   
 

 จากตารางที่  4.12  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.13   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23   
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. ระดับ 

ชาย 102 3.49 0.34 ปานกลาง 
หญิง 115 3.51 0.35 มาก 

รวม 217 3.50 0.345 มาก 
 

 จากตารางที่  4.13  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า  บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีเพศชาย  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับปาน
กลางและเพศหญิงอยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23  อ าเภอเมือง      
จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. 
ชาย 102 3.49 0.34 -.287 .774 
หญิง 115 3.51 0.35   

รวม 217 3.50 0.345   
 

 จากตารางที่  4.14  พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.15   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา         
ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. ระดับ 

ชาย 102 4.27 0.45 มาก 
หญิง 115 4.29 0.43 มาก 

รวม 217 4.28 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่  4.15  พบว่า  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามเพศ  พบว่า  บุคลากรทางการ
ศึกษาที่มีเพศชายและเพศหญิง  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ใน    
ระดับมาก 
 
ตารางที่  4.16   แสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน

สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง    
จังหวัดสกลนคร ด้านปัญญา  จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n  S.D. t Sig. 
ชาย 102 4.27 0.45 -.240 .810 
หญิง 115 4.29 0.43   

รวม 217 4.28 0.44   
 

 จากตารางที่  4.16  พบว่า ความคิดเห็นของครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ง
ไว้ 
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ตารางท่ี  4.17   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23    
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. ระดับ 
25 - 35  ปี 50 3.78 0.23 มาก 
36 - 45  ปี 87 3.82 0.30 มาก 
46 - 50  ปี 49 3.87 0.26 มาก 
50  ปีขึ้นไป 31 3.83 0.30 มาก 

รวม 217 3.83 0.28 มาก 
 

 จากตารางที่  4.17  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามอายุ  ทั้ง  4  กลุ่ม  
พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.18   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
อ าเภอเมืองจังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .170 3 .057 .697 .555 
ภายในกลุ่ม 17.290 213 .081   

รวม 17.459 216    
 

 จากตารางที่  4.18  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.19   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23        
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามอายุ 

 

อายุ n  S.D. ระดับ 
25-35  ปี 50 3.61 0.38 มาก 
36-45  ปี 87 3.84 0.34 มาก 
46-50  ปี 49 3.79 0.34 มาก 
50  ปีขึ้นไป 31 3.76 0.33 มาก 

รวม 217 3.77 0.35 มาก 
 

 จากตารางที่  4.19  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามอายุ  ทั้ง  4  กลุ่ม  
พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.20   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.012 3 .337 2.777 .042* 
ภายในกลุ่ม 25.864 213 .121   

รวม 26.875 216    
 

*  แทน นัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ  .05 

 

 จากตารางที่  4.20  พบว่า  ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดต่อ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทาสถิติที่ระดับ .05  
ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.21   การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา
ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามอายุ ด้วยวิธีของเซฟเฟ่ 
(Scheffe) 

 

อายุ 25-35  ปี 
( X =3.61) 

36-45  ปี 
( X =3.84) 

41 - 50 ปี 
( X  = 3.79) 

50  ปีขึ้นไป
( X =3.76) 

 

25-35  ปี . 0.2348* 0.1833 0.1535  
36-45  ปี   0.0515 0.0812  
46-50  ปี      
50  ปีขึ้นไป      

 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จำกตำรำงที่  4.21  พบว่ำ  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มอีำยุ 25–35 ปี  มีควำมคิดเห็นต่อ
กำรประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขำ  แตกต่ำงกันกับ  อำยุ 36-45 ปี  อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  
นอกนั้นไม่แตกต่ำงกัน  โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีอำยุ 36-45 ปี  มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำบุคลำกรทำง
กำรศึกษำที่มีอำยุ  25–35 ปี   
 
ตารางท่ี  4.22   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ n  S.D. ระดับ 
25-35  ปี 50 3.56 0.38 มาก 
36-45  ปี 87 3.50 0.34 มาก 
46-50  ปี 49 3.56 0.34 มาก 
50  ปีขึ้นไป 31 3.51 0.39 มาก 

รวม 217 3.53 0.35 มาก 
 

 จากตารางที่  4.22  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามอายุ  ทั้ง  4  
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กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.23 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .906 3 .302 2.531 .058 
ภายในกลุ่ม 25.409 213 .119   

รวม 26.315 216    
 

 จากตารางที่  4.23  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  ไม่แตกต่างกัน  ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี  4.24   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23      
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามอาย ุ

 

อายุ n  S.D. ระดับ 
25 - 35  ปี 50 4.18 0.29 มาก 
36 - 45  ปี 87 4.29 0.43 มาก 
46 - 50  ปี 49 4.29 0.44 มาก 
50  ปีขึ้นไป 31 4.30 0.51 มาก 

รวม 217 4.28 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่  4.24  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามอายุ  ทั้ง  4  
กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่  4.25 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามอาย ุ

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .287 3 .096 .474 .701 
ภายในกลุ่ม 43.032 213 .202   

รวม 43.319 216    
 

 จากตารางที่  4.25  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา     
เขต 23  อ าเภอเมือง  จั งหวัดสกลนคร   ด้ านปัญ ญา  ไม่ แตกต่ างกัน  ซึ่ งไม่ เป็ น ไปตาม        
สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี  4.26   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 113 3.78 0.29 มาก 
ปริญญาโท 91 3.82 0.43 มาก 
ปริญญาเอก 13 3.87 0.44 มาก 

รวม 217 3.83 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่  4.26  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร    
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่  4.27   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .170 3 .057 .697 .555 
ภายในกลุ่ม 17.290 213 .081   

รวม 17.459 216    
 

 จากตารางที่  4.27  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี  4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 113 3.61 0.47 มาก 
ปริญญาโท 91 3.84 0.43 มาก 
ปริญญาเอก 13 3.79 0.44 มาก 

รวม 217 3.77 0.45 มาก 
 

 จากตารางที่  4.28  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
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ตารางที่  4.29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.012 3 .337 2.777 .042* 
ภายในกลุ่ม 25.864 213 .121   

รวม 26.875 216    
 

 จากตารางที่  4.29  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
 
ตารางท่ี  4.30   การวิเคราะห์ความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามระดับการศึกษา ด้วยวิธีของ
เซฟเฟ่ (Scheffe) 

 

 

ระดับการศึกษา 
ปริญญาตรี 
( X =3.51) 

ปริญญาโท 
( X  = 3.74) 

ปริญญาเอก
( X =3.69) 

ปริญญาตรี  0.2348* 0.2833 
ปริญญาโท   0.2535 
ปริญญาเอก    

 

* นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  

 จำกตำรำงที่  4.30  พบว่ำ  บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี        
มีควำมคิดเห็นต่อกำรประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขำ  แตกต่ำงกันกับ  ระดับกำรศึกษำระดับปริญญำโท  
อย่ำงมีนัยส ำคัญทำงสถิติที่ระดับ .05  นอกนั้นไม่แตกต่ำงกัน  โดยบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีระดับ
กำรศึกษำปริญญำโท  มีค่ำเฉลี่ยมำกกว่ำบุคลำกรทำงกำรศึกษำที่มีระดับกำรศึกษำปริญญำตรี 
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ตารางท่ี  4.31 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 113 3.56 0.43 มาก 
ปริญญาโท 91 3.57 0.43 มาก 
ปริญญาเอก 13 3.50 0.43 มาก 

รวม 217 3.53 0.43 มาก 
 

 จากตารางที่  4.31  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.32   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .906 3 .302 2.531 .058 
ภายในกลุ่ม 25.409 213 .119   

รวม 26.315 216    
 

 จากตารางที่  4.32  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.33   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23    
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 113 3.56 0.43 มาก 
ปริญญาโท 91 3.57 0.43 มาก 
ปริญญาเอก 13 3.50 0.43 มาก 

