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 วิทยานิพนธ์  เรื่องการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนก
สามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีวัตถุประสงค์  1)  เพื่อศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  2)  เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิ
บาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   ของครู โรงเรียน พระปริยัติธรรม  จ าแนกตาม
สถานภาพ  ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ครั้งนี้ ได้แก่  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ จ านวน  110 รูป/คน 
และได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน  86 รูป/คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ  มีค่าความเที่ยงตรงและค่าความสอดคล้อง (IOC) เท่ากับ 1.00  มี
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.88  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  สถิติที่
ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหว่างตัวแปรโดยใช้ t-test และ F-test (One-way ANOVA) ผลการวิจัยพบว่า 
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ใช้หลักอิทธิบาท  4   โดยรวมและรายด้าน  ไม่แตกต่างกนั  
   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  ที่มีประสบการณ์ ในการท างานที่ ต่างกันมีการใช้หลักอิทธิ
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  3)  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  สามล าดับแรก  คือ  
ควรแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างาน  รองลงมา  ควรมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมาย
ร่วมกันและควรมีการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
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  This thesis was entitled “An Application of the Four Principles of 
Iddhipada to the Sustainable Development of the Administration of Buddhist General 
Education Schools in Kalasin Province”. Its objectives were: 1) to study the 
application of Iddhipada for the school administration, 2) to compare the application 
of Iddhipada for the school administration according to variables as experience and 
education, and 3) to study suggestions on the application of Iddhipada for the school 
administration at Phrapariyattitham Schools in Kalasin. 86 samples were teachers 
who teach in Phrapariyattitham schools. The research instruments was the five-rating 
scale questionnaire containing the corrected item-total correlation ranging from 0.26 
to 0.67 and the Cronbach’ s Alpha at  item- deleted correlations at 0.88. The 
statistics as administer to analyze the data were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and F-test (One-way ANOVA). 
  The findings of this research were as follows: 
   1) The application of Four Principles of Iddhipada for school 
administration was overall at the high level descending arranging in descending order: 
Chanda (Intention), Citta (consciousness), Viriya (Effort), and Vimamsa (investigation) 
respectively. 
   2) The results of comparison were revealed that teachers who have 
differences in experience and education had not statistically significant difference of 
the application of Iddhipada for school administration in Phrapiriyattidham Schools 
both in the overall and other fields. 
   3) Suggestions on the application of Four Principles of Iddhipada for 
school administration arranging in descending order of top three frequencies: learning 
for working, paying attention to a task and sincerely working, and reviewing an 
outcome of task.  
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บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผน กสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์         
ด้านฉันทะ  จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

     4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกส ามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านวิริยะ  
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

     4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านจิตตะ   
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

     4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกส ามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสิน ธุ์  ด้านวิมังสา   
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

     4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม   
จ าแนกตามสถานภาพ 

    4.10  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม  จ าแนกตาม
สถานภาพ   

    4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ด้านฉันทะ  
จ าแนกตามสถานภาพ 
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     4.12  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านฉันทะ  จ าแนก
ตามสถานภาพ   

     4.13  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์       
ด้านวิริยะ  จ าแนกตามสถานภาพ 

     4.14  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  จ าแนกตาม
สถานภาพ   

     4.15  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ      
ด้านจิตตะ  จ าแนกตามสถานภาพ 

     4.16  แสดงผลการเปรี ยบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ  จ าแนก
ตามสถานภาพ 

     4.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านวิมังสา  จ าแนกตามสถานภาพ 

     4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ  จ าแนก   
ตามสถานภาพ   

     4.19  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐา น การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกส ามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   
โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณใ์นการท างาน 

     4.20  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนก สามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.21  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์       
ด้านฉันทะ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
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     4.22  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านฉันทะ  
จ าแนกตามประสบการณใ์นท างาน 

     4.23  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกา ฬสินธุ์      
ด้านวิริยะ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.24  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.25  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์       
ด้านจิตตะ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.26  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.27  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐ าน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์       
ด้านวิมังสา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.28  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิมังสา  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

     4.29  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.30  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.31  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์       
ด้านฉันทะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
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     4.32  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ด้านฉันทะ  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.33  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ด้านวิริยะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

    4.34  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิริยะ  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.35  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธ รรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ด้านจิตตะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.36  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.37  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ด้านวิมังสา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.38  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิมังสา  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

     4.39  แสดงจ านวนความถี่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ    
จ าแนกตามรายด้านและรายประเด็น 
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สารบัญภาพ 
 

 
ภาพประกอบที่ 
     1.1  กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
     3.1  แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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บทที่  1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 การศึกษาของคณะสงฆ์ไทยในอดีตที่ผ่านมา  ได้มุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนในด้านพระ
ปริยัติธรรมแผนกบาลีและแผนกธรรม  ต่ อมาคณะสงฆ์และกรรมการศาสนาได้มอง เห็นความส าคัญ
ของการศึกษาวิชาการสมัยใหม่ที่พระภิกษุและสามเณรควรได้รับการศึกษาเป็นอย่างยิ่ง  จึงได้จัดท า
หลักสูตรพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้น  โดยกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบว่าด้วย
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  อัน เป็นการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาต ามหลักสูตร    
ของกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  20 กรกฎาคม  พ.ศ.2514 (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงาน
พระพุทธศาสนาแห่งชาต,ิ 2557, หน้า 1) เพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้รับการศึกษาอันจะก่อให้เกิดองค์
ความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมซึ่งยังถือได้ว่า สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของแผนการศึกษาแห่งชาติ  
พ.ศ.  2545–2559  โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาชีวิตให้เป็นมนุษย์ที่มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกาย  จิตใจ  
สติปัญญา  ความรู้และคุณธรรม  มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข  (วิไล  ตัง้จิตสมคิด, 2554, 36) 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มีโอกาส
ศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายโดย
เทียบช้ันมัธยมศึกษาสายสามัญจัดหลักสูตรให้มีวิชาที่เหมาะสม   แก่ภาวะของพระภิกษุสามเณรที่จะ
ศึกษาได้โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นวิชาที่จ า เป็นต่อพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรที่ให้
การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมควบคู่กับวิชาสามัญ   ได้แก่   ภาษาบาลีธรรมวินัยศาสนปฏิบัติ   
ภาษาไทยภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร ์ วิทยาศาสตร ์ สุขศึกษา  (กมล  รอดคล้าย,2532, 
หน้า 26-27)  ซึ่งมุ่งให้พระภิกษุสามเณรมีบุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณะเพศช่วยให้มีความรู้  ทั้งทาง
โลกและทางธรรมปรับตัวเข้ากับสังคมได้และไม่ขัดต่อวินัยสงฆ ์  
 ปัจจุบันโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   ปีการศึกษา  2557  มีจ านวน 403  
โรงเรียน  พระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษาจ า นวน 50,593 รูป  เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  
35,129 รูป  มัธยมศึกษาตอนปลาย  15,464 รูป  ซึ่งจากสถิติจ านวนนักเรียนแสดงให้เห็นว่าจ านวน
นักเรียนทีเ่ข้ารับการศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผา่นมา (สถิติข้อมูล โรงเรียนพระปริยั ติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษาส านักงานกลุ่ม 10, 2557ครั้งที่ 1,กองพุทธศาสนาศึกษา  ส่วนการศึกษาพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญ) 
  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   ซึ่งได้มีการ จัดการ
เรียนการสอนจ านวนทั้งหมด  9  แห่ง  โดยแต่ละแห่งได้มีความพยายามในการบริหารจัดการเพ่ือให้
เกิดการพัฒนาพร้อมทั้ง ให้เกิดการสอดรับกับ พระราชบัญญัติแห่งชาติ  พ .ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  หมวดที่ 1 มาตรา 9 (4) ในบริหารจัดการการส่งเสริมม าตรฐานวิชาชีพครู  
คณาจารย์  บุค ลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  (ส านักงานปฏิรูปการศึกษา , 2545, หน้า 7)  เช่น  
ได้มีการจัดเสวนาในการพัฒนาและหาแนวทางแก้ปัญหาในสถานศึกษาพร้อมทั้งประเมินการท างาน
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ประจ าปีการศึกษา  เป็นต้น  ถึงกระนั้นก็ตาม  จากการ สัมภาษณ์ของผู้วิจัย  ซึ่ง อยู่ในบริบททาง
การศึกษาของพระภิกษุสามเณรเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  4  ปี ยังเห็นว่า  การบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในจังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังไม่ได้รับการพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพมากเท่าที่ควร  เช่น  ด้านการบริหารงานวิชาการ  ด้านบริหารงานสัมพันธ์กับชุม ชน  
ด้านกิจการนักเรียน  และด้านจัดการเรียนการสอน  ความรู้ความเข้าในใจหน้าที่ของการบริหาร   
ศักยภาพของผู้บริหาร  เป็นต้น  เป็นเหตุท าให้พัฒนาทางการศึกษาของพระภิกษุสามเณร อย่างล่าช้า  
และไม่เทียบเท่าโรงเรียนขนาดใหญ่ในระดับอ าเภอและระดับจังหวัด    ทั้งที่จริงแล้ วโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เหมือนกับ
โรงเรียนทั่วไปและยิ่งไปกว่านั้นยังได้รับการสนับสนุนจาก คณะสงฆ์ในจังหวัดกาฬสินธุ์และองค์กรทาง
พระพระพุทธศาสนา  ซึ่งถือได้ว่ามีความรู้และความเข้าใจในการน า หลักธรรมทางศาสนาขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างดีเยี่ยม  คือ  อิทธิ
บาท  4  หมายถึง  คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย ซึ่งประกอบไปด้วย  ฉันทะ  วิริยะ  
จิตตะ  วิมังสา  โดยหัวข้อหลักธรรมนี้สมควรเหมาะแก่การน ามาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เกิดการพัฒนาที่จะน าพาองค์กรแห่งการเรียนรู้ไปสู่
ความส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ไม่เพียงเท่านี้ยังจะน าไปสู่จุดหมายของการพัฒนาบุคคลให้มี
คุณภาพที่ดีต่อสังคมและส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ 
 ดังนั้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษาใน
จังหวัดกาฬสินธุ์นั้นได้มีการน าใช้หลักอิทธิบาท  4  มาใช้ในการบริหารจัดการโรงเรียนเพื่อน าไปสู่การ
พัฒนามากน้อยเพียงใด  โดยผู้วิจัยมีความมุ่งหวังในการน าผลการวิจัย  ข้อสรุป  ข้อเสนอแนะต่างๆ  ที่
เป็นองค์ความรู้จากการศึกษาในครั้งนี้  น าไป เสนอต่อหน่วยงานภาครัฐ  องค์กรภาคส่วนต่างๆ  ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องเพื่อ น าไปใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาและประกอบการพิจารณาวางแผนโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ให้มีประสิทธิภาพในการบริ หารจัดการศึกษาแก่ผู้บริหารโรงเรียน
ต่อไป 
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.2.1  เพื่อศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนก
สามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   จ าแนกตาม  
สถานภาพ  ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษาที่แตกต่างกัน 
 1.2.3  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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1.3 สมมติฐานของการวิจัย 
 เพื่อเป็นการตรวจสอบค าถามของการวิจัยว่าเป็นไปตามนั้นหรือไม่  ดังนั้นผู้วิจัยจึง
ตั้งสมมติฐานของการวิจัยไว้ดังนี ้
 1.3.1 ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีสถานภาพ 
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน แตกต่างกัน 
 1.3.2 ครใูนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีประสบการณ์
ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน  แตกต่างกัน 

 1.3.3 ครู ในโรงเรียน พระปริยัติธรรม แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ที่มี ระดับ
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน  แตกต่างกัน 
 
1.4 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 จากการศึกษาค้นคว้าแนวคิด และทฤษฎีจากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยได้
น าหลักอิทธิบาท  4  ซึ่งประกอบไปด้วย  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  วิมังสา  (ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค ฎีกา
,เล่มที่ 11, ข้อ 231,หน้า233)  มาสรุปกรอบแนวคิดและก าหนดตัวแปรดังโครงสร้างต่อไปนี ้
 
             ตัวแปรต้น        ตัวแปรตาม 
    (Independent Variable)    (Dependent Variable)  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบที่  1.1 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

การใช้หลักอิทธิ บาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก สามัญศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกเป็น 4 ด้าน  ดังนี้  
1.  ด้านฉันทะ 
2.  ด้านวิริยะ 
3.  ด้านจิตตะ 
4.  ด้านวิมังสา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  สถานภาพ 

2.  ประสบการณ์ในการท างาน 
3.  ระดับการศึกษา 
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1.5  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.5.1 ท าให้ทราบถึงการน าหลักอิทธิบาท  4 มาใช้ในการบริหารโรงเรียนปริยัติธรรม เพื่อ
เป็นแนวทางในการบริหารโรงเรียน 
 1.5.2  ท าให้ทราบความแตกต่างของการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหาร โรงเรียน
ปริยัติธรรม  ของครูที่มีสถานภาพ  ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษาที่ต่างกัน 
 1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ส าหรับบริหาร
โรงเรียนที่จะน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพฤติกรรม และการด าเนินงานในองค์กรเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
 