รวม 217 3.53 0.43 มาก 
 

 จากตารางที่  4.33  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  อยู่ในระดับมาก  เมื่อจ าแนกตาม
ระดับการศึกษา  ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23    
อ าเภอเมือ จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .287 3 .096 .474 .701 
ภายในกลุ่ม 43.032 213 .202   

รวม 43.319 216    
 

 จากตารางที่  4.34  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
สมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.35   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23    
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน n  S.D. ระดับ 
น้อยกว่า 5  ปี 41 3.80 0.22 มาก 
5 - 10  ปี 66 3.79 0.29 มาก 
11 - 15  ปี 29 3.84 0.28 มาก 
มากกว่า  15 ปี 81 3.85 0.29 มาก 

รวม 217 3.83 0.28 มาก 
 

 จากตารางที่  4.35  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ทั้ง  4  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา   เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.36   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร 

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง
จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  จ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .139 3 .046 .570 .635 
ภายในกลุ่ม 17.320 213 .081   

รวม 17.459 216    
 

 จากตารางที่  4.36  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.37   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน n  S.D. ระดับ 
น้อยกว่า 5  ปี 41 3.70 0.35 มาก 
5-10  ป ี 66 3.75 0.39 มาก 
11-15  ปี 29 3.73 0.36 มาก 
มากกว่า  15 ปี 81 3.81 0.33 มาก 

รวม 217 3.77 0.35 มาก 
 

 จากตารางที่  4.37  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ทั้ง  4  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษา เขต 23  
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.38   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร 

โรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23   อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  จ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .414 3 .138 1.112 .345 
ภายในกลุ่ม 26.461 213 .124   

รวม 26.875 216    
 

 จากตารางที่  4.38  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่
เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.39   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน n  S.D. ระดับ 
น้อยกว่า 5  ปี 41 3.51 0.37 มาก 
5-10  ป ี 66 3.50 0.30 มาก 
11-15  ปี 29 3.58 0.38 มาก 
มากกว่า  15 ปี 81 3.50 0.33 มาก 

รวม 217 3.54 0.34 มาก 
 

 จากตารางที่  4.39  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
มีความคิดเห็นต่การใช้การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ทั้ง  4  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.40   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23   
อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ   จ าแนกประสบการณ์ ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .655 3 .218 1.814 .146 
ภายในกลุ่ม 25.659 213 .120   

รวม 26.315 216    
 

 จากตารางที่  4.40  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านสมาธิ  ไม่แตกต่างกัน     
ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตารางท่ี  4.41   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23   
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงาน 

 

ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน n  S.D. ระดับ 
น้อยกว่า 5  ปี 41 4.22 0.30 มาก 
5-10  ป ี 66 4.29 0.45 มาก 
11-15  ปี 29 4.24 0.39 มาก 
มากกว่า  15 ปี 81 4.30 0.49 มาก 

รวม 217 4.28 0.44 มาก 
 

 จากตารางที่  4.41  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน      
มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
จ าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  ทั้ง  4  กลุ่ม  พบว่า  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน 
 
ตารางที่  4.42   แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร 

โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23   อ าเภอเมือง 
จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  จ าแนกประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .248 3 . .083 .409 .747 
ภายในกลุ่ม 43.071 213 .202   

รวม 43.319 216    
 

 จากตารางที่  4.42  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน
ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านปัญญา  ไม่แตกต่างกัน     
ซ่ึงไมเ่ป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว้ 
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ตอนที่  4   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร 

  
ตารางท่ี  4.43   แสดงจ านวนความถี่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา   เขต 23     
อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  จ าแนกตามรายด้านและรายประเด น 

        

ล าดับ ข้อเสนอแนะ ความถี่  (คน) 
1 
 

ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการวางแผน  โดยก าหนด
เป้าหมาย  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี  คนเก่งและ
คนมีความสุขทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการประจ าปี   
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2 
 

ควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และสร้างความเข้าใจ
กับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไป
ด้วยกันแบบกัลยาณมิตร  ในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี  เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่
สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข) 
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3 ควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ “พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลักธรรมา   
ภิบาล  หลักไตรสิกขา  หลักปัญญาวุฒิธรรม 4 และหลักภาวนา 4 มา
เป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้บริหาร  
ครแูละบุคลากรทุกคน มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 

 
 

 
52 

4 ผู้ บ ริห ารและผู้ ที่ เกี่ ย วข้ อ งควรพิ จารณ าก าหนดแนวทางการ
ประชาสัมพันธ์ผลงานของสถานศึกษาในรูปแบบต่างๆ เช่น วารสาร
ประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน  Website ของโรงเรียน  เพ่ือเผยแพร่
รูปแบบกระบวนการพัฒนาโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ  ให้แก่ผู้ปกครอง  
ศิษย์เก่า  และชุมชนใกล้เคียง  รวมถึงพิจารณาแนวทางในการระดม
ความคิดให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากรทางการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาโรงเรียนวิถีพุทธให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 
 

 
39 

  

 จากตารางที่  4.43  พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร ด้านฉันทะ  ตามล าดับความถี่มากท่ีสุดสามอันดับแรก  คือ  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควร
ตระหนักถึงการวางแผน โดยก าหนดเป้าหมาย วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้าน
คุณธรรมจริยธรรมและมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี คนเก่งและคนมีความสุขทั้งแผนระยะยาว
และแผนปฏิบัติการประจ าปี  รองลงมำกคือควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และ
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สร้างความเข้าใจกับผู้ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมคิดร่วมท าร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไปด้วยกันแบบ
กัลยาณมิตรในด้านกิจกรรมพ้ืนฐานวิถี เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก 
อบายมุข)  และควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ “พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลักธรรมาภิบาล  หลัก
ไตรสิกขา  หลักปัญญาวุฒิธรรม 4  และหลักภาวนา  4  มาเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
และต่อเนื่อง  เพื่อให้ผู้บริหาร  ครแูละบุคลากรทุกคน  มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ด ี
 
 



 

 

บทท่ี  5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  3  ประการ  ดังนี้  1)  เพ่ือศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร       
2)  เพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่ต่างกัน 3)  เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  กลุ่มประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้
ได้แก่  บุคลากรทางการศึกษา  ปีการศึกษา  2557  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  503  คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้
ในการวิจัยครั้งนี้   ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ Krejcie & Morgan  ได้จ านวน  217  
คน  เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ จ านวน  36  ข้อ โดย
แบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ตอน  คือ  ตอนที่  1  เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  ตอนที่  2  เป็นค าถามเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ตอนที่  3  
เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  สถิติที่ใช้ในการ
วิจัย  ได้แก่  ความถี่ (Frequency)  สถิติร้อยละ(Percentage)  ค่าเฉลี่ย  X   และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน(S.D.) สถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานได้แก่ t-test (Independent Samples)  และ  F–
test  (One–Way ANOVA)  โดยผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  จ านวน  115  คน  คิดเป็นร้อยละ 53.0  มีอายุ 36 – 45 ปี              
จ านวน  87 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.1  มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  จ านวน  113  คน  คิดเป็น
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ร้อยละ  52.1  และมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน  มากกว่า  15  ปี  จ านวน  81  คน  คิดเป็น 
ร้อยละ  37.3    
 5.1.2  ผลการวิเคราะห์การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  พบว่า  การ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  โดยรวม  อยู่ในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  อยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน  
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้   ด้านปัญญา  ด้านสมาธิ  และด้านศีล
ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 1)  ด้านศีล  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  9  ข้อและอยู่ในระดับน้อย  1  ข้อ  โดย
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนไม่ดูถูก
เหยียดหยามคนอ่ืน  รองลงมาคือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียน
ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมในการอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  โรงเรียนมี
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูประพฤติตนไปในทางท่ีสังคมยอมรับ  
 2)  ด้านสมาธิ  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลาง  13  ข้อและอยู่ในระดับน้อย  1  
ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนมี
ความมุ่งมั่นตั้งใจต่อการเรียน  รองลงมาคือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
ครูฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสุข  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมี
ความสุข   
 3)  ด้านปัญญา  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  
โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม    
รองลงมาคือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดี
งาม  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียน
รู้จักจ าแนกแยกแยะว่าอะไรควรท าอะไรไม่ควรท า   
 5.1.3  ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
  1)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีเพศต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอเมือง 