1.6 ขอบเขตของการวิจัย 
 1.6.1  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  ได้แก่  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   แบ่งเป็นครู
บรรพชิต  จ านวน  19 รูป  ครูฆราวาส  จ านวน  91  คน  รวมทั้งสิ้นจ านวน 110  รูป/คน   โดยได้
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 86  รูป/คน 
 1.6.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
  ได้แก่ การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  4  ด้านดังนี้  1. ด้านฉันทะ  2. ด้านวิริยะ      
3. ด้านจิตตะ  4. ด้านวิมังสา  (ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค ฎีกา,เล่มที่ 11, ข้อ 231,หน้า233) 
  1)  ตัวแปรต้น  ได้แก่  สถานภาพจ าแนกเป็น  2  กลุ่มคือ  1) ครูบรรพชิต และ 2) ครู
ฆราวาส  ประสบการณ์ในการท างานแบ่งเป็น   3  กลุ่มคือ  1) ไม่เกิน 5 ปี  2) 6-10 ปี  3 ) 11 ปี   
ขึ้นไป  ระดับการศึกษาแบ่งเป็น 3  ระดับ  คือ  1) ปริญญาตรี  2) ปริญญาโท  3) ปริญญาเอก 
  2)  ตัวแปรตาม  ได้แก่  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 1) ฉันทะ 2) วิริยะ 3) จิตตะ           
4) วิมังสา 
 1.6.3  ขอบเขตด้านพื้นที่  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน  9  แห่ง  ดังนี้  1) โรงเรียนชัยมงคลวิทยา  อ าเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์  2) โรงเรียน
พระปริยัติธรรมวัดกลาง  อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ   3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก   
อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธ์ุ   4)  โรงเรียนพระปริยัติธรรม     วัดปฐมแพงศรี   อ าเภอร่องค า 
จังหวัดกาฬสินธุ์   5) โรงเรียนหนองบัวพัฒนาวิทยา   อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์                
6) โรงเรียนไชยวารวิทยาเสริม   อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์   7) โรงเรียนวัดบุณฑริ กาวาส  
อ าเภอกุฉินารายณ์   จังหวัดกาฬสินธุ์   8) โรงเรียนสมเด็จปริยัติอ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
และ9) โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 1.6.4  ขอบเขตด้านระยะเวลา   เดือนพฤษภาค ม  พ .ศ. 2557  ถึง  เดือน สิงหาคม      
พ.ศ. 2558 
 
 



5 

 

1.7  ค านิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 
 การบริหารโรงเรียน  หมายถึง  กระบวนการที่มุ่งเน้นไปที่บุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่โดย
อาศัยหลักอิทธิบาท  4  ในการจัดการวางแผนเพื่อพัฒนาโรงเรียนพระปริยัติธรรมของ   ในด้าน การ
สร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน   การบริหารงานบุคคล  การบริหารงานธุรการและ
การเงิน  ซึ่งถือได้ว่าเป็น กระบวนการที่ผู้บริหาร และผู้มีส่วนเก่ียวข้อง ใช้อ านาจใจการบริหารจัดการ
นอกจากนี้ยังมีการบริหารจัดการ ทรัพยากรต่าง  ๆ ที่มีอยู่ให้เกิดความคุ้มค่า   คือ  คน  เงิน  วัสดุ
อุปกรณ ์ เพื่อการงานด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 
 หลักอิทธิบาท  4  หมายถึง  หลักธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการบริหารโรงเรียน  ซึ่งเป็น
หลักธรรมที่น าไปปฏิบัติเพ่ือเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในการบริหารตลอดถึง น าไปสู่
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในการบริหารโรงเรียนตามที่มุ่งหวังไว้ซึ่งม ี 4  ประการคือ 
 ฉันทะ  หมายถึง  การกระท าที่แสดง ถึงความสนใจใฝ่รู้  พอใจในผลของการกระท าและ
พยายามปรับปรุ่งผลให้ดีขึ้น  มีความมุ่งมั่นในสิ่งที่กระนั้นบรรลุเป้าหมายและการใช้วิธีที่ถูกต้องในการ
บรรลุเป้าหมาย   
 วิริยะ  หมายถึง  การกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่ต้องการท างานให้ส าเร็จ  โดยไม่ย่อท้อ
ต่ออุปสรรคใด ๆ ที่เกิดึ้นโดยมองอุปสรรคที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในการท างานให้ส าเร็จ 
 จิตตะ  หมายถึง  การกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่มีความมุ่ งมั่น  ในการท างานด้วยจิต
แน่วแน่จดจ่อในสิ่งน้ัน เมื่อมีสิ่งใดมารบกวนก็ไม่ละทิ้งงานนั้น  อุทิศตนเองต่องานที่ท า 
 วิมังสา  หมายถึง  การกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่ได้ใช้ปัญญาในการพิจารณาใคร่ครวญ
และการค้นคว้าพร้อมทั้งแก้ไขข้อบกพร่องในการท างาน 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   หมายถึง   โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาตามระเบียบส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติว่าด้วยโรงเรียนพระปริยั ติธรรมแผนก
สามัญศึกษา   พ.ศ. 2546 โดยจัดตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่ พระภิกษุ  สามเณร  ตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ในพื้นทีจ่ังหวัดกาฬสินธุ ์
 ผู้บริหาร  หมายถึง  ผู้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ หรือครูผู้ที่ท าหน้าที่ และมีอ านาจในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  ภายในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยร่วมมือกันท า
กิจการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกันโดยใช้กระบวนการและทรัพยากรที่เหมาะสม   เพื่อบรรลุ
เป้าหมายที่ตั้ไว้ 
 ครู  หมายถึง   ครูบรรพชิตและครูฆราวาส ผู้ท าหน้าที่ทางด้านการเรียนการสอนตลอดถึง
การส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่างๆ   ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดกาฬสินธุ ์
 สถานภาพ   หมายถึง   การจ าแนกสถานะทางสังคมของครูผู้สอนในโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ จ าแนกเป็น  2  กลุ่มดังนี ้
 ครู บรรพชิต   หมายถึง   พระภิกษุที่ปฏิบัติการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม           
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
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 ครูฆราวาส   หมายถึง   บุคคลสามัญชนทั่วไปที่ท าหน้าที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์
 ประสบการณ์ในการท างาน  หมายถึง  ระยะเวลาในการท างานในต าแหน่งครูของโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจังหวัดกาฬสินธุจ์ าแนกเป็น  3  กลุ่มดังนี ้
ไม่เกิน  5 ปี  6–10 ปี  11 ปีขึ้นไป 
 ระดับการศึกษา  หมายถึง  ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัย ครั้งนี้       
มี 3 ระดับ  คือ  การศึกษาระดับปริญญาตรี  ปริญญาโท  และปริญญาเอก 
  



 
 