76 

 

 

จังหวัดสกลนครโดยรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  2)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  พบว่า  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดต่อ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกัน  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 
25–35 ปี  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา  แตกต่างกันกับ  อายุ 36 -45 ปี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
  3)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  พบว่า  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน   
มีความคิดต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกัน  โดยบุคลากรทาง
การศึกษาที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ ใช้หลักไตรสิกขา  แตกต่าง
กันกับระดับการศึกษาปริญญาโท  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้  นอกนั้นไม่แตกต่างกัน 
  4)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน  มีความ
คิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายด้าน  พบว่า  ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
 5.1.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร
 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยเรียงล าดับจากมากที่สุด
ไปหาน้อยที่สุด  สามล าดับแรก  คือ  ผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องควรตระหนักถึงการวางแผน  โดย
ก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี  คนเก่งและคนมีความสุขทั้งแผนระยะยาวและแผนปฏิบัติการ
ประจ าปี  รองลงมาคือ  ควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และสร้างความเข้าใจกับผู้
ที่เกี่ยวข้องให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไปด้วยกันแบบกัลยาณมิตร ในด้าน
กิจกรรมพ้ืนฐานวิถี เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม (ลด ละ เลิก อบายมุข)  และควร
น ากระบวนการพัฒนารูปแบบ “พุทธวิธีบริหาร”ที่น าหลักธรรมาภิบาล  หลักไตรสิกขา หลักปัญญา
วุฒิธรรม  4  และหลักภาวนา  4  มาเป็นกระบวนการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้
ผู้บริหาร  ครแูละบุคลากรทุกคน  มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  ปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดี 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1  จากผลการวิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  มีประเด็นที่
สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 ผลการวิจัยพบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ที่
เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  จากความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาซึ่งแสดงให้เห็นว่า  ผู้บริหารมี
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนที่อยู่ในระดับปานกลางนั้น  เนื่องจากว่าปัจจุบัน
ผู้บริหารบางส่วนมักมุ่งเน้นให้ความส าคัญในเรื่องของหลักวิชาการและความเจริญทางด้านวัตถุใน
โรงเรียนซึ่งกล่าวได้ว่าเป็นเรื่องของการพัฒนาภายนอกเพียงอย่างเดียว  และได้ลดการพัฒนาภายใน
จิตใจอันเป็นการส่งผลให้การน าหลักของศีล  สมาธิ  ปัญญา  มาใช้ในการบริหาร ไม่มากนัก  
นอกจากนี้ยังไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพนักเรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมและมี
พฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี  คนเก่งและคนมีความสุขทั้งแผนปฏิบัติการประจ าปีและแผนระยะ
ยาว  จะเห็นได้ว่าเป็นการเน้นหนักไปในทางใดทางหนึ่ง  ด้วยเหตุนี้การบริหารจึงเป็นลักษณะของการ
พัฒนาที่ขาดสมดุลที่เป็นการเจริญแต่เพียงภายนอกแต่อาจขาดการพัฒนาในหลักของภายใน  จากผล
ของการวิจัยและการอภิปรายของผู้วิจัยนี้หาใช่เป็นการกล่าวร่วมถึงผู้บริหารทั้งหมด  เป็น แต่เพียง
บางส่วนที่ได้รับข้อมูลและค้นพบจากการแจกแบบสอบถาม  การสัมภาษณ์ที่เกี่ยวกับวิจัยพร้อมจาก
การสังเกตเท่านั้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฎก  ซึ่งได้กล่าวว่า  ไตรสิกขาเป็น
การศึกษา 3 ด้าน ที่พัฒนาชีวิตไปพร้อมกันทั้งระบบแต่ถ้ามองหยาบ ๆ เป็นภาพใหญ่  ก็มองเห็นเป็น
การฝึกศึกษาที่ด าเนินไปใน 3  ด้าน/ขั้นตอน  ตามล าดับ  คือ  ศีล  เป็นเหมือนการจัดปรับพ้ืนที่และ
บริเวณแวดล้อม  ให้สะอาดหมดจดเรียบร้อยราบรื่นแน่นหนามั่นคง  มีสภาพที่พร้อมจะท างานได้
คล่องสะดวก  สมาธิเป็นเสมือนการเตรียมตัวของผู้ท างานให้มีเรี่ยวแรงก าลังความถนัดชัดเจนที่พร้อม
จะลงมือท างาน  ปัญญาเป็นเหมือนอุปกรณ์ที่จะใช้ท างานนั้น ๆ ให้ส าเร็จเช่นบ้านเรือนที่อยู่ที่ท างาน 
หากฝาผุ  พ้ืนขรุขระหลังคารั่ว  รอบอาคารถนนหนทางรกรุงรัง  ทั้งเป็นถิ่นไม่ปลอดภัย (ขาดศีล)  
การจัดแต่งตั้งวางสิ่งของเครื่องใช้ในที่ท างานไม่มีระเบียบไม่พร้อมไม่สบาย  อึดอัดขัดใจ (ขาดสมาธิ)
การเป็นอยู่และการท างานคิดการทั้งหลายไม่อาจด าเนินไปได้ด้วยดี   (ขาดปัญญา)  ชีวิตและงานไม่
สัมฤทธิ์จุดหมาย 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีประเด็นที่สมควรน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 1)  ด้านศีล  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนนั้นอยู่ในระดับ
ปานกลาง  เนื่องจากการบริหารที่มุ่งเน้นให้ครูและนักเรียนเป็นคนเก่งมีความรอบรู้ในเรื่องของหลัก
วิชาการ  ผลงานทางวิชาการ  แต่ได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในเรื่องของ
ศีลนั้นไม่มากเท่าที่ควร  ถึงแม้ว่าจะมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ก็ตาม  ถึงกระนั้นก็ยังให้
ความส าคัญต่อการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมไม่แตกต่างจากการบริหารโรงเรียนอ่ืนมากนัก  ซึ่ง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของ  เพ็ญศรี  นวลมาก  ซึ่งได้ศึกษาผลของการฝึกอบรมโดยใช้หลักไตรสิกขาที่
มีต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา  การใช้เหตุผลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  พบว่า  นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
อยู่ในระดับปานกลาง การใช้เหตุผลเชิงจริยธรรมอยู่ในขั้นที่   5  และมีพฤติกรรมเชิงจริยธรรมทั้ง 4 
ด้านคือ  ด้านความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัยในตนเอง ความขยันหมั่นเพียรอยู่             
ในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนไม่ดูถูกเหยียดหยาม
คนอ่ืน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การที่นักเรียนในพ้ืนที่การศึกษานั้น  มีฐานนะที่ไม่แตกต่างกันอยู่
ในพ้ืนที่ที่เรียกว่า  “ดินแดนพระอริยสงฆ์”  ได้นับถือพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเป็นส่วนใหญ่  
ฉะนั้นจึงได้มีการปลูกฝันในการเคารพและให้เกียรติต่อเพ่ือนักเรียนด้วยกัน  พร้อมทั้งยังเป็นการ
เกี่ยวเนื่องในเรื่องของศีล  5  ข้อที่  4  ที่สอนให้ไม่พูดเท็จ  กล่าวว่าร้ายและดูถูกเหยียดหยามต่อกัน  
จึงส่งผลให้นักเรียนมีความเคารพต่อกันและรักใคร่ต่อเพ่ือนักเรียนด้วยกัน  อย่างไรก็ตาม  ก็ควรมีการ