บทที่  2 
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาเรื่อง การใช้หลักธรรมอิทธิ บาท  4  ในการบริหาร โรงเรีย นพระปริยัติธรรม   
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารต าราและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
กับอิทธิบาท  4  และการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  ได้เสนอสาระส าคัญดังนี ้  
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 2.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 2.3  แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4  
 2.4  สภาพพื้นที่ที่ได้ศึกษา 
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เป็นโรงเรียนที่เปิดรับบุตรหลาน ประชาชน
ทั่วไปที่ด้อยโอกาสในทางการศึกษาเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่  1-6  โดยต้องบวชเป็นพระภิกษุ
หรือสามเณรเท่าน้ัน หรือเรียกว่า “บวชเรียน ” ซึ่งมีการเรียนการสอนในทางโลก  เช่น วิชา  
วิทยาศาสตร์  คณิต  อังกฤษ  เป็นต้น  และในทางธรรม  เช่น  พุทธประวัติ  หลักธร รมทางศาสนา  
และบาลี  เป็นต้น  เมื่อเรียนจบในระดับมัธยมศึกษาและหากมีความประสงค์ที่จะเรียนต่อใน
ระดับอุดมศึกษาในระดับปริญญาตรี  โท  เอกก็สามารถ  เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง  2  
แห่งคือ  มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยได้อีกด้วย 
 2.1.1 ความหมายการบริหารโรงเรียน 
 ความหมายและขอบข่ายของการบริหารการศึกษาภายใต้ก าหนดพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติพุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2)  พ.ศ. 2545  ดังนี ้
  ความหมายของการบริหาร โรงเรียนได้มีนักการศึกษาได้ให้ความหมายไว้หลายท่านแต่
โดยสรุปแล้วความหมายของการบริหาร โรงเรียนหมายถึงกระบวนการที่ผู้บริหารใช้อ านาจตลอดจน
ทรัพยากรต่างๆเช่นคนเงินวัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ หรือคาดว่าจะมีการด า เนินงานของสถาบันหรือ
สถานศึกษานั้นๆให้ด าเนินไปสู่จุดหมายที่ต้องการ 
  ประพันธ์  สุริหาร (2547,หน้า 18)  ได้กล่าวว่า  การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลปะใน
การท างานให้ส าเร็จโดยใช้คนอื่น  เป็นคาวมถนัดหรือทักษะส่วนบุคคลอันได้แก่  การวางแผน  การจัด
องค์กร  การสั่งการและการควบคุม  รวมถึงการใช้ทรัพยากรอื่น ๆ  เพื่อความส าเร็จขอองค์กรที่
ก าหนดไว้ 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2548, หน้า 12)  ได้กล่าวว่า  การบริหาร  หมายถึง  กระบวนการ
ด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การโดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ  เช่น  การ
วางแผน  การจัดองค์กร  การน าและควบคุม  ในกรณีหน้าที่ทางการบรหิาร   
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  พิชากรณ์  นาคเนียม (2555, หน้า 23)  ได้กล่าวว่า  การบริหาร  คือ  กระบวนการ
ด าเนินงานที่ใช้ศาสตร์และศิลป์ในการน าเอาทรัพยากร  คน  เงิน  วัสดุ  การจัดการ  มาด าเนินการ
ตามกระบวนการบริหาร  ซึ่งผู้บริหารจะต้องอาศัยทั้งอ านาจ  หน้าที่  ภาวะผู้น า  ทักษะและความรู้
ทางการบริหารมาด าเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์  และเปูาหมายที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผล 
  ชลธิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน์  (2551,หน้า 13) ได้กล่าวว่า  การบริหาร หมายถึง   
กระบวนการที่ใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  ที่จะท างานให้งานต่าง ๆ ลุล่วงหรือส าเร็จ โดยใช้ทรัพยากรให้
เกิดประโยชน์สูงสุด  ด้วยวิธีการด าเนินการตามกระบวนการบริหาร  ซึ่งผู้บริหารต้องอาศัยทั้งอ านาจ
หน้าที่  ภาวะผู้น า  ทักษะและความรู้ทางการบริหาร  มาด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมาย
ที่ต้องไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  สันติ  บุญภิรม์ (2552,หน้า 25)  ได้กล่าวว่า  การบริหาร  หมายถึง  การด านเนินการ
เกี่ยวกับการให้ความรู้แก่เด็ก  เยาวชน  ประชาชน  ตามรูปแบบของการศึกษาประเภทต่าง ๆ เพื่อให้
มีความเจริญงอกงามสู่วัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวม 
  พระสุทธิศักดิ์  สุภกิจฺโจ (เขียวหวาน )(2554 , หน้า 22)  ได้กล่าวว่า  การบริหาร
การศึกษา  คือ  กระบวนการที่เกี่ยวกับการวางแผน  การจัดการองค์การ  การน าและการควบคุมการ
ใช้ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการ
ถ่ายทอดความรู้  การฝึก  การอบรม  การสืบสวน  ทางวัฒนธรรม  กรสร้างสร รค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ  การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อม  สังคม  การเรียน
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
  จากแนวคิดข้างต้นของนักวิชาการ  สรุปได้ว่า  กาบริหาร  หมายถึง  กระบวนการให้
การจัดการให้เป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้  ตามกลยุทธ์ที่สามารถเป็นไปได้โดยใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์  ใน
การบริหารซึ่ง  มีหลัก ๆ 3  อย่าง  คือ  เงิน  คน  และวัสดุ  เพื่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เกิดความคุ้มค่าต่อการบริหาร  ซึ่งเป็นต่อบ่งช้ีถึงความเจริญหรื อความกว้าหน้าของการบริหารงานให้
เติบโต 
 2.1.2  การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  1.  วิถีความเป็นพระปริยัติธรรม 
  การศึกษาในพระพุทธศาสนาด าเนินตามแนวไตรสิกขาโดยยึดถือพระพุทธพจน์ เป็นหลัก
มีความมุ่งหมายส าคัญเพื่อให้พระภิกษุสามเณรประพฤติปฏิบัติด า รงรักษาและเผยแพร่พรหมจรรย์อัน
เป็นระบบด าเนินชีวิตตามหลักแห่งพระธรรมวินัยโดยอาศัยพระไตรปิฎกเป็นพ้ืนฐานและใช้คัมภีร์เพื่อ
อธิบายความในพระไตรปิฎกเป็นต าราหรือแบบเรียนการศึกษาระดับนี้เรียกว่าการศึกษ าพระปริยัติ
ธรรม  มาณพ  พลไพรินทร ์(2533,หน้า 4) 
  เมื่อพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจ าชาติตลอดมาต้ังแต่สมัยสุโขทัยเป็นราชธานีแม้ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและกรุงธนบุรีเป็นราชธานีการศึกษาพระปริยัติธรรมก็ยังเป็นที่นิยมในบรรดาผู้ที่
เลื่อมใสพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง   ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์การ ศึกษาพระปริยัติธรรมยังคง
เน้นหนักในเรื่องการศึกพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลีพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรง
เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา  ทั้งส่งเสริมท านุบ ารุงพระศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองตลอดมาจะเห็นได้
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จากหลักฐานต่างๆ  ที่ปรากฏทั้งในเรื่องของโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและเอกสารทางวรรคดี
ที่เกี่ยวข้องกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งล้วนแต่เกิดโดยพระบรมราชูปถัมภ์ทั้งสิ้นในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์การศึกษาพระปริยัติธรรมได้เจริญรุ่งเรืองมากโดยเฉพาะในยุคต้นๆ   ทั้งนี้เนื่องจากการ
ออกทรงผนวชของพระมหากษั ตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์จนเป็นประเพณีที่นับถือของชาวพุทธ
ตลอดมาว่าชายไทยที่มีอายุครบ  20  ปีบริบูรณ์จะต้องออกบวชแม้การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการก็
ให้ความส าคัญกับผู้ที่ผ่านการบวชมาแล้วเป็นต้น  โดยเริ่มจัดการศึกษาของคณะสงฆ์ในรูปสถาบันทรง
สถาปนามหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งแรกขึ้นที่วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ในปีพุทธศักราช  2432 เรียกว่า
มหาวิทยาลัย  (ปัจจุบันคือมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย )  เพื่อให้ภิกษุสามเณรได้ศึกษา
เล่าเรียนทั้งทางคดีโลกและคดีธรรมซึ่ง จะเป็นประโยชน์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอนาคตและ
ในระยะต่อมาได้เกิดมหาวิทยาลัยสงฆ์แห่งที่  2 ขึ้นคือมหามกุฏราชวิทยาลัย  (ปัจจุบันคือ
มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย )  ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาของพระภิกษุสงฆ์ฝุายธรรมยุตินิกายโดยมี
โครงการว่าสถาบันศาสนาสองแห่งน้ีจะเป็นแห ล่งที่พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาทั้งปริยัติธรรมที่มี
พระไตรปิฎกเป็นแกนและวิชาชีพช้ันสูงอย่างสมัยใหม่และต่อมาสมเด็จพระมหาสมณะเจ้ากรมพระ
ยาวชิรญาณวโรรส   ทรงเริ่มจัดต้ังการศึกษาพระปริยัติธรรมขึ้นอีกระบบหนึ่งเรียกว่านักธรรมโดยจัด
เสริมเข้ากับการศึกษาบาลีแบบเปรียญโดยสั มพันธ์กันอย่างถูกต้องจะช่วยให้ผู้ศึกษาพัฒนา
ความสามารถในการเข้าถึงสาระแห่งความรู้ในคัมภีร์และน า ความรู้ในคัมภีร์ออกมาและใช้ประโยชน์
พร้อมมีทรรศนะที่ลึกและกว้างขวางยิ่งขึ้น   ส าหรับการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก สามัญศึกษานั้นมี
มูลเหตุสืบเนื่องจากการจัดการศึกษาบาลี มัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาส า นักเรียนวัด   ซึ่งเป็น
แผนกหนึ่งของจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและได้เจริญก้าวหน้ามาปัจจุบันนี้ 
  สมัยราชกาลที่ 6 ระบบการศึกษาของรัฐและคณะสงฆ์ได้แยกออกจากกันอย่างเด็ ดขาด
และการศึกษาของรัฐได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้เจริญ ก้าวหน้าอย่างมากมายจึงท า ให้ค่านิยมใน
หมู่เยาวชนและพระภิกษุสามเณรให้ความสนใจเรียนวิชาต่างๆ   ทางโลกมากกว่าวิชาพระปริยัติธรรม
ปัจจุบันการศึกษาของคณะสงฆ์   นอกจากจะมุ่งเน้นเรื่องการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและ
แผนกบาลีแล้วยังมุ่งเน้นด้านการศึกษาวิชาสามัญที่เป็นพื้นฐ านจ าเป็นส าหรับการเรียนรู้ของบุคคล
ทั่วไปด้วยเพราะการที่พระภิกษุสามเณรได้เรียนรู้พระปริยัติธรรมควบคู่ไปกับวิชาสามัญจะช่วยให้เกิด
ความรู้ความเข้าใจในสังคมปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น   อันมีผลท า ให้สามารถน า
ความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเผยแผ่ หลักธรรมค า สอนได้เหมาะสมกับสถานการณ์บ้านเมืองใน
ปัจจุบันอีกด้วย 
  กระทรวงศึกษาธิการ   จึงได้จัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาขึ้นโดย
ความเห็นชอบของคณะสงฆ์และกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้พระภิกษุสามเณร
ได้ศึกษาพระปริยัติธรรมควบคู่กับการศึ กษาวิชาสามัญ  เพื่อให้เกิดประโยชน์เกื้อกูลต่อการศึกษาของ
ชาติและพระพุทธศาสนาสืบไป 
  2.  การจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษานั้นเป็นการศึกษารูปแบบหน่ึงของ
การศึกษาคณะสงฆ์เป็นการศึกษาที่รัฐก าหนดให้มีขึ้นตามความประสงค์ของคณะสงฆ์  (พระราชวรมุนี
2521, หน้า 355)  ซึ่งมีมูลเหตุสืบเนื่องจากการที่มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยได้จัดตั้งโรงเรียนบาลี
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มัธยมศึกษาและบาลีวิสามัญศึกษาส า นักเรียนวัดกล่าวคือ   ภายหลังจากการที่การศึกษาใน
มหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้งสองแห่งคือ   มหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและมหามกุ ฏราชวิทยาลัยซึ่งเปิด
ด าเนินการมาตั้งแต่ปีพ .ศ.  2432  และ  พ.ศ.  2489  ตามล าดับได้เจริญก้าวหน้ามากขึ้นทางมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยจึงได้จัดแผนกมัธยมขึ้นมาเรียกว่าโรงเรียนบาลีมัธยมศึกษาก า หนดให้มีการ
เรียนบาลีนักธรรมและความรู้ช้ันมั ธยมโดยรับผู้ที่ส าเร็จการศึกษาชั้นประถมปีที่  4 ต่อมาเมื่อโรงเรียน
บาลีมัธยมศึกษานี้ได้แพร่ขยายออกไปยังต่างจังหวัดหลายแห่งมีพระภิกษุสามเณรเรียนกันมากทาง
คณะสงฆ์โดยองค์การศึกษาจึงได้ก า หนดให้เรียกโรงเรียนประเภทนี้ใหม่ว่าโรงเรียนบาลีสามัญศึกษา
ส านักเรียนวัด   โดยมติสังฆมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบกระทรวงให้โรงเรียนบาลี
สามัญศึกษาส านักเรียนวัดเปิดท าการสอนสมทบในชั้นตัวประโยคคือช้ันประถมศึกษาปีที่   6  และชั้น
มัธยมศึกษาปีที ่3 ได้ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2500 เป็นต้นมาและเมื่อสามเณรนิยมก็ยังจะได้รับประกาศนียบัตร
จากกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย   ด้วยเหตุน้ีจึงท าให้พระภิกษุและสามเณรนิยมเรียนกันมากโรงเรียน
ประเภทนี้จึงแพร่หลายออกไปยังจังหวัดต่างๆ   อย่างกว้างขวางจนท า ให้ทางการคณะสงฆ์เกรงว่า
การศึกษาธรรมและบาลีจะเสื่อมลงเพราะพระภิกษุสามเณรต่างมุ่งศึกษาวิชาทางโลกมากไปเป็นเหตุให้
ต้องละทิ้งการศึกษาธรรมและบาลีแต่ทางการคณะสงฆ์ก็ยังพิจารณาเห็นความจ า เป็นของการศึกษา
วิชาในทางโลกอยู่ดังนั้นแม่กองบาลีสนามหลวงสมัยนั้นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ฟื้น  ชุตินฺธโร)  จึง
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลีขึ้นใหม่มีวิชาบาลีวิชา
ธรรมและวิชาทางโลกเรียกว่าบาลีศึกษาสามัญและป ริทัศน์ศึกษาและได้ประกาศใช้ เมื่อ พ.ศ.  2507  