พัฒนาการบริหารในด้านนี้ให้อยู่ในระดับมากและมากที่สุดในอนาคต  เพ่ือให้สังคมให้การเรียนรู้ของ
นักเรียนมีทั้งความรู้คู่คุณธรรม  และส่งผลต่อการด าเนินชีวิตต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ       
พระสุริยะ  สิริโรจนงาม  ที่ได้ศึกษาเรื่อการน าหลักจริยธรรมไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  
ในโรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์  วัดศรีโสดา  จังหวัดเชียงใหม่.  พบว่า นักเรียนมีความเข้าใจใน
ประเด็นจริยธรรมทั้ง 6 ด้าน ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ  ความมีระเบียบ  ความเสียสละ  ความ
ซื่อสัตย์  ความสามัคคี  และการประหยัด นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ  และจ าแนกพร้อมกับ
ตัดสินใจได้ว่า  ประเด็นจริยธรรมในกรณีตัวอย่างใดสามารถน าไปใช้ได้และเกิดประโยชน์กับตนเอง
และส่วนรวม  อีกทั้งสมารถท่ีจะบอกได้ว่าสถานการณ์ใดผิด  ไม่ควรจะกระท าควรที่จะหลีกเลี่ยง  เป็น
การชี้ให้เห็นว่าจริยธรรมทั้ง 6 ด้าน  สามารถที่จะพัฒนาให้เกิดขึ้นกับนักเรียนและนักเรียนที่ได้รับการ
ปลูกฝังจริยธรรมสามารถตัดสินใจ โดยใช้หลักการทางจริยธรรมตัดสินใจได้อย่างถูกต้อง  เป็นการ
เสริมสร้างจริยธรรมให้แก่นักเรียน    ซึ่งจะท าให้นักเรียนนั้นสามารถจะด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่าง
ถูกต้องดีงาม  โดยใช้หลักจริยธรรมเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลางคือ  คือ  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูประพฤติตนไปในทางที่สังคมยอมรับ   ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า  ปัจจุบันสถานะครูในโรงเรียนยังเป็นที่ยอมรับต่อสังคมและผู้ปกครองไม่มากเท่าที่ควร  
ซึ่งแตกต่างจากอดีตที่ได้รับเกียรติและให้ความเคารพ  อาจมีสาเหตุมาจากการปฏิบัติตนของครูเอง
และการไม่ค่อยสอดส่องเอาใจใส่ในพฤติกรรมของครูที่ปฏิบัติตนไม่เหมาะสม  เช่น  การสูบหรี่ใน
โรงเรียน  การดื่มของมึนเมาภายนอกโรงเรียน เป็นต้น  ให้นักเรียนหรือผู้ปกครองเห็น  เพราะครูถือ
ว่าเป็นแม่พิมพ์ที่ควรปฏิบัติเป็นแบบอย่าง  ซึ่งถ้าหากปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสมแล้วย่อมท าให้ศรัทธาที่มี
ต่อครูลดลงได้  ซึ่งสอดคล้อกับแนวคิดของ  สุรศักดิ์  ปาเฮ (2545, หน้า 31) กล่าวว่าหากศึกษา
ลักษณะของบทบาทที่ปรากฏอยู่ในสังคมให้ลึกซึ้งแล้ว  จะพบว่าบทบาทมีอยู่หลายรูปแบบ หลาย
ลักษณะ คือ   1) บทบาทตามที่ก าหนด  หมายถึง  บทบาทสังคม  กลุ่มหรือองค์กรก าหนดไว้ว่าเป็น
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รูปแบบของพฤติกรรมประจ าต าแหน่งต่าง ๆ ที่มีอยู่ในสังคมกลุ่มหรือองค์กรนั้น ๆ เช่น  ข้อก าหนด
ที่ว่าพ่อแม่ต้องอบรมเลี้ยงดูลูก  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่สั่งงานโดยชอบ 
เป็นต้น  2) บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง  หมายถึง  บทบาทหรือรูปแบบของพฤติกรรมที่คนอ่ืน 
(ผู้เกี่ยวข้อง) คาดหวังว่าอยู่ในต าแหน่งจะถือปฏิบัติ  บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังนี้มักจะสอดคล้อง
กับบทบาทที่ก าหนด  แต่ในบางครั้งบทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวังอาจจะไม่ตรงกับบทบาทที่ก าหนดไว้ 
เพราะคนบางคนอาจมีการคาดหวังมากหรือน้อยกว่าข้อก าหนดที่ตนได้รับทราบ  3) บทบาทตามอุดม
คติของผู้อยู่ในต าแหน่ง  หมายถึง  รูปแบบของพฤติกรรมที่บุคคลผู้อยู่ในต าแหน่งคิด และเชื่อว่าเป็น
บทบาทของต าแหน่งที่ตนด ารงอยู่  เช่น  ผู้บังคับบัญชาคิดว่าตนมีหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติงานของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ไม่ต้องไปใส่ใจกับปัญหาส่วนตัวของผู้ใต้บังคับบัญชา   ดังนั้นบทบาทของผู้อยู่ใน
ต าแหน่งอาจจะสอดคล้องหรือไม่สอดคล้องกับบทบาทที่ก าหนด  และก็อาจจะตรงหรือไม่ตรงกับ
บทบาทที่ผู้เกี่ยวข้องคาดหวัง  4) บทบาทที่ปฏิบัติจริง  หมายถึง  พฤติกรรมที่ผู้อยู่ในต าแหน่งได้
ปฏิบัติหรือแสดงออกมาให้เห็น ซึ่งมักจะเป็นพฤติกรรมที่สอดคล้องกับบทบาทตามความคิดของเจ้าตัว
ผู้อยู่ในต าแหน่ง  แต่อาจมีกรณีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมตามการคาดหวังของผู้อ่ืนทั้ง ๆ ที่บทบาทนั้น
ไม่ตรงกับบทบาทตามความคิดของตนก็ได้  5) บทบาทที่ผู้อื่นรับรู้  หมายถึง  รูปแบบพฤติกรรมที่ผู้อื่น
ได้รับทราบเกี่ยวกับการปฏิบัติบทบาทของผู้อยู่ในต าแหน่งซึ่งโดยธรรมชาติการรับรู้ของคนเรา   จะมี
การเลือกรับรู้  และมีการรับรู้ที่ผิดพลาดไปจากความเป็นจริงได้ด้วยอิทธิพลจากประสบการณ์และ
สถานการณ์หลายอย่าง   
  2)  ด้านสมาธิ  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การใช้หลักของสมาธิมาใช้ในการบริหารโรงเรียน  ยังมีไม่
มากเท่าที่ควร  อาจสาเหตุมาจากการยังไม่เข้าใจในเรื่องของสมาธิ  ซึ่งเป็นสาเหตุท าให้การน าหลัก
ไตรสิกขามาใช้ในการบริหารโรงเรียนด้วย  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  พระธรรมปิฏก ซึ่งได้กล่าวว่า 
ระบบการด าเนินชีวิตที่ดีงามซึ่งมีความสัมพันธ์ทั้งสามด้านมาเกื้อหนุนกันคือ  ด้านพฤติกรรมที่เรียกว่า 
ศีล  ด้านจิตใจ  ซึ่งมักเรียกชื่อตามองค์ประกอบที่เป็นแกนกลางในการฝึกว่า  สมาธิ  และด้านปัญญา 
คือ ความรู้สามด้านนี้สัมพันธ์เกื้อหนุนซึ่งกันและกันจะต้องพัฒนาไปด้วยกัน  เพราะฉะนั้นถ้าจะพัฒนา
ปัญญา  ต้องศีลให้ศีล  สมาธิ  พัฒนาไปด้วยเป็นระบบแห่ง  ศีล  สมาธิ  ปัญญาเป็นการศึกษาหรือ
สิกขาสามด้านจึงเรียกว่า “ไตรสิกขา” 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คือ  โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจ
ต่อการเรียน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย  ในโรงเรียนส่วนใหญ่นั้น  ยังไม่เน้นให้นักเรียนได้มีการฝึกทักษะ
ของการเรียนที่ท าให้นักเรียนได้มั่นใจในตัวเอง  ยังมีความเขินอายเป็นส่วนมากในเวลาเรียน  ซึ่งเมื่อ
เรียนแล้วก็มักเกิดความลังเลสงสัยในความรู้ที่ตนได้ศึกษามา  ถึงจะเป็นเช่นนั้นแต่ก็ยังไม่กล้าพอที่จะ
เข้าไปหาค าตอบจากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจ  ฉะนั้นจึงท าให้การบริหารเพ่ือให้นักเรียนมีความมุ่งมั่น
ตั้งใจต่อการเรียน  ไม่มากเท่าที่ควรจะเป็น  จึงควรมีการพัฒนาในหลักของความกล้าหาญแต่สิ่งที่ดี
งามให้แก่นักเรียน เพ่ือเปิดการเรียนรู้แลพัฒนาด้านการศึกษาของนักเรียน  ซ่ึงสอดคล้องกับแนวคิด
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ของ(พระธรรมปิฎก 2544, หน้า 351)  ที่ว่า  “...ในด้านความสามารถของจิต  เช่น  ความเข้มแข็ง
มั่นคง ความเพียรพยายาม ความกล้าหาญความขยัน  ความอดทน  ความรับผิดชอบ  ความมุ่งมั่น  
แน่วแน่ ความมีสติ  สมาธิในด้านความสุข  เช่น  ความมีปีติอ่ิมใจ  ความปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจ  
ความสดชื่นผ่องใสความรู้สึกพอใจพูดสั้น ๆ ว่าพัฒนาคุณภาพสมรรถภาพและสุขภาพของจิต 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับน้อย  คือ  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่ นในคุณธรรมและมี
ความสุข  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การฝึกฝนนักเรียนให้มีจิตใจที่ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสุข
นั้น  ไม่เพียงแค่ให้ความรู้ทางวิชาการเท่านั้น  แต่ต้องให้ความรู้ในทางคุณธรรมด้วย  เนื่องจากกว่า
เมื่อนักเรียนมีปัญหาทั้งในเรื่องส่วนตัวและเรื่องเรียนก็สามารถที่จะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ซึ่งจะเป็น
การแก้ปัญหาได้ตรงจุดและสามารถท าให้นักเรียนเกิดความสุขได้  โดยปกติแล้วบางโรงเรียนมีการน า
เด็กนักเรียนเข้าอบรมที่วัดเพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม  แต่เมื่ออบรมเสร็จจากวัดก็ไม่มีการ
น าหลักสูตรและแนวทางกลับมาปฏิบัติต่อ  จึงท าให้นักเรียนไม่สามารถฝึกอบรมได้อย่าต่อเนื่อง     
อีกอย่างจะเห็นได้ว่าส่วนน้อยโรงเรียนจะจัดห้องไว้เกี่ยวกับศาสนาและเป็นห้องปฏิบัติสมาธิ        
อาจเนื่องด้วยไม่มีผู้รับผิดชอบการฝึกอบรมโดยตรง  เมื่อนักเรียนขาดการฝึกหัดสิ่งเหล่านี้ย่อมท าให้
เด็กขาดการพัฒนาด้านฝึกจิตและเมื่อประสบปัญหาย่อมหาทางแก้ด้วยตนเองได้ยาก  และมักเกิดทุกข์
ไม่มีความสุขต่อตนเองในการใช้ชีวิตประจ าวัน  ฉะนั้นทางโรงเรียนจึงควรที่จะมีการ มุ่งเน้นให้
ความส าคัญต่อเรื่องคุณธรรมให้มากกว่าเดิมที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน  เพ่ือพัฒนาคุณธรรมชีวิตของนักเรียน
ได้เพ่ิมมากกว่าขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของอุทัย  เลาหวิเชียร และคณะ  อธิบายถึงความส าคัญ
ของการบริหารว่าการบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีพของมนุษย์  และเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้มนุษย์อยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก  การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลใน
องค์การ  ฉะนั้นความส าเร็จในการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม
ทางการเมืองอยู่เป็นอันมาก  และชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การย่อมมี
ส่วนเกี่ยวพันกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะ
ตัดสินใจอย่างฉลาด 
  3)  ด้านปัญญา  พบว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  จากการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  
เรื่องตั้งแต่ด้านศีล  ด้านสมาธิ  ซึ่งอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน  และด้านปัญญาจากการวิจัยก็พบว่า
อยู่ในระดับปานกลาง  จะเห็นได้ว่าหลักธรรมในเรื่องของไตรสิกขาเป็นเรื่องสืบเนื่องและเกื้อหนุนกัน  
หากมีการปฏิบัติเรื่องศีล  สมาธิ  มากย่อมส่งผลให้เกิดปัญญาได้มาก  แต่หากมีการน ามาปฏิบัติน้อยก็
ย่อมส่งผลในด้านปัญญาน้อยได้เช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของเสถียรพงษ์  วรรณปก  กล่าวว่า 
“ไตรสิกขา” คือ กระบวนการพัฒนาฝึกฝนอบรม ตามหลักพระพุทธศาสนา ตรงกับภาษาไทย 
“ศึกษา” เป็นกระบวนการที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเชื่อที่ว่า มนุษย์นั้นสามารถฝึกฝนอบรมได้ เป็น
กระบวนการที่จะต้องด าเนินการไปพร้อมกันทั้งสามด้าน คือ ปัญญาสิกขา ศีลสิกขา และ จิตตสิกขา 
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  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  คือ  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้นักเรียนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม  ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า  การบริหารโรงเรียนได้มีการสร้างเสริมให้นักเรียนรู้จักแบ่งปันช่วยเหลือสังคม  โดยมีการเก็บ
กวดขยะในชุมชนและสร้างบุตรหลานชาวบ้านให้เป็นคนดีมีคุณภาพในสังคม  แต่กระนั้นก็ตามยังมี
การฝึกและสร้างนักเรียนให้ช่วยเหลือสังคมในระดับไม่มากเท่าที่ควร  จึงควรปลูกจิตส านึกให้นักเรียน
รักสังคมตลอดถึงประเทศชาติ  โดยให้รู้จักพัฒนาตนเองเพ่ือเป็นก าลังของชาติต่อไป  ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของเอกชัย คะษาวงค์  กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาพอสรุปได้ว่า ไตรสิกขา เมื่อน ามา
แสดงในรูปของค าสอนที่น าไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตได้แล้วก็จะเป็นค าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
สามประการเป็นหลักปฏิบัติที่เรียกว่า “ โอวาทปาฏิโมกข์ ” คือ  1) สพพฺปาปสฺส  อกรณ   คือ  การ
ไม่ท าบาปทั้งปวง  จัดอยู่ในการปฏิบัติทางกายและวาจาที่เรียกศีล  2) กุสลสฺสู  ปสมฺปทา  คือ  การ
ท าความดีให้ถึงพร้อม  จัดอยู่ในการปฏิบัติทางจิตที่เรียกว่า  สมาธิ  3) สจิตฺต  ปริโยทปน   คือ  การ
ท าจิตของตนให้ผ่องใส  จัดเป็นการปฏิบัติขั้นสูงสุดที่เรียกว่า ปัญญา 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง  คือ  โรงเรียนมีการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม   ที่เป็นเช่นนี้สามารถ
อภิปรายได้ว่า  จากผลที่ปรากฏนั้นจะเห็นได้ว่าอยู่ในระดับปานกลาง  เนื่องจากการบริหารให้ครูเป็นผู้
ปฏิบัติตนให้ใช้ชีวิตได้อย่างถูกต้องและดีงามนั้น  ปัจจุบันได้มีการปฏิบัติให้น้อยลงไปจากแต่ก่อนมาก  
จากที่ผู้วิจัยเองได้สังเกต  และสัมภาษณ์ครูและผู้ปกครองก็พบว่าเป็นดังที่ผู้วิจัยได้พบ  แต่ก็เป็นเพียง
บางส่วนอาจกล่าวได้ว่าเพียงส่วนน้อยก็ว่าได้  ดังนั้นการที่ครูได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานะความเป็นครูและแบบอย่างของสังคมจึงควรมีพัฒนาให้อยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด  เช่นนี้จึง
จะได้รับการเคารพนับถือจากสังคมดังเช่นเคยเป็นมาในอดีต  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ เอกชัย 
คะษาวงค์ กล่าวถึงความส าคัญของไตรสิกขาที่เกี่ยวกับการพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาไว้ว่า 
การพัฒนาจิตตามหลักพระพุทธศาสนาจ าเป็นต้องปฏิบัติตามมรรคแปดหรือไตรสิกขาเท่านั้นจึงจะ
ได้รับรับผลตามที่มุ่งหมายได้  การปฏิบัตินอกเหนือจากไตรสิกขา  ไม่จัดว่าเป็นการพัฒนาจิตใจตาม
หลักพระพุทธศาสนาเลย  เพราะเมื่อปราศจากไตรสิกขาแล้ว  ก็ไม่อาจพัฒนาได้หรือไม่อาจยกจิตขึ้น 
สู่ระดับสูงได้  ฉะนั้น  ไตรสิกขาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาจิตใจ 
 5.2.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
 จากแสดงผลการเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ของบุคลากรทาง
การศึกษาที่มี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกันสามารถน ามา
อภิปรายได้ดังนี้ 
  1)  ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัด
สกลนคร  โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศที่จะท าให้เห็น
ความแตกต่างกัน  เพราะการปฏิบัติหรือการน าหลักธรรมมาใช้ในการท างานไม่ได้ถูกจ ากัดด้วยมุมมอง
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จากความเป็นต่างเพศ  เนื่องจากทุกเพศไม่ว่าชายหรือหญิงทุกคนสามารถเรียนรู้และฝึกหัดน า
หลักธรรมมาใช้ได้ 
  2)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 23  อ าเภอเมือง  
จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้
ว่า  การน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร  ที่แสดงความคิดเห็นเช่นนี้เพราะอายุไม่ได้ท าให้มุ่มมองของ
การบริหารโรงเรียนต่างกัน  เนื่องจากการบริหารดีหรือไม่เป็นเป็นที่ประจักษ์ของครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอยู่แล้ว  
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุต่างกัน  มีความคิดต่อ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกัน  โดยบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ   
25 – 35 ปี  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา  แตกต่างกันกับ  อายุ 36 - 45 ปี  อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้สามารถอภิปรายได้ว่า  
การวิเคราะห์การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  มัธยมศึกษาเขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ซึ่งแท้จริงแล้วอาจ
มีส่วนที่อายุ เพราะส่วนใหญ่แล้วครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ  25 - 35 จะมีประสบการณ์ใน
การปฏิบัติงานยังไม่มากเหมือนผู้ที่มีอายุ  36 – 45  ปี  นอกจากนี้ยังมักจะมีบทบาทในสถานศึกษา
แตกต่างกัน  จึงส่งผลต่อแนวคิดและมุมมองที่ต่างกัน   
  3)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอ
เมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ไม่เป็นตาม
สมมติฐาน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ผู้บริหาร  บุคลากรทางการศึกษาถึงแม้ว่าจะมีระดับการศึกษา
ที่ต่างกันก็จริงแต่ไม่ได้ท าให้ความรู้ความเข้าใจหรือการน าหลักธรรมมาใช้โดยไม่ต่างกัน  เนื่องจากต่าง
คนต่างพอที่จะเข้าใจถึงการบริหารด้วยหลักธรรมของ  ศีล  สมาธิ  และปัญญาอยู่บ้าง  ฉะนั้นจึงมีการ
แสดงความคิดเห็นที่ไม่แตกต่างกัน 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  บุคลากรทางการศึกษาที่มีระดับการศึกษาต่างกัน   
มีความคิดต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา เขต 23 อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ด้านศีล  แตกต่างกัน  โดยบุคลากรทางการศึกษา
ที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา  แตกต่างกันกับ  
ระดับการศึกษาระดับปริญญาโท  ที่เป็นเช่นนี้  อภิปรายได้ว่า  ถึงแม้ระดับการศึกษาจะไม่มีส่วนใน
มุมมองทางหลักธรรมที่แตกต่างกันก็จริง  แต่ด้วยระดับการศึกษาของผู้ศึกษามีการวิเคราะห์และ
ศึกษามากน้อยต่างกันจึงส่งผลต่อความเห็นที่แตกต่างกัน 
  4)  บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อ
การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตาม
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สมมติฐานที่ตั้งไว้  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  แม้ว่าบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นประสบการในการ
ปฏิบัติงานต่างกัน   แต่เรื่องของการบริหารที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนซึ่งเป็นการแสดงและปรากฏให้
เห็นในเชิงประจักษ์จึงท าให้  สามารถแสดงความคิดเห็นทีไ่ม่แตกต่างกัน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ   
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการน าไปใช้ 
  1)  ผู้บริหารโรงเรียนควรก าหนดเป้าหมาย  วิสัยทัศน์ที่ชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพ
ครูผู้สอนและนักเรียน  ในด้านคุณธรรมจริยธรรม  ให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของคนดี  คนเก่ง 
  2)  ผู้บริหารโรงเรียนควรมีการจัดแบบ“วิถีปฏิบัติสู่การเรียนรู้วิถีพุทธ” และสร้างความ
เข้าใจกับครูผู้สอนและนักเรียนให้มีส่วนร่วมคิด  ร่วมท า  ร่วมแก้ไขและร่วมใจพัฒนาไปด้วยกันแบบ
กัลยาณมิตร  ในด้านกิจกรรมพื้นฐานวิถี  เพ่ือให้มีวิถีชีวิตที่สอดคล้องกับหลักพุทธธรรม 
  3)  ผู้บริหารโรงเรียนควรน ากระบวนการพัฒนารูปแบบ “พุทธวิธีบริหาร” ที่น าหลัก
ธรรมาภิบาล หลักไตรสิกขา  หลักปัญญาวุฒิธรรม 4  และหลักภาวนา 4  มาเป็นกระบวนการพัฒนา
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง  เพ่ือให้ผู้บริหาร  ครูและบุคลากรทุกคน  มีวิถีชีวิตแบบชาวพุทธ  ปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างท่ีดี 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป   
  1)  ควรท าการศึกษาในรูปแบบเดียวกัน  โดยท าการเปรียบเทียบกับโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขตอ่ืน ๆ 
  2)  ควรศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการด าเนินกิจกรรมตามบทบาทหน้าที่ของบ้าน  วัด 
โรงเรียนกับคุณลักษณะผู้เรียนตามหลักไตรสิกขา 
  3)  ควรมีการศึกษาตัวแปรอ่ืนที่มีความสัมพันธ์กับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร 
  4)  ควรมีการศึกษาการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23  อ าเภอเมือง  จังหวัดสกลนคร  ที่ส่งผลต่อคุณลักษณะผู้เรียน 
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 จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย,  
พระปลัดประจวบ ทุนผลงาม.(2530). การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมในการพัฒนาชุมชนของพระครู 
 พุทธิธรรมรักษ์. วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 
 เชียงใหม่,. 
พระศรีรัชมงคลบัณฑิต. (2548) การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา 
 ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจของเกษตรกรจังหวัดร้อยเอ็ด. รายงานการวิจัย : มหาวิทยาลัย 
 มหามกุฏราชวิทยาลัย,. 
พระสุริยะ สิริโรจนงาม.  (2547). การน าหลักจริยธรรมไปใช้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ใน  
 โรงเรียนสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดศรีโสดา จังหวัดเชียงใหม่. การค้นคว้าแบบอิสระศึกษา 
 ศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
เพ็ญศรี นวลมาก. (2544). ผลของการฝึกอบรมโดยใช้หลักไตรสิกขาที่มีต่อความรู้เกี่ยวกับหลักธรรม 
 ทางพุทธศาสนา การใช้เหตุผลและพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 
 ตอนปลาย. วิทยานิพนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย 
 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 
สาราญ เพียนอก. (2550). การด าเนินชีวิตตามแนววิถีพุทธของวัยรุ่น. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร 
 มหาบัณฑิต, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 
สุภารัตน์ ท้าวบุญชู. (2546). การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความฉลาดทางอารมณ์ของ 
 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนวิชาสังคมศึกษาโดยการสอนแบบไตรสิกขาและการ 
 สอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการสอนแบบ 4 MAT. ปริญญานิพนธ์, การศึกษามหาบัณฑิต  
 (การมัธยมศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒกรุงเทพฯ, 
เอกชัย คะษาวงค์.(2538). การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการปฏิบัติงานกับการปฏิบัติตนตามหลัก 
 ไตรสิกขา ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครพนม.  
 วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยนครพนม, 
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2. ภาษาอังกฤษ 
Kimbrough, R. B. and Nunnery, M. Y. Education Administration: An Introduction.  