พร้อมกับได้ยกเลิกระเบียบของคณะสังฆมนตรีว่าด้วยการ ศึกษาของโรงเรียนบาลีวิสามัญศึกษาส า นัก
เรียนวัดและก า หนดให้พระภิกษุสามเณรเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีที่คณะสงฆ์ได้จัดตั้งขึ้นใหม่
แทนแต่การปรากฏต่อมาว่าการศึกษาตามระบบใหม่ไม่เป็นที่นิยมของผู้เรียนพระภิกษุสามเณรส่วน
ใหญ่ยังพอใจที่จะเรียนโดยได้รับประกาศนียบัตรจากก ระทรวงศึกษาธิการอยู่ดังนั้นนักเรียนโรงเรียน
ดังกล่าว   จึงได้พากัน เข้าช่ือเป็นนักเรียนโรงเรียนราษ ฎร์ของวัดซึ่ งต้ังขึ้นโดยระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการบ้างสมัครสอบบ้างเข้าเป็นนักเรียนผู้ใหญ่บ้างท าให้การศึกษาของคณะสงฆ์ในช่วง
ระยะน้ันเกิดความสับสนเป็นอันมาก  (กรมการศาสนา, 2521, หน้า 7-9) เพื่อสนองความต้องการของ
ผู้เรียนและแก้ไขปัญหาความสับสนในวงการศึกษาของคณะสงฆ์กอปรกับข้ อเรียกร้องของ
สมาชิกสภาผู้แทนราษ ฎรที่เสนอให้กระทรวงศึกษาธิการเปิด การสอนสมทบในชั้นตัวประโยคให้แก่
พระภิกษุสามเณร   กระทรวงศึกษาธิการจึงประกาศให้ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   ขึ้นเมื่อวันที่  20  กรกฎาคม 2514  โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะให้
การศึกษาดังกล่าวเป็นประโยชน์ต่อฝุายศาสนจักรและฝุายอาณาจักรกล่าว   คือศาสนจักรก็ได้ศาสน
ทายาทที่ดีมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างกว้างขวางประพฤติดีปฏิบัติชอบ
ในขณะด ารงอยู่ในสมณะเพศหรือแม้ลาสิกขาบทไปแล้ว   ก็สามารถเข้าศึกษาต่อในสถานศึกษาของรัฐ
ได้สามารถน าความรู้ไปประกอบอาชีพเป็นสมาชิกที่ดีของสังคมและประเทศชาติได้เช่นกัน   ด้วยเหตุน้ี
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจึงได้ก่อตั้งขึ้นและกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ
เป็นที่นิยมของพระภิกษุสามเณรที่ขาดโอกาสทางการศึกษาอย่างกว้างขวางปัจจุบันมีแนวโน้มจะเพิ่ม
มากขึ้นเป็นล าดับนับตั้งแต่ปี  2515  มีโรงเรียนที่เปิดสอน  51  โรงเรียนพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับ
การศึกษาจ านวน  4,800  รูป (กรมการศาสนา, 2544, หน้า 1) 
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  ในปัจจุบันปีการศึกษา  2557 มีจ านวนโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
403  โรงเรียนพระภิกษุสามเณรที่เข้ารับการศึกษาจ านวน 50,593 รูป  เป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
35,129 รูป  มัธยมศึกษาตอนปลาย  15,464 รูป  ซึ่งจากสถิติจ านวนนักเรียนแสดงให้เห็นว่าจ านวน
นักเรียนทีเ่ข้ารับการศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากข้ึนกว่าในอดีตท่ีผา่นมา  (สถิติข้อมูล โรงเรียนพระปริยติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา ส านักงานกลุ่ม  10, 2557ครั้งที่ 1,กองพุทธศาสนาศึกษา  ส่วนการศึกษา   
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ) 
  3.การด าเนินการบริหารจัดการการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   จัดตั้งขึ้นเพื่อให้พระภิกษุสามเณรได้มี
โอกาสศึกษาสายสามัญตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย
โดยเทียบช้ันมัธยมศึกษาสายสามัญจัดหลักสูตรให้มีวิชาที่เหมาะสม   แก่ภาวะของพระภิกษุสามเณรที่
จะศึกษาได้โดยไม่ขัดต่อพระธรรมวินัยและเป็นวิชาที่จ า เป็นต่อพระพุทธศาสนาเป็นหลักสูตรที่ให้
การศึกษาวิชาพระปริยัติธรรมควบคู่กับวิชาสามัญ   ได้แก่ภาษาบาลีธรรมวินัยศาสนปฏิบัติ   ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  คณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  สุขศึกษา  (กมล  รอดคล้าย,2532, หน้า   
26-27)  หลักสูตรที่จัดขึ้นจนได้น า ตัวเองหรือเป็นพื้นฐานในการศึกษาต่อมุ่งให้พระภิกษุสามเณรมี
บุคลิกภาพเหมาะสมตามสมณ ะเพศช่วยให้มีความรู้   ทั้งทางโลกและทางธรรมปรับตัวเข้ากับสังคมได้
และไม่ขัดต่อวินัยสงฆ์   มุ่งให้พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาในระดับสูงขึ้น   โดยมหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยและมหาวิ ทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยรับพระภิกษุสามเณรที่เรียนจบ
มัธยมศึกษาตอนปลายของหลักสูตรการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาเข้าศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยทั้ง   2  แห่ง  การด าเนินการบริหารจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษามีลักษณะการบริหารโดยสภาการศึกษ าของคณะสงฆ์เป็นองค์การหลักที่ควบคุมส่งเ สริม
การจัดการศึกษาโดยตรง   ส่วนการบริหารโรงเรียนให้อยู่ในความปกครองของคณะสงฆ์   เช่นให้เจ้า
คณะจังหวัดมีหน้าที่เป็นผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในระดับอ า เภอมีเจ้า
อาวาสเป็นเจ้าส า นักเรียนของแต่ละโรงเรียนเป็ นผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ในแต่ละวัดโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาจะจัดต้ังได้ต่อเมื่อ   ได้รับอนุญาตจาก
กระทรวงศึกษาธิการและด้วยความเห็นชอบของคณะสงฆ์วัดที่สามารถจัดต้ังโรงเรียนได้ต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบกระทรวง ศึกษาธิการกรมการศาสนาภาย ใต้การก า กับดูแลของสภาการศึกษาของคณะ
สงฆ์ท าหน้าที่เพียงอนุมัติการจัดตั้งและให้การส่งเสริมสนับสนุนเท่านั้น   ทั้งนี้เพราะโรงเรียนดังกล่าว
มิได้เป็นโรงเรียนของกรมการศาสนาโดยตรงเหมือนกับโรงเรียนสังกัดกรม สามัญศึกษาหรือส านักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติแต่มีลักษณะ คล้ายกับโรงเรียนเอกชนภายใต้การก า กับดูแล
ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 
  4.  การบริหารงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา 
  กิตติ  ธีรศาสนต์ (2539, หน้า 32)  ได้กล่าวถึงการปฏิบัติงานของโรงเรียนพระ 
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   ซึ่งในการวิจัยอนุโลมตามภาระงานการบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา
จ าแนกงานออกเป็น  6  งานดังนี้ 
   1. งานบริหารงานวิชาการ   หมายถึง   การด า เนินกิจการทุกชนิดในโ รงเรียนที่
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการเรียนการสอนนักเรียนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพ 
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   2. การบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การคัดเลือกครูเข้ามาท าการสอนการปฐมนิเทศ
การอบรมครูประจ าการการสร้างขวัญและก าลังใจการประเมินผลงานของคร ู
   3. การบริหารงานธุรการและการเงิน   หมายถึง  งานที่ประกอบด้วยงานสารบรรณ
งานทะเบียนงานสารสนเทศงานการเงินและบัญชี 
   4. การบริหารงานอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม   หมายถึง  การดัดแปลงอาคาร
สถานที่ที่มีอยู่ให้ทันสมัยและใช้ประโยชน์ได้เต็มที่เหมาะสมสะดวกสบายกับการเรียนรู้ของนักเรียน
ตลอดจนครูคนงานและผู้มาติดต่อให้ได้รับความสะดวกสบายตามสมควร 
   5. การบริหารงานกิจการนักเรียน   หมายถึง   การจัดการแนะน า รวมทั้งการ
ปฐมนิเทศการให้ความสะดวกและสวัสดิการแก่นักเรียนเช่นการจัดที่รับประทานอาหารการจัด
กิจกรรมนักเรียนการควบคุมพฤติกรรมของนักเรียนรวมทั้งการรักษาระเบียบวินัย 
   6. การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนหมายถึงการเผยแพร่
พระพุทธศาสนาและข่าวสารต่างๆด้านหลักธรรมในพระพุทธศาสนาตลอดจนนโยบายและจุดประสงค์
ของชุมชนอีกด้วยเพ่ือจะน ามาเป็นแนวทางในการปรับปรุงให้สอดคล้องกับความต้องการทั้ง 2 ฝุาย 
 2.1.3  บทบาทของผู้บริหารโรงเรียน 
 การบริหาร ของผู้บริหาร  (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
ด าเนินงานขององค์การ  เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จหรือความล้มเหลว  ความ
มีประสิทธิภาพหรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน  การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความ
เจริญก้าวหน้าของสังคมความกว้าหน้าของวิทยากรต่าง ๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่
ความกว้าหน้า  การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์กรซึ่งมีการวินิจฉัย
สังการ  นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ การวินิจฉัยสิ่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบ
ถึงความสามารถของนักบริหาร  และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่ า
ในครอบครัวหรือองค์การใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ  ดังน้ันการบริหารจึงเป็นเรื่องที่
น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารง ชีวิตของมุษย์ในสังคม (พระมหาล าพึง  ธีรปุญญ (เพ็ญภู่),2554,
หน้า 21) 
  ศิรินาถ  นันทวัฒนภิรมย์ (2547,หน้า 37) ได้กล่าวว่า  การบริหารของผู้บริหารโรงเรียน
เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานง าน  ส่งเสริม  สนับสนุน  และอ านว ยความสะดวกต่าง ๆ 
เพื่อให้การปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุตามมาตรฐานคุณภาพ  
และเปูาหมายที่ก าหนด  มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัด
การศึกษารวมทั้งการประชาสัมพันธ์  เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานสถานศึกษาต่อสาธารณชน  
ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้  ความเข้ าใจ  เจตคติที่ดีและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา  โดยเน้นความ
โปร่งใส  การจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ยุพิน  ศรีอุทิศ (2549, หน้า 4)  ได้กล่าวว่า  ทักษะที่ผู้บริหารจะต้องมี เพื่อให้ได้รับ
ความส าเร็จในการบริหารและจัดการ  โดยน ามาด าเนินการอย่างเป็นระบ บให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่
ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งได้แก่ทักษะทั้ง  3  ด้าน  คือ  ทักษะด้านความคิดรวบยอด  ทักษะ
ด้านมนุษยสัมพันธ์  และทักษะด้านเทคนิควิธ ี
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  ประภาพรรณ  รักเลี้ยง (2556, หน้า 1)  การบริหารเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและส าคัญ
อย่างยิ่งเพราะว่าใน การด าเนินงานใด ๆ ก็ตามหากไม่มีกรบริหารโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จมีน้อย
มากหรือหากว่าสามารถด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จแต่จะพบว่า  การด าเนินงานนั้นไม่มี
ประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  มีการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ มากมาย อาทิ  คน เงิน  วัสดุ  และเทคนิควิธีการ
เป็นจ านวนมากและอาจใช้เ วลานาน  การบริหารสามารถช่วยขจัดปัญหาเหล่านี้ได้เพราะการบริหาร
จะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบว่าท าอะไร  อย่างไร  ที่ไหน  เมื่อใด  และโดยใคร  ใน
ขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนก็จะมีการประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องการติดตามและก ากับ
เพื่อดูความกว้าหน้าขอ งงาน  คุณภาพของงาน  อุปสรรคของงานและแนวทางในการแก้ไขปัญหาใน
การด าเนินงาน  นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลและรายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ  
จากเหตุผลที่ยกมานี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดแจ้งว่าการบริหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานเป็นอย่างมาก 
  นอกจากนี้  แคทซ์ (Katz อ้างถึงในจันโนทัย   กลีบเมฆ, 2543, หน้า 5) ได้เขียน 
บทความเกี่ยวกับทักษะการบริหารขึ้นเพ่ือเสนอแนะถึงวิธีการในการคัดเลือกและพัฒนาผู้บริหาร
วิธีการนี้ต้ังขึ้นบนพื้นฐานที่ว่า   "นักบริหารทีดี่จะต้องท าอะไรบ้างมากกว่าที่จะมองว่าผู้บริหารที่ดีควร
เป็นอย่างไร " ซึ่งหมายความว่า   ผู้บริหารที่ดีนั้นจะต้องมี ทักษะชนิดใดที่สามารถน า มาใช้เพื่อท างาน
ของเขาประสบความส า เร็จทักษะดังกล่าว   หมายถึง   ความสามารถที่สามารถถูกพัฒนาได้ไม่
จ าเป็นต้องเป็นทักษะที่มีมาแต่ก า เนิดนอกจากนี้ยังต้องเป็นทักษะที่สามารถน า ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ได้จริงไม่ใช้ทักษะที่แย้งอยู่ในตัวทักษะดังกล่าวคือ   ทักษะด้านเทคนิคทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์และ
ทักษะด้านคตินิยมในการจัดการบริหารในทุกๆด้านของโรงเรียนอาจกล่าวได้ว่าผู้บ ริหารโรงเรียนเป็นผู้
มีบทบาทอันส า คัญที่สุดที่จะท า ให้การจัดกระบวนการเรียนการสอนด า เนินไปตามจุดมุ่งหมายของ
หลักสูตรแต่ถึง  อย่างไรก็ตามกลุ่มบุคคลที่ใหญ่กว่าและเป็นผู้ลงมือปฏิบัติจริงได้แก่กลุ่มครูผู้สอนหาก
กลุ่มบุคคลทั้งสองนี้มีความเห็นสอดคล้องกันการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาย่อมมีความเป็นไปได้สูง
ส าหรับผู้บริหารโรงเรียนนั้นมีความจ า เป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับปรุงตนเองที่จะต้องปรับพฤติกรรม
ต่างๆ  ให้สามารถท า งานร่วมกับครูในโรงเรียนให้ได้พร้อมกับผู้มีความเข้มแข็งและเป็นตัวของตัวเอง
อย่างมีหลักการและมีเทคนิควิธีการที่เหมาะสม 
 2.1.4  อัตลักษณข์องโรงเรียน 
 โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  นอกจากจะจัดการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  พุทธศักราช   2551 ของกระทรวงศึกษาธิการแล้ว  ยังได้สนองงาน
คณะสงฆ์ด้านการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรม   แผนกนักธรรมและบาลีอีกด้วย  โดยได้จัดให้
มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรนักธรรมและบาลีให้สอดคล้องกับนโยบายของคณะสงฆ์โดยมหาเถร
สมาคม  ทั้งนี้ในการประชุมมหาเถรสมาคม  เมื่อวันที่  20 มิถุนายน  2555  ที่ประชุมมหาเถรสมาคม
มีมติเห็นชอบให้ปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  ต ามค าสั่งประธานคณะกรรมการการศึกษา พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
ที่ 1/2555  ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียนเกณฑ์การจบการศึกษา
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถสอบ ผ่านธรรมสนามหลวงและ
บาลีสนามหลวงได้โดยเพ่ิ มหน่วยกิต   วิชาภาษาบาลี   และวิชาพระพุทธศาสนา  (พุทธประวัติ     
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ธรรมวินัย  และศาสนปฏิบัติ ) ทั้งนี้  ผู้ที่จะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นได้  ต้องสอบได้
นักธรรมช้ันตรีเป็นอย่างต่ า  และจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้  ต้องสอบได้นักธรรม
ชั้นโทเป็นอย่างต่ า  (มหาเถรสมาคมที่  388/2555) 
 นอกจากนี้  ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  ได้ปรับตัวบ่งช้ีและ
เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ. 2554–2558)  ของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  โดยให้ใช้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามเปูาหมายเฉพาะของสถานศึกษา 
(หลักสูตรายวิชาเพิ่มเติมคือวิชาพุทธประวัติและธรรมวินัย   วิชาศาสนปฏิบัติ  และวิชาภาษาบาลี )  
นอกจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอีกด้วย  ใน
การนี้  เพื่อด าเนินการดังกล่าว  ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงได้ร่วมกับสถาบันทดสอบทาง
การศึกษาแห่งชาต ิ (องค์การมหาชน) หรือ  สทศ. จัดให้มีการสอบวัดผลทางการศึกษาระดับชาติด้าน
พระพุทธศาสนา  หรือเรียกย่อว่า B-NET (กองพุทธศาสนศึกษา ส านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ , 
2557, หน้า 3) 
 2.1.5  ภารกิจของผู้บริหารโรงเรียน 
 บาสเซท (Basset อ้างถึงในจันโนทัย  กลีบเมฆ, 2543, หน้า 5) ยืนยันความคิดที่ว่าความ
ล้มเหลวในการบริหารของตัวผู้บริหารนั้นไม่ใช่ว่าเป็นเพราะเขาเป็นคนเฉื่อยชาหรือขาดพลังผลักดันใน
การท างานแต่ความล้มเหลวนั้น  เกิดจากความไม่มีรูปแบบแนวทางการบริหารที่ดีต่างหากและยังเน้น
ความคิดที่ว่าผู้บริหารจ า เป็นต้องพัฒนาและใช้ลักษณะแนวทางดังที่เขาจะเสนอต่อไปน้ีหากผู้บริหาร
น้ันยังต้องการที่จะท างานด้านนี้ต่อไปคือ 
  1.  ต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อบุคคลแต่ละคนในที่ท างาน 
  2.  ความสัมพนัธ์กับองค์การก็เป็นสิ่งที่ควรค านึง 
  3.  พยายามใช้เทคนิคการบริหารต่างๆกับการท างาน 
  4.  การแก้ไขปัญหาต่างๆที่ประสบอย่าละเลยทิ้งไป 
  5.  จัดล าดับความส าคัญของการแก้ปัญหา 
  6.  จัดล าดับการให้แรงจูงใจกับพฤติกรรมในลักษณะต่างๆกัน 
  7.  สร้างบรรยากาศที่ดีน่าท างานขึ้นภายในหน่วยงาน 
  8.  ควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของตนเองให้ได้ยามจ าเป็น 
  9.  ให้ความช่วยเหลือเพ่ือร่วมงานเมื่อมีความต้องการเกิดขึ้น 
  10.  แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ 
  11.  มีการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดต่างๆ  (อาจเป็นตัวผู้บริหาร/ครูหรือจากชุมชน /ผู้
อุปการะหน่วยงานอื่นๆ) อย่างมีประสิทธิภาพ 
  12. สังเคราะห์รูปแบบการบริหารทักษะการท างานต่างๆโดยน ามาประกอบประสานกัน 
 จะเห็นได้ว่า  คุณสมบัติของผู้บริหารจะต้องศึกษาสิ่งต่างๆ  ที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของ
ผู้บริหารโดยยึดหลักพุทธธรรมหรือหลักธรรม  ที่น าไปสู่การบริหารงานโดยมีความยุติธรรมมีเหตุผลคง
ความเป็นกลางอย่างสม่ า เสมอ  แม้ว่าในแนวปฏิบัติหน้าที่นั้นเกิดปัญหาความขัดแย้งมีความอดทนข่ม
ใจรักษาอารมณ์ที่มั่นคงเท่าที่เป็นอยู่ รวมทั้งท า ความเข้าใจกับ องค์การที่ส า คัญคือ   บทบาทภารกิจ
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องค์การทักษะของผู้บริหารและกระบวนการทางการบริ หารองค์การซึ่งจัดว่าเป็นเรื่องส า คัญเบื้องต้น
เพราะผู้บริหา รจะต้องปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้น า ขององค์การหากคุณสมบัติและคุณลักษณะข อง
ผู้บริหารที่น าหลักธรรมไปใช้ในการบริหารจะต้องท า ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพในระบบ การ
ท างานมากยิ่งขึ้น  การบริหารของผู้บริหารสถานศึกษามีความ ส าคัญต่อการ  จัดการศึกษาและบุคคล
ส าคัญที่จะมีผลต่อคุณภาพการจัดการศึกษาหรือผู้บริหารสถานศึกษาผู้จัดการและผู้รับใบอนุญาต   
ดังนั้นการบริหารสถานศึกษาต้องมีการน า กระบวนการมาใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์และทรัพยากรบริหาร
คือคนเงินวัสดอุุปกรณ์และวิธีการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)(2549, หน้า 3-5)  ให้ความเห็นว่า  การบริหาร
เป็นวิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อื่น  และกล่าวว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณา
ของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี  5  ประการ  ตามค าย่อ  ภาษาอังกฤษว่า “POSDC”  ดังนี ้
  1. P  คือ  Planning  หมายถึง  การวางแผน  เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพื่อความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต  ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้าไกล  เพื่อก าหนดทิศทางของ
องค์กร 
  2. O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก าหนดโครงสร้างความสัมพันธ์
ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาในองค์กร  มีการแบ่งงานกันท าและการกระจายอ านาจ 
  3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่  การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
  4. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการด าเนินการ
ตามแผน  ผู้บริหารต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
  5. C คือ  Controlling  หมายถึง  การก ากับดูแล  เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร  รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาในองค์กร 
 สรุปได้ว่า  งานของผู้บริหารที่มีหน้าที่รับผิดชอบวางแผนการปฏิบัติงาน ก าหนดวิธีการ
ด าเนินงาน  ด้านวิชาการธุรการและกิจกรรมควบคุมการเรียนการสอนจัดระเบียบวัดผลการศึกษาให้
เป็นไปตามหลักสูตร จัดท าสื่อการเรียนการสอนจัดบริการแนะแนวห้องสมุดให้ใช้ได้ในโรงเรียนดูแล
อาคารเรียนและบริเวณโรงเรียนควบคุมด้านการเงินพัสดุครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบน าเทคนิคและ
วิธีการใหม่ๆ   ทางการศึกษามาใช้และเผยแพร่ ปรับปรุงการเรียนการสอนและการพั ฒนาโรงเรียนให้
เป็นที่นิยมของประชาชนเข้าประชุมร่วมกับคณะกรรมการต่างๆตลอดจนปฏิบัติงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง
นอกจากสิ่งที่ส าคัญและหัวใจของการท างานคือ  ผู้บริหารต้องทราบว่าตัวเองต้องท าอะไรบ้างและท า
อย่างไรต้องบริการงานในสถานศึกษาทั้งที่อยู่ในระบบโรงเรียนและไม่อยู่ในระบบโรงเรียน 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร 
 2.2.1  คุณลักษณะของผู้บริหาร 
 ผู้บริหารโดย ทั่วไปแล้วไม่ว่าจะเป็น  วิสัยทัศน์  ทัศนคติ  รวมไปถึงการตัดสินใจในภาร ะ
งานที่มีความส าคัญเพื่อให้การบริหารงานจัดการไปสู่เปูาหมายที่มีการวางแผนก าหนดไว้ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล  นอกจากนี้ยังบริหารพัฒนาให้เกิดความประหยัดและคุ้มค่า  ไม่เพียง
เท่านี้คุณลักษณะของผู้ บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จ าต้องมีคุณธรรม  จริยธรรม  ที่จะขาดมิได้
ในการร่วมงานกับบุคคลอื่น อย่างมีส่วนร่วม  ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ศึกษาค้นคว้าคุณลักษณะที่เอื้อต่อการ
บริหารงานซึ่งมีผู้ให้แนวคิดไว้ดังนี้ 
 วิทยา  ประชากุล  (2548, หน้า 12)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  คือ  บุคลากร
วิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษา  ตั้งแต่การศึกษาปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษาที่ต่ ากว่า
ปริญญาตรี  โดยการน าสถานศึกษาให้บรรลุส าเร็จตามภารกิจและบทบาทหน้าที่ขององค์กร 
 ทองดี  เมืองเจริญ (2549, หน้า 12)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษา  คือ  บุคลากรที่
รับผิดชอบการศึกษาในสถานศึกษา  ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  มีคุณธรรม  จริยธรรม  
โน้มน้าวใจให้บุคลากรปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
 เสนาะ  ติเยาว์ (2544, หน้า 1-2) ได้กล่าวถึงหลักส าคัญของการบริหาร  5  ลักษณะคือ 
  1.  การบริหารเป็นการท างานกับคนและโดยอาศัยคน   หมายความว่า  การบริหารเป็น
กระบวนการทางสังคมคืออาศัยกลุ่มคนที่รวมกันท างานเพื่อบรรลุเปูาหมายขององค์การผู้บริหาร
จะต้องรับผิดชอบให้ส าเร็จโดยอาศัยความร่วมมือของบุคคลอื่นมิฉะนั้นจะท างานไม่ส าเร็จสาระส าคัญ
ของการบริหารในข้อนี้แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารที่ประสบความ   ส าเร็จจะต้องมี สิ่งต่างๆ  เหล่านี้คือมี
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ดีมีความเป็นผู้น าและ  สามารถท างานเป็นทีมได้ มีความสามารถในการ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้  หากมีการเปลี่ยนแปลงในสถานการณ์และมีความสามารถท า
ให้งานบรรลุเปูาหมายได ้
  2.  การบริหารท าให้งานบรรลุเปูาหมายขององค์การ  เปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การต้องอาศัยความร่วมมือกันของคนทุกคนจึงจะท าให้ส าเร็จลงได้เปูาหมายเป็นสิ่งที่ท าให้
ผู้บริหารจะต้องท าให้บรรลุได้นั้นจะต้องมีลักษณะส าคัญ  3 ประการคือ  เปูาหมายต้องสูงสามารถท า
ให้ส าเร็จเปูาหมายสูงเกินไปก็ท าให้ส า เร็จไม่ได้  เปูาหมายต่ าไปก็ไม่  ท้าทายไม่มีคุณค่าประการที่สอง 
การจะไปถึงเปูาหมายจะต้องมีระบบงานที่ดีมีแผนงานที่มีประสิทธิภาพประการสุดท้ายจะต้องระบุ
เวลาที่จะท าให้บรรลุเปูาหมายนั้น 
  3.  การบริหารเป็นการสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  ค าว่า  ประสิทธิผล
หมายความว่าท างานบรรลุผลส าเร็จตามที่ก าหนด   ส่วนค าว่าประสิทธิภาพหมายความว่าท างานโดย
ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดหรือเสียค่าใช้จ่ายต่ าสุดการท างานให้ส าเร็จอย่างเดียวไม่พอแต่จะต้อง
ค านึงถึงค่าใช้จ่ายที่ประหยัดอีกด้วย   การท าให้ได้ทั้งสองอย่างคืองานบรรลุผลตามที่ต้องการและการ
ใช้ทรัพยากรต่ าสุดจึงเป็นความสมดุลระหว่างประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
  4.  การบริหารเป็นการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด   เป็นที่รู้กัน
โดยทั่วไปว่าเราอาศัยในโลกที่มีทรัพยากรจ ากัดการใช้ทรัพยากรต่างๆจึงต้องตระหนัก  2 ข้อใหญ่ๆ คือ  
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เมื่อใช้ทรัพยากรใดไปแล้วทรัพยากรนั้นจะหมดสิ้นไปไม่สามารถกลับคืนมาใหม่ได้  และจะต้อง
เลือกใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมอย่าให้เกิดสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์   ดังนั้นการบริหารกับ
เศรษฐศาสตร์จึงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดเศรษฐศาสตร์เป็นการศึกษาถึงการกระจายการใช้
ทรัพยาก รที่มีอยู่จ ากัดอย่างไร   ส่วนผู้บริหารในองค์การจะต้องผลิตสินค้าและบริหารให้เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  5. การบริหารจะต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป   ผู้บริหารที่ประสบ
ความส าเร็จจะต้องสามารถคาดคะเนเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างถูกต้องและสามารถปรับตัว เองให้เข้า
กับการเปลี่ยนแปลงนั้น 
 ดนัย  เทียนพุฒิ (2536, หน้า 203-206)  ได้สรุป  ปัจจัยใหม่ของผู้บริหารระดับสูงโดย
กล่าวว่าผู้บริหารระดับสูงต้องมีคุณลักษณะที่ส าคัญ  6  ประการคือ 
  1. การมองการณ์ไกลได้แก่ความสามารถวาดภาพกฎเกณฑ์ในอนาคตได้สมจริงและมี
การวางแผนและการเตรียมการสาหรับงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
  2. ความเป็นผู้น า ได้แก่กล้าตัดสินใจมีความอดทนมีความสามารถในการแก้ปั ญหาและ
สามารถโน้มน้าวผู้อื่นให้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
  3. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ได้แก่มีความริเริ่มสร้างสิ่งใหม่ๆ   ความยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือ
ความส าเร็จของงานและค้นคว้าวิธีท างานที่มีประสิทธิภาพ 
  4. มีความสามารถในการเจรจาจูงใจหรือเป็นนักล็อบบี้ได้แก่มีความสามารถในการ
เจรจาต่อรองและเป็นนักมนุษยสัมพันธ์ชั้นสูง 
  5. มีความคิดเชิงธุรกิจและความรับผิดชอบได้แก่เป็นนักการตลาดไม่เอาเปรียบผู้อื่นและ
มีความรับผิดชอบ 
  6. ประนีประนอม ได้แก่ สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือ ให้เกิดความส าเร็จของงานและมี
ความสามารถในการประสานประโยชน์ 
 วีระวัฒน์  ปันนิตามัย (2537, หน้า 13–16) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะพึงประสงค์ของการ
เป็นผู้น าที่ดีไว ้ ดังนี ้
  1.  แสดงความเป็นของแท้ (Authenticity) หมายถึง ผู้น าต้องแสดงความเชื่อมั่นศรัทธา
ในสิ่งที่ตนยึดถือต่อค่านิยมเชิงสร้างสรรค์อย่างแท้จริงกระตุ้นและก่อให้เกิดความทะเยอทะยาน
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์การได้สนับสนุนศรัทธาค าพูดของตนด้วยการกระท า 
  2.  การมีวิสัยทัศน์ (Vision) หมายถึง  ผู้น ามีความพินิจพิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั้งใน
และนอกองค์การในแง่มุมของอดีตและปัจจุบันคาดคะเนพยากรณ์และสร้างภาพ  (Image) ฉายไปใน
อนาคตได้ว่าจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วท า การสื่อสาร (Communication) ภาพดังกล่าวให้แก่
ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
  3.  ต้องมีความกล้าตัดสินใจ(Decisiveness)  หมายถึง  ต้องท าการตัดสินใจที่เหมาะสม
ทันกาลและต้องตัดสินใจภายใต้ข้อมูลและทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ า กัดนอกจากนี้ผู้น า ที่ดีต้องกล้า
รับผิดชอบต่อผลการตัดสินใจใดๆที่เกิดขึ้น 
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  4.  แสดงความใส่ใจ (Focus) ผู้น าต้องเลือกที่จะใส่ใจและสนใจในบางเรื่องไม่ควรใส่ใจ
เสียเวลาในทุกเรื่องหรือให้ความส า คัญในบางเรื่องเท่ากันหมดการจัดล า ดับความส าคัญความเร่งด่วน
ของงานที่ท าจึงมีความหมายมาก 
  5.  สร้างความรู้สึกประทับใจเป็นส่วนตัว  (Personal touch) ผู้น าที่ดีต้องสามารถสร้าง
ศรัทธาและความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักการใช้ช่องทางสื่อสารอย่างไม่เป็นทางการได้อย่าง
ถูกกาลเทศะสอบถามทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักสร้างขวัญและก าลังใจ 
  6.  มีความสนใจในการสื่อสาร  (Communication and people skill) ทักษะการพูด
ฟังเขียนอ่านของผู้น า   จะสะท้อนให้เห็นความสามารถของสมองผู้น า ไม่สามารถจะท างานทุกอย่างได้
ด้วยตนเองภายใต้เวลาที่จ ากัดความสามารถสื่อสารและอาศัยการเก่งคนการมีเครือข่ายมนุษยสัมพันธ์
ที่ดีจะสามารถท าให้ผู้น าสามารถร้องขอความช่วยเหลือกระตุ้นแรงจูงใจและใช้ “คน” ท างานได้ส าเร็จ
ตามที่ผู้น าต้องการ 
  7.  การพัฒนาตนเองอยู่เสมอ  (Ever Forward) ผู้น าจะต้องพัฒนาลักษณะการท างาน
ให้ดีอยู่เสมอเพ่ือน ามาปรับปรุงการท างานให้ดียิ่งขึ้น 
 เอกชัย  กี่สุขพันธ์ (2538, หน้า 19-20)  ได้กล่าวถึงผู้บริหารในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างมากในปัจจุบันควรมีคุณสมบัติดังนี้ 
  1. มองกว้างไกลอย่างต่อเนื่องพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงต้องเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์  (Vision) 
สามารถที่จะก าหนดกลยุทธ์ในการบริหาร  (Strategic management) ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆที่เปลี่ยนแปลงไป   ดังนั้นผู้บริหารจะต้องมีทักษะที่ส า คัญในการก า หนดเปูาหมาย
การท างานก าหนดนโยบายและวิธีการท างานที่ชัดเจน 
  2.  สามารถที่จะวิเคราะห์สถานการณ์  (Analyze situations) เพื่อก าหนดแผนเชิงกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการให้บรรลุตามเปูาหมายและนโยบายได้อย่างเหมาะสม 
  3.  ไวต่อการรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคม   ทั้งภายนอกและภายในองค์กร
ทั้งจะต้องรู้จักวิเคราะห์ความน่าเช่ือถือของข้อมูลข่าวสารที่ได้รับมาอีกด้วย 
  4.  ความสามารถในการจัดระบบการสื่อสารให้ได้ผล (Effective communication) 
เพื่อเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ทั่วถึงทุกระดับผู้บริหารจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เป็นอย่างดี 
  5.  ความสามารถในการบริหารทรัพยากรบุคคล   (Human resource management) 
ต้องสามารถวางแผนบุคลากรสรรหาคัดเลือกก าหนดระบบค่าจ้างเงินเดือนผลตอบแทนความก้าวหน้า
ในอาชีพการพัฒนาทรัพยากรบุคคลและวิจัยเกี่ยวกับบุคลากรในองค์การ   เพื่อให้ทราบถึงแนวคิด
ทัศนคติความอึดอัดใจความไม่พอใจต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นและน ามาเป็นข้อมูลในการบริหารทรัพยากร
บุคคล 
  6.  มีคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานโดนสามารถที่จะเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
ประพฤติเพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชาใช้เป็นแบบอย่าง ๆ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่การงานแสวงหาผลประโยชน์
ให้แก่ตนเองไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมจากคุณลักษณ ะผู้น าที่ดีได้กล่าวมาแล้วนั้นย่อมชี้ให้เห็น
ว่า  เป็นคุณสมบัติที่จ าเป็นจะต้องมีประจ าตัวเสมอส าหรับผู้บริหารหรือผู้น าในองค์การเพราะการเป็น
ผู้น า ที่ดีนั้นเป็นการสร้างศรัทธาความเลื่อมใส   ให้แก่ผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไปและยังเป็น
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องค์ประกอบที่ส า คัญยิ่งที่จะน าองค์การหรือหน่วยงานนั้นๆไปสู่จุดมุ่งหมายและความเจริญก้าวหน้า
ทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
 สรุปได้ว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญในการจัดการศึกษา  คือ  เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถเพื่อที่ จะเสริมพลังผู้บริหารสถานศึกษา  ให้มีโอกาสใช้ความเป็นผู้น าอย่างเต็มศักยภาพ  
เป็นผู้ที่รู้จักจัดระบบบริหารงานในโรงเรียนให้ เป็นอย่างดีและเรียบร้อย  ชัดเจน  กล้าตัดสินใจโดยยึด
หลักความถูกต้อง  รวดเร็วต่อการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น  สามารถเป็นขวัญก าลังใจต่อบุคลากรที่
ปฏิบัติงานด้วย  ต้องเป็นตัวอย่า งในด้านพฤติกรรม  และก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรใน
สถานศึกษา ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ ศิลปะ  คุณธรรม  จริยธรรม  รู้จักน าธรรมะมาใช้ในการบริหารงาน  
เพื่อจะได้จัดการศึกษาและบริหารสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์  และพัฒนาองค์กรให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 
 2.2.2  บทบาทและความส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนหมายถึงพฤติกรรม  และวิสัยทัศน์  อันเป็นเครื่องหมายที่
ชี้ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความดี ของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งจะมีผู้น าโรงเรียนไปสู่เปูาหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ต้ังไว้  ดั งนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนจาก
หนังสือ  เอกสาร ต าราวิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้อง  ซึ่งมีผู้รู้และนักวิชาการได้ให้ความเห็นถึงคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ควรจะเป็นไว้ดังนี ้
  จราพร  พุฒค า (2545, หน้า 15)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มีความส าคัญ
ต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์เปูาหมาย
ของชาติ ตามนโยบายของรัฐบาลที่แถลงไว้ต่อรัฐสภา  รวมทั้งนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการและ
กรมสามัญศึกษา  ซึ่งได้มีนโยบายด้านการบริหารศึกษามุ่งพัฒ นาคุณภาพทางการศึกษา  โดยการ
จัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ในระดับการศึกษาของ
บุคคล  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้งานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
ภารกิจที่มีความส าคัญ 
  วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 25)  ได้กล่าวว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  มี
หน้าที่พัฒนาไปสู่ความเป็นสถานศึกษาในสภาพนั้น โดยจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในเชิงพัฒนา  สร้าง
โรงเรียนให้เป็นชุมชนประสบความส าเร็จ  สร้างจิตส านึกความเป็นชุมชน  จะต้องให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานและการประเมินผล  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย ์
  วิชัย  จันทวงษ์ (2547,  หน้า 43)  กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต้องท า
หน้าที่เป็นผู้น า  กล่าวคือ  ต้องเป็นตัวอย่างในด้านพฤติกรรม  และก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรใน
สถานศึกษา  การแสดงออกของผู้บริหารมีอิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิด ของครูและนักเรียน  ดังนั้น ถ้า
ผู้บริหารรู้จักน าความมีภาวะผู้น าน ามาใช้ในการท างานท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าผู้บริหารมีความบริสุทธิ์
ใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ส่งผลให้การด าเนินงานของสภานะ
ศึกษาบรรลุวัตถุประสงค ์
  ทองดี  เมืองเจริญ (2549, หน้า 12)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มีบทบาท
หน้าที่ส าคัญ  8 ประการ  ได้แก่  1) บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบ
ข้อบังคับ 2) ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษา  3) ผู้รักษาวินัยและ
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ปฏิบัติงา นเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  4) การประส านงานการระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา 5) ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 6) ผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  7) ผู้พัฒนา
แผนงานองค์การให้สถานศึกษาปฏิบัติได้บังเกิดผลจริง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามาช่วยใน
การจัดการ และ 8) ผู้น าและสร้างผู้น าสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ในทุกสถานการณ์ 
  สุวรรณชัย  ทองค า (2549, หน้า 8-15)  ได้กล่าว  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้องมี
บทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภา
ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  12  ประการ  ดังนี้  1) ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2) ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะ
เกิดขึ้น  3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  4) พัฒนาแผนงานของ
องค์กรให้เกิดผลจริง  5) พัฒนาและใช้วัตกรรมการบริห ารอย่างคุ้มค่า จนน ามาซึ่ง ผลงานที่มี
คุณภาพสูงขึ้น  6) ปฏิบัติงานขององค์กรโด ยเน้นผลที่ถาวร  7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  8) ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี  9) ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอื่น
อย่างสร้างสรรค์  10) แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาองค์กร  11) เป็นทั้งผู้น าและสร้าง
ผู้น า  และ  12) สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ ์
  ประกอบ  กุลเกื้อ,และสิทธิพล  ลิ้มบริบูรณ์  (2545, หน้า 22-23)  ได้กล่าวถึง  บทบาท
หน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  9  ประการดังนี้  1) ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการสถานศึกษา 2) กรรมการเลขานุการในคณะกรรมการสถา นศึกษา  3) ผู้บังคับบัญชาครู
บุคลากรทางการศึกษา  4) บริหารกิจการของสถานศึกษา  5) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  6) ผู้แทนของสถานศึกษาหน่วยงานในกิจการทั่วไป  7) จัดท า
รายงานกิจการประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา  8) อนุมัติประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของ
สถานศึกษา  และ 9) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย 
  รุ่ง  แก้วแดง (2543, หน้า 27-28)  ได้กล่าวถึง  ภาพลักษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปโดยผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
   1.  ความเป็นผู้น าทางวิชาการที่เข้มแข็ง 
   2.  เป็นผู้จัดการที่เฉียบแหลม 
   3.  เป็นผู้ประสานชุมชนที่ด ี
   4.  สมรรถภาพทางส่วนตัวได้แก่ 
    4.1  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ 
    4.2  มีความเฉลียวฉลาด 
    4.3  มีบุคลิกภาพดี 
    4.4  มีอารมณ์ขันและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ์ 
    4.5  มีศีลธรรมจรรยา 
    4.6  ซื่อสัตย์และมั่นคง 
    4.7  มีเหตุผลและมีความยุติธรรม 
   5.  สมรรถภาพทางวิชาชีพได้แก่ 
    5.1  มีพื้นฐานการศึกษาที่สูงพอ 
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    5.2  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
    5.3  มีประสบการณ์ก่อนที่จะรับต าแหน่งอย่างเพียงพอ 
    5.4  มีความสามารถต่อการทางานเป็นกลุ่ม 