New York: Macmillan, 2000. 
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รายชื่อผู้เชีย่วชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวัจัย 

 

 
 1.  พระครูสุธีวรสาร, ดร. 
   วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
        เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย 
        เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านเนื้อหา 
 2.  ดร.จ าปี  โยธารินทร์ 
   วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย 
        เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
 3. ดร.สถิตย์  กุลสอน 
  วุฒิการศึกษา  ปริญญาเอก ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
  ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  
        สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
        วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช วิทยาลัย 
        เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัยและสถิติ 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 
 
 
ที่  ศธ ๖๐๒๐(๘.๕) / ว ๐๙๐    วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                 ๘๔/๑ ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง 
                          จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 
       

                            ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

กราบนมัสการ พระครูสุธีวรสาร, ดร. 
 
 ด้วย พระปิยะ จารุวณฺโณ (คุณขยัน) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 
 ดังนั้นวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ 
 
 
                 (พระครูสุธีวรสาร, ดร.) 
        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
       วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๓๙๓, โทรสาร ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๘๕๕  
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ที่  ศธ ๖๐๒๐(๘.๕) / ว ๐๙๐                        วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
                  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                            ๘๔/๑ ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง 
                  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 
     

                   ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร   ดร. จ าปี  โยธารินทร์ 
 
 ด้วย พระปิยะ จารุวณฺโณ (คุณขยัน) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 
 ดังนั้นวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ 
 
 
                 (พระครูสุธีวรสาร, ดร.) 
        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
       วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๓๙๓, โทรสาร ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๘๕๕  
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ที่  ศธ ๖๐๒๐(๘.๕) / ว ๐๙๐              วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
                           ๘๔/๑ ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง 
                  จังหวัดกาฬสินธุ์  ๔๖๐๐๐ 
       

        ๒๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 
 
เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
 

เจริญพร   ดร. สถิตย์  กุลสอน 
 
 ด้วย พระปิยะ จารุวณฺโณ (คุณขยัน) นักศึกษาสาขาวิชาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง 
“การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๒๓ อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร” เสนอต่อบัณฑิตวิยาลัย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 
 
 ดังนั้นวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขอ
ความอนุเคราะห์ท่านซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย  
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบและพิจารณา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดีเช่นเคย ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ 
 
 
      กราบนมัสการมาด้วยความเคารพ 
 
 
                 (พระครูสุธีวรสาร, ดร.) 
        รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการ 
       วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  

        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
บัณฑิตวิทยาลัย 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
โทรศัพท์ ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๓๙๓, โทรสาร ๐ – ๔๓๘๑ - ๕๘๕๕  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

เรื่อง  การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

 
ค าชี้แจง 
 1. แบบสอบถามนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 2. แบบสอบถามฉบับนี้ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 
  ตอนที่ 1 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับคุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการครู 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
  ตอนที่ 2 เป็นค าถามปลายปิดเกี่ยวกับ การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
  ตอนที่  3  เป็นค าถามปลายเปิดให้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 
23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามจะปิดเป็นความลับ  และการวิเคราะห์ข้อมูลจะ
ท าในภาพรวม  ไม่ปฏิบัตกิระทบใดๆ  แก่ผู้ตอบแบบสอบถาม  ดังนั้นเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษาจึง
ใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ด้วย 
 

************************************** 
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 ตอนที่ 1 คุณลักษณะส่วนบุคคลของข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษา 
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
 ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงใน (  ) หน้าข้อความที่ตรงกับสภาพความเป็นจริง 
 
1. เพศ                           
 (      )   ชาย                    
        (      )   หญิง            
                                                  
2. อายุ 
 (      )   25 -35 ปี        
 (      )   36 - 45 ปี         
 (      )   46 - 50 ปี  
 (      ) 51 ปีขึ้นไป 
 
3. ระดับการศึกษา 
 (      ) ปริญญาตรี 
 (      ) ปริญญาโท 
 (      ) ปริญญาเอก 
 
4.ประสบการณ์ในการบริหารของผู้บริหารโรงเรียน 
 (      )   น้อยกว่า 5 ปี   
 (      )   5 - 10 ปี                        
 (      )   11 - 15 ปี                   
       (      )   มากกว่า 15 ปี 
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 ตอนที่ 2 การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขต
พืน้ที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 

 ค าชี้แจง  กรุณาท าเครื่องหมาย  ลงในช่องข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน
มากที่สุด เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร โดยก าหนดระดับคะแนน ดังนี้ 

5 หมายถึง ประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในระดับมากท่ีสุด มีน้ าหนักเท่ากับ 5 คะแนน 
4 หมายถึง ประยุกตใ์ช้หลักไตรสิกขาในระดับมาก  มีน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
3 หมายถึง ประยกุตใ์ช้หลักไตรสิกขาในระดับปานกลาง มีน้ าหนักเท่ากับ 3 คะแนน 
2 หมายถึง ประยุกตใ์ช้หลักไตรสิกขาในระดับน้อย  มีน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน 
1 หมายถึง ประยุกตใ์ช้หลักไตรสิกขาในระดับน้อยที่สุด มีน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน 
 

การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขา 

5 4 3 2 1 
ศีล      

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนปฏิบัติตามกฎระเบียบวินัยของโรงเรียน 

     

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนประพฤติตนไปในทางที่สังคมยอมรับ 

     

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือคนอ่ืนด้วยความเป็นมิตร 

     

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 

     

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนยึดหลักคุณธรรมและความเป็นธรรมในการอยู่
ร่วมกับผู้อ่ืน 

     

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น 

     

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู
ประพฤติตนเป็นคนสุภาพเรียบร้อย 

     

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู
ประพฤติตนไปในทางที่สังคมยอมรับ 

     

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูมี      
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ความรักใครสามัคคีกัน 
10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียน 
     

การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง 

จังหวัดสกลนคร 

ระดับการประยุกต์ใช้หลัก
ไตรสิกขา 

5 4 3 2 1 
สมาธิ      

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนมีความมุ่งม่ันตั้งใจต่อการเรียน 

     

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนมีความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการ
เรียนหนังสือ 

     

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนมีสมาธิในการเรียนหนังสือมากข้ึน 

     

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมี
ความสุข 

     

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนเป็นคนที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ 

     

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนมีความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ 

     

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้
นักเรียนเป็นคนสงบเสงี่ยมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามต่อทุกคน 

     

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูมี
ความมุ่งม่ันตั้งใจต่อการสอน 

     

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูมี
ความอดทนต่อปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการสอน 

     

10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูมี
สมาธิในการสอนมากขึ้น 

     

11 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู
ฝึกฝนพัฒนาจิตใจให้ยึดมั่นในคุณธรรมและมีความสุข 

     

12 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู
เป็นคนที่มีความมั่นคงและเชื่อถือได้ 

     

13 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครูมี
ความอดทน อดกลั้นต่อสิ่งต่างๆ 
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14 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหารให้ครู
เป็นคนสงบเสงี่ยมมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีงามต่อทุกคน 