  วิทยา  ประชากุล  (2548, หน้า  25)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุด เพราะการด าเนินการจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ร่วมงานและ
บุคคลทั่วไป  ที่เกิดความเลื่อมใสในตัวผู้บริหารสถานศึกษา  เพื่อที่จะร่วมมือในการท างานเพื่อพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  สุรพล  พุฒค า (2547,  หน้า  112-113) ได้เสนอบทบาทหน้าที่ของหัวหน้ าสถานศึกษา
ไว้  3  ประการ ดังนี้  1) การบริหาร  ได้แก่  การจัดทรัพยากร  การพัฒนาและการด าเนินการให้เป็น
ตามนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการและการให้นิเทศในการพัฒนาวิชาชีพ  2) การไกล่เกลี่ย  
ได้แก่  การช่วยสื่อสารกับการให้การ สนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  และ 3) ภาวะผู้น า   ได้แก่  
การท าให้เปูาหมายของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ 
  ณรงค์  ศิลปากรณ์ (2549,  หน้า 18) กล่าวว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาจะต้อง
สวมบทบาทในการให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดการเรียนการสอนของครู  การนิเทศติดตามผล  
การเสริมสร้างขวัญก าลังใจของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
  ทองดี  เมืองเจริญ (2549, หน้า 13)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่
ส าคัญที่สุด  เพราะจะท าให้ภารกิจในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ยังมีคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานด้วย 
  ผู้บริหารนอกจากต้องมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆแล้วยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่งที่มี
ความส าคัญและจ าเป็นที่ผู้บริหารควรจะมีคือความรู้ทางการวิจัยดังที่ (อมรชัย  ตันติเมธ, 2532, หน้า 
161–165) กล่าวไว้ว่า  “การวิจัยเป็นเครื่องมือของการบริหารการศึกษาการวิจัยช่วยให้ผู้บริหาร
การศึกษาสามารถค้นหาข้อเท็จจริงและแนวความคิดมาประกอบการพิจารณานโยบายบริหารการ
วางโครงการและแผนงานให้ถูกต้องแม่นย า รวดเร็วและ มีความประหยัด   การวิจัยเป็นบทบาทอัน
ส าคัญอย่างใหม่ของผู้ บริหารการศึกษาการศึกษาสามารถน าผลการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการ
แก้ปัญหาการบริการการศึกษาหรือใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ดีย่ิงขึ้น   อันจะเป็นผลท า ให้การจัด
การศึกษาได้ดีย่ิงขึ้นอันจะเป็นผลท าให้การจัดการศึกษาประเทศพัฒนาขึ้น”  
  วิจิตร  วรุตบางกูรและสุพิชญา   ธีระกุล (2523, หน้า 79-80)มีความเห็นแตกต่างกัน
จากที่กล่าวมาแล้วเล็กน้อยคือ   เห็นว่านอกจากผู้บริหารจะมีความรู้และประสบการณ์แล้วควรจะต้อง
มีทักษะและความสามารถทางด้านภาษาและมีความ จ าดีด้วยและผู้บริหารที่สามารถป ฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพจะต้องมีความรู้พื้นฐานดังต่อไปนี ้
   1. มีความรู้พื้นฐานและประสบการณ์ในงานบริหารมาก่อน  (Background and 
experience) ความรู้และประสบการณ์จะท า ให้ผู้บริหารสามารถคาดการณ์มองเห็นปัญหาและงานที่
จะต้องด า เนินการได้อย่างตลอดผู้บริหารที่ดีควรมีพื้นความรู้ และประสบการณ์ทั้งทางทฤษฎีและ
ปฏิบัติและสามารถน าความรู้นั้นๆมาใช้ด าเนินงานทุกชนิดได้ 
   2.  มีความรู้ทั่วไป (General mental ability) หมายความว่าผู้บริหารจะต้องมี
ความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับธรรมชาติของงานงานในหน้าที่และรู้เท่าทันเหตุการณ์ตลอดจนมี
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ความสามารถในการวิเคราะห์และวิจัยเป็นอย่างดีสรุปแล้วผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่มีภูมิรู้คือรู้หลักการ
บริหารรู้เรื่องที่จะบริหารและรอบรู้ในสิ่งที่ควรรู ้
   3.  ทักษะและความสามารถทางด้านภาษา  (Verbal ability) เนื่องจากผู้บริหารต้อง
ท างานเกี่ยวกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆการใช้ถ้อยค า ในการพูดอ่านเขียนและท ารายงานจึงมีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ถูกต้องและเหมาะสม 
   4.  มีความจ าดี (Memory ability ) คือ  สามารถจ าสิ่งต่างๆรวมทั้งช่ือผู้ร่วมงาน
และลักษณะของงานได้ดีเพ่ือให้ผู้ร่วมงานเกิดศรัทธาเลื่อมใสและภาคภูมิใจในงานที่ท ามากขึ้น 
  สรุปได้ว่า  บทบาทและหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ  ต้องเป็นผู้เอาใจใส่และมี
ความรับผิดชอบ  มีความรู้และสามารถจัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ในสถานศึกษา  พร้อมทั้ง
เป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  การฝึกอบรม   พยายามคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้
สมัยใหม่  เป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมอันดีงามที่พึงประสงค์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี  รู้จักใช้คน
ให้เหมาะสมกับงาน   มีการสร้างความสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคล  ชุมชน  หน่วยงาน  และ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุเปูาหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 2.2.3  หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา   
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 44-45)  ได้ให้ความเห็นว่า  นัก
บริหารแบบธรรมาธิปไตย  ควรยิดหลักธรรมในการบริหารที่เรียกว่า  พละ 4  ประการ คือ 
   1)  ปัญญพละ  ก าลังความรู้หรือความฉลาด 
   2)  วิริยพละ  ก าลังแห่งความเพียร 
   3)  อนวัชชพละ  ก าลังการงานที่ไม่มีโทษหรือความสุจริต 
   4)  สังคหพละ  ก าลังการสงเคราะห์หรือมนุษย์สัมพันธ ์
 พละหรือก าลังแห่งคุณธรรมทั้ง  4  ประการนี้  ช่วยท าให้นักบริหารปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ  กล่าวคือ  นักบริหารจะสามารถวางแผน  จัดองค์การ  แต่งตั้งบุคลากร  อ านวยการ
และควบคุมได้ดีต้องมีความฉลาด ขยัน  สุจริตและมนุษย์สัมพันธ์  ยิ่งเข้ามีคุณธรรมทั้ง 4  ข้อนี้เพ่ิม
มากขึ้นเท่าใด  ก็ยิ่งท างานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น  ตรงกันข้ามถ้าใครคนใดขาดคุณธรรมทั้ง 
4 ประการ  แม้เพียงบางข้อ  เขาก็เป็นนักบริหารที่ดีไม่ได ้
  หลักธรรมในพระพุทธศาสนา ที่มีอยู่จ านวนมากมายหลายหมวดด้วยกันซึ่งแต่ละหมวด
ธรรมนั้น   มีความเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราทุกคนหลักธรรมดังกล่าว ทุกคนสามารถน า ไปใช้กับตัวเอง
และต่อผู้อื่นตลอดจนน า ไปใช้ในการบริหารงานทุกสถานการณ์ของแต่ละบุคคล   แต่ว่าบุคคลนั้นจะ
เลือกใช้ให้เหมาะสมหรือน า มาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม กับสถานการณ์ หลักธรรมที่มีความจ า เป็น
ส าหรับนักการบริหารจากการกล่าวของ ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ  (2536, 
หน้า 30) มีดังน้ี 
   1.  มีความเมตตากรุณาต่อผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
   2.  มีความเสียสละ 
   3.  ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
   4.  มีความยุติธรรมมีเหตุผลและวางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 
   5.  มีความรักและห่วงใยผู้ร่วมงาน 
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   6.  ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อื่น 
   7.  ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น 
   8.  มองโลกในแง่ดี 
   9.  ยึดคุณธรรมในการบริหารงาน 
  อีกทั้ง  อรุณ  รักธรรม  (2527,หน้า 30) ได้กล่าว  ถึงความเป็นจริงหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาย่อมมีจุดมุ่งหมายปลายทางอย่างเดียวกันคือสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรม
คุณธรรมละเว้นจากการประพฤติในสิ่งที่ชั่วให้ท าแต่ความดีมีในเมตตากรุณาต่อกันไม่เบียดเบียนกันแต่
วิธีการที่จะให้บรรลุดังกล่าวได้   ย่อมแตกต่างกันออกไปตามแต่วิธีการที่จะปฏิบัติตามแนวทาง
พระพุทธศาสนาในลักษณะที่เป็นเหตุเป็นผลอีกทั้งเน้นทางการใช้สติปัญญาและเหตุผลและเมื่อปฏิบัติ
แล้วก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระ หว่างมนุษย์และแบบอย่างที่ดีในสังคมนอกจากคุณธรรมดังกล่าว
แล้วยังมีหลักธรรมอีกมากที่เป็นคุณสมบัติของผู้บริหารดังนี้ 
  1.  สังควัตถุ  4  
  สังควัตถุ  4  หมายถึง  ธรรมอันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจบุคคลประสานหมู่ชนไว้ใน
สามัคคีมี 4 ประการได้แก ่
   1.1 ทาน  การรู้จักให้ตามโอกาสอันควร 
   1.2 ปิยวาจา  รู้จักการพูดจาปราศรัยใช้ถ้อยค าสุภาพนิ่มนวลมีสาระน่าฟัง 
   1.3 อัตถจริยา  ประพฤติในสิ่งที่ควรประพฤต ิ
   1.4 สมานัตตตา  วางตนให้เหมาะสมตรงไปตรงมาไม่ถือเขาถือเราและมีความเสมอ
ต้นเสมอปลาย 
  2.  ฆราวาสธรรม 4  
  ฆราวาสธรรม  หมายถึง  ธรรมส าหรับผู้ครองเรือนหรือหลักการครองชีวิตของคฤหัสถ์มี  
4 ประการ ได้แก ่
   2.1 สัจจะ  มีความซื่อสัตย์ซื่อตรงและมีความจริงใจต่อตนเองและต่อหน้าที่การงาน 
   2.2 ทมะ  รู้จักข่มใจข่มอารมณ์ไม่ประพฤติปฏิบัตใิห้ผิดทานองครองธรรมไม่ลุ
อ านาจแก่กิเลสตัณหา 
   2.3 ขันติ  รู้จักอดทนอดกลั้นอดออมทนต่อความยากลาบาก ตรากตร าและทนต่อ
ความเจ็บใจ 
   2.4 จาคะ  มีการเสียสละประโยชน์ส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 
  3. สัปปุริสธรรม 7  
  สัปปุริสธรรม   หมายถึง   ธรรมของสัตตบุรุษชนคือ   คนดีหรือที่แท้คนที่สมบูรณ์มี  7 
ประการคือ 
   3.1 ธัมมัญญุตา   รู้หลักและรู้จักเหตุผลคือรู้หลักการและการใช้กฎเกณฑ์ของสิ่ง
ทั้งหลายที่คนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิตเข้าใจสิ่งที่ตนจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล 
   3.2 อัตถัญญุตา  รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลคือรู้ความหมายและความมุ่งหมาย 
ของหลักการที่ตนปฏิบัติเข้าใจใ นวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าหลักการนั้น ๆมีความมุ่ง
หมายอย่างไรรู้ว่าตนท าอยู่อย่างนั้นด าเนินชีวิตอย่างนั้นเพื่อประโยชน์อะไร 
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   3.3 อัตตัญญุตา  รู้จักตน  คือรู้ความจริงว่าตัวเรานั้นว่าโดยฐานะอะไรภาวะ ก าลัง
ความรู้ความถนัดความสามารถว่าเป็นอย่างไรแล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม 
   3.4 มัตตัญญุตา  รู้จักประมาณ  คือรู้จักพอใจเช่นรู้จักประมาณในการบริโภครู้จัก
ประมาณในการใช้จ่ายทรัพย์รู้จักความพอเหมาะพอดีในการพูดการปฏิบัติและการกระท าต่างๆ 
   3.5 กาลัญญุตา   รู้จักกาล  คือรู้จักเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่ใช้ในการ
ประกอบกิจกระท าหน้าที่การปฏิบัติการต่างๆและเกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
   3.6 ปริสัญญุตา   รู้จักชุมชน   คือรู้จักถิ่นรู้จักที่ชุมชนและชุมชนรู้กาลอันควร
ประพฤติปฏิบัติในถิ่นที่ชุมชนและต่อชุมชนนั้นๆ 
   3.7 ปุคลัญญุตา   รู้จักบุคคล   คือรู้จักเข้าใจความแตกต่างและรู้จักที่จะประพฤติ
ปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆว่าควรจะคบหรือไม่จะสัมพันธ์เกี่ยวข้องอย่างไรจึงจะได้ผล 
  4.  หลักทศพิธราชธรรม 
  หลักราชธรรม   คือคุณธรรมของผู้ปกครองหรือธรรมของพระราชา  10 ประการซึ่ง
สามารถน ามาประยุกต์ใช้กับผู้บริหารได้ดังนี ้
   4.1 ทาน  ให้ปันช่วยประชา   คือบ าเพ็ญตนเป็นผู้ให้โดยมุ่งปกครองห รือทางาน
เพื่อให้เขาได้เอาใจใส่อ านวยบริการให้ประชาราษฎรได้รับประโยชน์ 
   4.2 ศีล  รักษาความสุจริต   คือประพฤติดีงามสารวมกายและวจีทวารประกอบแต่
การสุจริตประพฤติให้เป็นตัวอย่างและเป็นที่เคารพนับถือแก่ประชาราษฎร์ 
   4.3 ปริจจาคะ  บ าเพ็ญจิตด้วยความเสียสละความสุขสาราญตลอดจนชีวิตของตนได้
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 
   4.4 อาชวะ  ปฏิบัติการโดยช่ือตรง   คือซื่อตรงทางสัตย์ไร้มายาปฏิบัติภารกิจโดย
สุจริตมีความพึงพอใจไม่หลอกลวงประชาชน 
   4.5 มัททวะ  ทรงอ่อนโยนเข้าถึงคน  คือมีอัธยาศัยไม่เย่อหยิ่งหยาบคายมีความสง่า
งามเกิดแก่ท่วงทีที่สุภาพอ่อนโยนนุ่มละมุนละไม 
   4.6 ตปะ  พ้นมัวเมาดว้ยเผากิเลสตัณหามิให้เข้ามาครอบง าจิตใจระงับยับยั้งข่มใจได้
ไม่หลงใหลหมกมุ่นในความสุขส าราญมีความเป็นอยู่อย่างสม่ าเสมอหรือมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆ 
   4.7 อักโกธะ  คือเหตุผลโกรธไม่เกี้ยวกราด ไม่วินิจฉัยความและการกระท า การด้วย
อ านาจความโกรธมีเมตตาประจ าใจ 
   4.8 อวิหิงสา  มีอวิหิงสาน าความร่มเย็น  คือไม่หลงใหลระเริงอ านาจไม่บีบคั้นกดขี่มี
ความเมตตากรุณา 
   4.9 ขันต ิ อดทนต่องานที่ตากตร าอดทนต่อความเหนื่อยยาก 
   4.10 อวิโรธนะ   ประพฤติไม่ผิดจากหลักธรรมอันถือประโยชน์สุขความดีความงาม
ของรัฐและราษฎร์เป็นที่ตั้ง 
  5.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน  (ปี 2546) ได้มีพระบรมราโชวาท
เกี่ยวกับหลักธรรมที่ทุกคนควรศึกษาและควรน ามาปฏิบัติได้รวบรวมไว้ 4 ประการคือ 
   5.1  การรักษาความสัจความจริงใจต่อตนเองที่จะปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และ
การเป็นธรรม 
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   5.2  การรู้จักข่มใจตนเองฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
เท่านั้น 
   5.3  ความอดทนอดกลั้นอดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความซื่อสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วย
เหตุประการใด 
   5.4  การรู้จักละวางความชั่วความทุจริตและรู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง 
  6.  ส านักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการได้ท า การวิจัยและ
ได้ประกาศเป็นค่านิยมพื้นฐานซึ่งนับได้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของหลักธรรมรวม 5 ประการคือ 
   6.1  การพึ่งตนขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบ 
   6.2  การประหยัดและอดออม 
   6.3  การมีระเบียบวินัยและเคารพกฎหมาย 
   6.4  การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 
   6.5  ความรักชาติศาสน์กษัตริย ์
  7  หลักธรรมที่เป็นคุณสมบัติของครูตามที่ปรากฏในคัมภีร์สารัตถปกาสินีมี 7 ประการ 
   7.1  ปิโย  หมายถึง  เป็นคนที่น่ารักและเป็นที่รักของศิษย์ 
   7.2  คร ุ หมายถึง  เป็นคนที่น่าเคารพเป็นที่เคารพของศิษย์ใช้วิธีปกครองให้ศิษย์ 
เคารพ 3 วิธีคือ 