     

 
 
 

การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 

อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

ระดับการประยุกต์ใช้หลัก 
ไตรสิกขา 

5 4 3 2 1 
ปัญญา      

1 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนรู้จักจ าแนกแยกแยะว่าอะไรควรท าอะไรไม่
ควรท า 

     

2 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนเป็นคนคิดดี พูดดี ท าดีให้แก่ตนเองและ
ผู้อื่น 

     

3 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนเป็นคนมีนิสัยตรงต่อเวลา 

     

4 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนช่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 

     

5 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนรู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 

     

6 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงปฏิบัติ 

     

7 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครเูป็นคนมีนิสัยตรงต่อเวลา 

     

8 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครชู่วยเหลือสังคมและส่วนรวม 

     

9 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครรูู้จักการใช้ชีวิตที่ถูกต้องดีงาม 

     

10 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครรูู้จักคิดวิเคราะห์ก่อนแล้วจึงปฏิบัติ 

     

11 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร
ให้ครูรู้จักท าความเข้าใจข้อมูลต่างๆ ได้แจ่มแจ้ง 
ชัดเจน 

     

12 โรงเรียนมีการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขาในการบริหาร      
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ให้ครูเชื่อในเหตุและผลไม่เชื่อโดยค าบอกเล่า 
  
 
 
ตอนที่  3  ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
 
ค าชี้แจง ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 
  
 ศีล 
               
               
               
                
                
               
                
                
 สมาธิ 
               
               
               
                
                
               
                
                
 ปัญญา 
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ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ง 
ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการตรวจสอบค่าดัชนีความสอดคล้องจากผู้เช่ียวชาญของแบบสอบถาม 
เร่ือง การประยุกต์ใช้หลักไตรสิกขา ในการบริหารโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 23 อ าเภอเมือง จังหวดัสกลนคร 
 

 
ด้านที่ 

 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC 

ผลการพิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
1 1 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 7 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 8 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
2 1 +1 +1 +1 3 1.0 .ใช้ได ้
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 7 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 8 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 12 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 13 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 14 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
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ด้านที่ 

 
ข้อที่ 

คะแนนผู้เชี่ยวชาญ รวม ค่า 
IOC 

ผลการพิจารณา 

คนที่1 คนที่2 คนที่3 
3 1 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 2 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 3 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 4 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 5 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 6 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 7 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 8 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 9 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 10 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 
 11 +1 +1 +1 3 1.0 .ใช้ได ้
 12 +1 +1 +1 3 1.0 ใช้ได้ 

 
ค่าคะแนนรวม   = 36 
จ านวนข้อค าถาม   = 36 
ค่า IOC    = 36/36 
ค่าผลรวม IOC   = 1 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ  
ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ผลการวิเคราะห์หาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 

 
1. แบบสอบถามด้านศีล 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.904 10 
 
 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

a01 37.23 20.944 .634 .896 
a02 37.17 20.006 .774 .888 
a03 37.33 19.747 .733 .889 
a04 37.37 19.689 .710 .891 
a05 37.27 21.789 .490 .904 
a06 37.20 19.476 .648 .896 
a07 37.23 21.013 .620 .897 
a08 37.23 20.392 .610 .897 
a09 37.43 19.633 .666 .894 
a10 37.13 19.775 .728 .890 
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2. แบบสอบถามด้านสมาธิ 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.897 14 
 
 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

b01 55.97 30.516 .712 .885 
b02 55.90 31.541 .600 .890 
b03 55.97 31.757 .588 .890 
b04 56.27 31.030 .588 .890 
b05 55.97 31.344 .654 .888 
b06 56.00 30.897 .610 .889 
b07 55.83 32.902 .386 .898 
b08 55.90 31.955 .537 .892 
b09 55.97 30.654 .584 .890 
b10 55.93 32.409 .539 .892 
b11 55.83 31.799 .549 .892 
b12 56.03 29.826 .667 .886 
b13 55.90 31.679 .523 .893 
b14 56.00 30.483 .668 .886 
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3. แบบสอบถามด้านปัญญา 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's Alpha N of Items 
.817 12 
 
 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 
Deleted 

c01 44.90 23.334 .669 .787 
c02 44.80 23.614 .684 .788 
c03 44.83 23.316 .638 .789 
c04 44.87 24.395 .589 .796 
c05 44.90 24.231 .531 .799 
c06 45.10 22.645 .830 .775 
c07 44.90 25.886 .360 .812 
c08 45.07 25.375 .410 .809 
c09 44.93 24.133 .483 .803 
c10 44.87 25.154 .592 .799 
c11 44.90 24.852 .532 .800 
c12 45.30 26.079 .035 .882 
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Scale Mean if Item 

Deleted 
Scale Variance if 

Item Deleted 
Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

a01 146.53 205.775 .643 .942 
a02 146.47 203.154 .756 .941 
a03 146.63 202.516 .714 .941 
a04 146.67 202.575 .682 .942 
a05 146.57 207.220 .577 .943 
a06 146.50 202.052 .627 .942 
a07 146.53 205.706 .647 .942 
a08 146.53 203.292 .666 .942 
a09 146.73 202.133 .659 .942 
a10 146.43 202.323 .724 .941 
b01 146.40 203.007 .734 .941 
b02 146.33 206.851 .555 .943 
b03 146.40 207.766 .519 .943 
b04 146.70 204.148 .625 .942 
b05 146.40 206.041 .622 .942 
b06 146.43 206.599 .501 .943 
b07 146.27 209.306 .406 .944 
b08 146.33 204.851 .671 .942 
b09 146.40 205.145 .528 .943 
b10 146.37 209.413 .463 .943 
b11 146.27 208.685 .441 .944 
b12 146.47 202.120 .651 .942 
b13 146.33 207.057 .496 .943 
b14 146.43 202.875 .695 .942 
c01 146.57 201.426 .728 .941 
c02 146.47 203.292 .687 .942 
c03 146.50 202.879 .627 .942 
c04 146.53 205.982 .572 .943 
c05 146.57 202.806 .659 .942 
c06 146.77 201.633 .760 .941 
c07 146.57 213.082 .194 .945 
c08 146.73 210.409 .319 .945 
c09 146.60 204.317 .526 .943 
c10 146.53 206.809 .652 .942 
c11 146.57 206.944 .536 .943 
c12 146.97 217.137 -.050 .954 

 
ReliabilityCronbach's 

N of cases = 30  N of Items = 36 
Alpha = .944 
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ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ - สกุล    : พระปิยะ  จารุวณฺโณ (คุณขยัน) 
วัน เดือน ปี เกิด    : 30 มิถุนายน 2530   
สถานที่เกิด    : บ้านเลขท่ี 153 หมู่ 7 ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  

  จังหวัดนครพนม 48180 
ที่อยู่ปัจจุบัน    : วัดป่าสุทธาวาส 1396 ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง  

  จังหวัดสกลนคร 47000 
วุฒิการศึกษาทางธรรม 

พ.ศ.2550  : สอบไล่ได้นักธรรมชั้นตรี ส านักเรียนวัดโอภาสวิทยาราม  
  ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม 

พ.ศ.2551 : สอบไล่ได้นักธรรมชั้นโท ส านักเรียนวัดป่าสุทธาวาส  
  ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ.2552 : สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก ส านักเรียนวัดป่าสุทธาวาส  
  ต าบลธาตุเชิงชุม อ าเภอเมือง จังหวัดสกลนคร 

วุฒิการศึกษาทางโลก 
พ.ศ.2546  : มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี  

  ต าบลท่าเรือ อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 
 พ.ศ.2549   : มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนาหว้าพิทยาคม  

  ต าบลนาหว้า อ าเภอนาหว้า  จังหวัดนครพนม 
พ.ศ.2556 : ปริญญาตรี (พธ.บ.เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัย 

  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตหนองคาย  
  หน่วยวิทยบริการจังหวัดสกลนคร 
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