    7.2.1  นิคหวิธี  คือการปกครองด้วยวิธีข่มขู่ขนาบ 
    7.22.  ปัคคหวิธี  คือปกครองด้วยวิธียกย่อง 
    7.2.3  ทิฏฐานุคติวิธ ี คือปกครองด้วยวิธีท าให้เป็นตัวอย่าง 
   7.3  ภาวนีโย   หมายถึง   น่ายกย่องคืออบรมตนให้เชี่ยวชา ญด้านวิชาการให้มี
สมรรถภาพในการท างานและให้เจริญด้วยศีลธรรม 
   7.4  วัตตา  หมายถึง  มีมานะในการอบรมตักเตือน 
   7.5  วัจนักขโม  หมายถึง  อดทนต่อถ้อยค าต่อค ารบกวนของศิษย ์
   7.6  คัมภีรัญจะกะถังกัตตา  หมายถึง  ขยายข้อที่ลึกให้ตื้นง่าย 
   7.7  โนจัฏฐาเนนิโยชเย  หมาย  ถึงไม่ชักน าศิษย์ไปในทางที่ไม่ควร 
  จากหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่มีอยู่มากมายและจ าเป็นส าหรับการประยุกต์เข้ากับการ
ท างานได้ดีทุกอย่างแต่หลักธรรมค า สอนในทางพุทธศาสนาที่จะน า ไปสู่ความส า เร็จของการท า งานก็
คืออิทธิบาท 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่จะท าให้ประสบความส าเร็จในการท างานได้ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษาอิทธิ
บาท  4  กับการบริหารงานของผู้บริหารดังจะน าเสนอรายละเอียดต่อไป 
2.3.แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4  
 ผู้วิจัยขอน า เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอิทธิบาท  4 ตั้งแต่ความหมายองค์ประกอบการวัด
ประโยชน์และการใช้หลักอิทธิบาท  4  ตามล าดับดังต่อไปน้ี 
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 2.3.1.  ความหมายของอิทธิบาท 4  
อิทธิบาท  4  คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ   คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  (ที.ปา.
ฎีกา, เล่มที่ 11, ข้อ 231, หน้า 233) 
  1. ฉันทะ  ความพอใจ  คือ  ความต้องการที่จะท าประพฤติ  มีความใฝุใจรักจะท าสิ่งน้ัน
อยู่เสมอ  และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆ ขึ้นไป  
  2. วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย  
  3. จิตตะ ความคิด คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝุไม่
ปล่อยใจให้ฟุูงซ่านเลื่อนลอยไป  
  4. วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตรา
หาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  
  อิทธิบาท  4  นั้นมีผู้ให้ความหมายไว้มาก  ผู้วิจัยได้รวบรวมและขอน าเสนอรายละเอียด
ดังต่อไปนี ้
  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2556, หน้า 160)  กล่าวว่า อิทธิบาท 4  คือ คุณ
เครื่องให้ถึงความส าเร็จ  คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย 
  พุทธทาสภิกขุ (2531, หน้า 34 อ้างถึงในวิเชียร  พากเพียร, 2531, หน้า 24) กล่าวว่า
อิทธิบาท 4 เป็นธรรมส าหรับความส าเร็จซึ่งต้องใช้ในการท า งานและเป็นทางเดียวที่จะปฏิบัติเพื่อ
น าไปสู่นิพพานได้ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นๆย่อมเจริญด้วยอิทธิบาทเป็นเรื่อง
ปรุงสมาธิอันประกอบด้วย   ฉันทะเป็นประธานด้ว ย  วิริยะเป็นประธานด้วย   จิตตะเป็นประธานด้วย
วิมังสาเป็นประธาน” 
  สนอง  วรอุไร (2550, หน้า 141)  กล่าวว่า  หลักอิทธิบาท  4  หมายถึง  หลักธรรม
น าสู่ความส าเร็จ  ไม่ว่าจะเรียนหนังสือ  ท างาน  การบริหารงานหรือแม้แต่จะชนะในใครก็ต้อ งอาศัย 
อิทธิบาท  4  ได้แก่  1) ฉันทะ  หมายถึง  ใจรัก และมีความพอใจในการปฏิบัติ  2) วิริยะ  หมายถึง  
ความพยายามขยันขันแข็งในการปฏิบัติ  3) จิตตะ  หมายถึง  เอาใจใส่จดจ่อกับงาน  และ 4) วิมังสา  
หมายถึง  ใช้ปัญญาไต่สวนวิธีการฝึกปฏิบัติและการบริหารงาน 
  พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ) (2546, 45) กล่าวถึง  อิทธิบาท  4  ในปาฐกถา
ธรรมเรื่องภาวนา-ช่วยเสริมก าลังจิตเมื่อวันที่  11  กันยายน  2520  ไว้ว่า “....อิทธิบาทนี่แปลว่า
คุณธรรมที่จะให้เกิดความส าเร็จถ้าพูดภาษาง่ายๆ  ก็ว่าบันไดแห่งความส าเร็จถ้าเราเดินไปตามบันไดน้ี
แล้วจะก้าวไปสู่ความส า เร็จเคยมีคนถามพระพุทธเจ้าว่าที่พระองค์ได้ตรัสรู้สัจจะธรรมนี่เพราะอะไร
พระองค์ก็บอกว่าเพราะเรามีอิทธิบาท   4  สมบูรณ์อิทธิบาท  4  สมบูรณ์เมื่อใดแล้วก็เกิดฤทธ์ิทางใจ
เกิดอ านาจที่กระตุ้นเตือนเร่งเร้าให้มีความก้าวหน้าให้มีการปฏิบัติทันท่วงทีไม่ชักช้าไม่เสียเวลา..” 
  พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2543, หน้า 842 - 846) กล่าวว่าอิทธิบาทแปลว่าธรรม
เครื่องให้ถึงอิทธิฤทธ์ิหรือความส า เร็จหรือธรรมที่เป็นเหตุให้ประสบความส า เร็จหรือแปลง่ายๆว่าทาง
แห่งความส าเร็จมี 4 อย่างคือ  ฉันทะ(ความพอใจ)  วิริยะ(ความเพียร)  จิตตะ(ความคิดจดจ่อ)  และ
วิมังสา(ความสอบสวนไตร่ตรอง)  แปลให้จ าง่ายตามล าดับว่ามีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝุใช้ปัญญา
สอบสวนอิทธิบาทมาจากค า   2  ค าคืออิทธิ  หมายถึง  ความส าเร็จความสัมฤทธิ์การบรรลุผลและ
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บาทหมายถึงวิถีทางเป็นรากฐานที่น า ไปสู่ความส า เร็จดังนั้นอิ ทธิบาทหมายถึงวิถีทางที่จะน า ไปสู่
ความส าเร็จเป็นหลักในการสร้างความส า เร็จให้แก่ตนเองเป็นหลักธรรมที่น า มาใช้ในการประกอบกิจ
ซึ่งจะน า ไปสู่ความส า เร็จโดยความหมายของความส า เร็จนั้นควรเป็นความส า เร็จในทางที่ดีทาง
สร้างสรรค์มากกว่าความชั่วทางท าลายหลักธรรมนี้เรียกอีกอย่างว่า   ธรรมสามัคคีเป็นหลักธรรมที่การ
ปฏิบัติที่เกี่ยวโยงกันผู้กระท าจะต้องร่วมกันกระท าทั้ง 4 ข้อถึงจะไปถึงความส าเร็จที่หวังไว้จะท าเพียง
ข้อใดข้อหนึ่งไม่ได้ (กรมวิชาการ, 2545,หน้า 51) 
  อร่าม  อินพุ่ม (2549, หน้า 96)  กล่าวว่า  การท างานให้ความส าเร็จก้าวหน้านั้นต้องมี
คุณธรรมเป็นองค์ประกอบ  4  ประการ  ที่เรียกว่า  อิทธิบาท  4  หมายถึง  ธรรมเป็นเครื่องส าเร็จ
ตามประสงค์ ได้แก่  1) ฉันทะ  หมายถึง  มีความพอใจในงานที่ท า  ไม่เป็นคนเกี่ยงงาน  ไม่เลือกงาน  
2) วิริยะ  หมายถึง  มีความเพียรพยายาม  ไม่ท้อแท้ในการท างาน  ไม่เกียจคร้านการงาน  3) จิตตะ  
หมายถึง  มีความต้ังใจท างานเอาใจใส่ไม่ทอดทิ้งงาน  และ  4) วิมังสา  หมายถึง  มีความเข้าใจ
พิจารณาเหตุผลในการท างาน แยกแยะหารายละเอียดของงาน 
  ชยาคมน์  ธรรมปรีชา (2552,หน้า8-10) กล่าวว่าหลักอิทธิบาท 4 หมายถึงกระบวนการ
ที่จะเชื่อมโยงกันทั้ง 4 ข้อที่จะท าให้ประสบผลส าเร็จในชีวิตและการงานได้ตามความมุ่งหวัง  
ประกอบด้วย  1)  ฉันทะ  หมายถึง  การมีใจรักในสิ่งที่ท า  2)  วิริยะ  หมายถึง  ความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  
เป็นความมุ่งมั่น  ทุ่มเท  ทั้งกายและใจที่จะเรียนรู้หรือท างาน  3)  จิตตะ  หมายถึง  ใจที่จดจ่อและ
รับผิดชอบในงานที่ท า  และ  4)  วิมังสา  หมายถึง  การทบทวนในสิ่งที่ได้คิดได้ท ามาอั นเกิดมาจาก
การมีใจรัก  แล้วท าด้วยความมุ่งมั่น  อย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ  โดยใช้วิจารณญาณอย่างรอบรู้
และรอบคอบ 
  พระจุลนายก (สุชาติ  สุชาโต)  (2546, หน้า 24 - 27) กล่าวว่าอิทธิแปลว่า  ความ
ยิ่งใหญ่บาทแปลว่าทางเดินอิทธิบาทจึงแปลว่าทางเดินที่จะน าไปสู่ความยิ่งใหญ่นั่นเองถ้าเราปรารถนา
จะประสบความส าเร็จในชีวิตไม่ว่าจะเป็นการงานก็ดีการศึกษาก็ดีหรือกิจการงานใดๆก็ตามเราต้องใช้
อิทธิบาท 4 จากความหมายของอิทธิบาท  4 ที่กล่าวมาข้างต้นอาจสรุปได้ว่าอิทธิบาท   4  หมายถึง
คุณธรรมที่น า ไปสู่ความส า เร็จในการท า งานเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท า งานในชีวิตประจ า วัน
เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆซึ่งจะน า ไปสู่ความส า เร็จและ
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังไว้ซึ่งประกอบด้วย   ฉันทะ(ความพอใจ )   วิริยะ(ความ
เพียร)   จิตตะ(ความเอาใจจดจ่อ)  และวิมังสา(การใช้ปัญญาไตร่ตรอง) 
  สุชีพ  แข่งขัน (2549 , หน้า 57)  กล่าวว่า  หลักอิทธิบาท  4  หมายถึง  ธรรมแห่ง
ความส าเร็จ  มี  4  ประการ  ได้แก่  1)  ฉันทะ  หมายถึง  การใส่ใจ  สนใจ  พอใจ  ชอบใจ  ในงาน
นั้นๆ  2)  วิริยะ  หมายถึง  ขยัน  อดทน  พยายามต่อสู้ไม่ย่อท้อต่องานที่ท า  3)  จิตตะ  หมายถึง  
ตั้งใจเอาจริงเอาจัง  ก าหนดแนวทางของงาน  และ  4)  วิมังสา  หมายถึง  วิเคราะห์จนประสบ
ผลส าเร็จ  พินิจพิจารณาละเอียดถี่ถ้วนในงานนั้นอย่างมีจุดหมาย 
 2.3.2  องค์ประกอบของอิทธิบาท 4  
 มีผู้กล่าวถึงรายละเอียดขอ งเกี่ยวกับองค์ประกอบของอิทธิบาท  4  ไว้ดังนี้  อิทธิบาท
ประกอบหลักปฏิบัต ิ 4  ประการคือ 
  2.3.2.1. ฉันทะ (Aspiration)  
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  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต) (2556, หน้า 160)  ได้กล่าวว่า  ฉันทะ ความพอใจ  
คือ  ความต้องการที่จะท าใฝใุจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอ และปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป 
  พระราชกวี  (สุบิน  เขมิโย)  (2548, หน้า43) ได้อธิบายความหมายของฉันทะไว้ว่า
ฉันทะ  ได้แก ่ ความพอใจความรักและความเต็มใจเป็นคุณธรรมส าคัญยิ่งเพราะมีฉันทะในกิจการงาน
ใดถือว่าเป็นผู้เริ่มงานที่ดีผู้เริ่มงานที่ดีถือว่าท า งานส าเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง   การมีความรักการงานใดก็
ท างานนั้นพอใจที่จะท าการงานใดก็ท าการงานนั้นและเก็บใจในการงานใดก็ท า การงานนั้นผลงานย่อม
เกิดขึ้นหากไม่รักไม่เต็มใจไม่พอใจในการงานผลงานก็จะไม่เกิดผู้บริหารต้องยึดหลักฉันทะ  3  ประการ
คือรักอาชีพบริหารพอใจในการบริหารและเ ต็มใจที่จะเป็นผู้บริหารรักอาชีพบริหารคืออยากเป็น
ผู้บริหารที่มีเจตคติที่ดีต่อการบริหารชอบวิธีการบริหารและพยายามศึกษาหาความรู้เรื่องการบริหาร
ฝึกฝนอบรมตนเรื่องการบริหารอยู่เสมอพอใจในการบริหารคือ   ไม่บ่นหรือปริปากพูดเมื่อมีปัญหา
เกี่ยวกับการบริหารพยายามหาทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคให้ส าเร็จลุล่วงไปจนได้พึงพอใจให้กับการ
บริหารอย่างเต็มที่หากผู้บริหารรักและเต็มใจในการบริหารครบถ้วน   ทั้งสามประการแล้วผลงานย่อม
เกิดขึ้นผู้บริหารจะต้องหาทางให้ผู้ใต้บังคับบัญชารักพอใจและเต็มใจในการท า งานด้วยการท า งานจึง
จะบังเกิดประสิทธิผลจากที่กล่าวมาทั้งหมด   ข้างต้นอาจสรุปได้ว่า  ฉันทะคือ  ความพอใจรักใคร่ชอบ
เต็มใจใฝุใจในการท า งานอยู่เสมอและทุ่มเทความสามารถทุ่มเทชีวิตจิตใจเพื่อท า งานนั้นให้ส าเร็จและ
ให้ได้ผลดยีิ่งๆขึ้นไปมีความปรารถนาที่จะท างานนั้นให้ดีที่สุดโดยไม่พะวงกับสิ่งล่อเร้าหรือผลตอบแทน
ทั้งหลาย 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)(2543, หน้า183)  ได้ให้ความหมายของฉันทะว่า   ความ
พอใจใฝุรักใฝุหาความรู้ใฝุสร้างสรรค์ความชอบใจความยินดีมีความพอใจในจุดหมายของสิ่งที่ท า น้ัน  
อยากท าสิ่งนั้นให้ส า เร็จหรือให้บรรลุเปูาหมายกล่าวว่ารักงานและรักจุดหมายของงานด้วยเป็นความ
อยากและความต้องการอย่างหนึ่งซึ่งความอยากของฉันทะจะท าให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่ง
หรืองานนั้นบรรลุความส าเร็จ  ดังนั้น  หากการท างานมีจุดเริ่มต้นของการท างานเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจรัก
งานก็อยากจะท าเต็มใจที่จะท างานนั้นก็จะมีความต้องการท าสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ส าเร็จผลที่ดีที่สุดในสิ่ง
น้ัน  โดยจะไม่พะวงกับสิ่งล่อใจหรือผลตอบแทนอื่นๆจิตใจจะแน่วแน่ ในการท า งานฉันทะจึงไม่เป็น
เพียงแค่รักในงานที่ท า เท่านั้นแต่ยังคลอบคลุมถึงการอยากท า ให้ดีด้วยนั้นคือเมื่ อจะท า อะไรแล้ว
จะต้องท า ให้ดีที่สุดให้เรียบร้อยสมบูรณ์   ฉันทะจะเกิดการท า งานอย่างสม่ า เสมองานก็จะส า เร็จได้ดี
ด้วยและมีความสมบูรณ์ในงาน 
  พระราชนันทมุนี (2525, หน้า 613 อ้างถึงในธารี  วารีสงัด,2542, หน้า 14)  กล่าวว่า
ฉันทะพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้นถ้าไมม่ีฉันทะแล้วก็ไปไม่รอดไม่ว่าจะท าอะไรคนเจริญก้าวหน้าก็ต้องมีใจรัก
ทุ่มเทศึกษาค้นคว้าเรื่องนั้น   โดยเฉพาะทุ่มเทความรักทุ่มเทความสามารถลงไปในเรื่องนั้นก็ก้าวหน้า
เป็นไปด้วยด ี
  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2542,หน้า 265-266) กล่าวอธิบายฉันทะว่า  ความรักผู้บริหาร
ควรมีความรักความพอใจในงานบริหารรักในวิชาชีพรักศิษย์   รักที่จะเห็นเพื่อนร่วมงานมีความ
เจริญก้าวหน้า และประสบความส า เร็จในการด า เนินชีวิตการให้ค า ปรึกษาบริหารท า ไปด้วยใจรักใน
วิชาชีพไม่ได้ท าไปเพราะพอให้เสร็จไปพอให้ผ่านไปเพราะเป็นหน้าที่ 
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  พระเทพวิสุทธิเมธี (2546, หน้า12) กล่าวถึงการใช้อิทธิบาท 4 ที่ใช้เป็นพ้ืนฐานในส่วนที่
เกี่ยวกับฉันทะว่า  “.. ให้มีความพอใจเรียกว่าฉันทะพอใจในการที่จะกระท า พอใจในการที่จะศึกษา
ค้นคว้าให้เกิดความรู้ความเข้าใจสิ่งใดเรารักเราพอใจก็มักจะท า สิ่งนั้นให้ดีแต่สิ่งใดเราไม่ ชอบไม่ค่อย
พอใจท าสิ่งนั้นก็ไม่ได้ดีคนที่เก่งในเรื่องอะไรก็ตามถ้าเราศึกษาดูแล้วก็จะพบความจริงข้อหนึ่งว่าคนนั้น
เขาชอบมากในเรื่องน้ันชอบมากในเรื่องนั้นจึงเก่งในเรื่องนั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องเพาะความพอใจใน
การที่จะปฏิบัติให้เกิดขึ้นในการที่พิจารณาตัวเองตักเตือน ตนเองให้เกิดขึ้นอย่างนี้เรียกว่าเป็นฐาน
ขั้นต้นที่เรามีไว.้.” 
  สรุปได้ว่า  ฉันทะ  หมายถึง  การมีความพึ่งพอใจในการกระท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งและจะท า
ให้มีความสุขในการกระท า  โดยมิได้ถูกกดดัน  บีบบังคับ  หรือค าสั่งให้กระท า  หาไม่เช่นนั้นก็จะท า
ให้ผู้ปฏิบัติหรือกระท าไม่ มีความพึ่งพอใจผลของงานที่ท าก็จะไม่ประสบผลส าเร็จหรือปรากฏผลของ
งานออกมาไม่ดี  ดังน้ันหากมีความพอใจชอบใจใคร่ที่จะท ามิว่างานนั้นจะมีอุปสรรคใด ๆ ก็จะสามารถ
ก้าวข้ามสิ่งกีดขว้างได้โดยไม่อยาก 
  2.3.2.2. วิริยะ (Exertion) 
  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต) (2556, หน้า 160) ได้กล่าวว่า วิริยะ  ความเพียร  
คือ  ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม  เข้มแข็ง  อดทน  เอาธุระไม่ท้อถอย 
  พระราชกวี (สุบิน  เขมิโย)  (2548, หน้า 43) ได้อธิบายความหมายของวิริยะไว้ว่าวิริยะ
ได้แก่ความเพียรเมื่อมีความรักความพอใจและมีความเต็มใจในการประกอบอาชีพทางการงานแล้ว
จะต้องมีความขยันหมั่นเพียรช่วยกันสนับสนุนเพราะขณะท างานอาชีพย่อมมีความเกียจคร้านครอบง า
ท าให้ท้อถอยบางครั้งสละทั้งการงานโดยมีเหตุผลข้ออ้างต่ างๆเช่นหนาวนักร้อนนักแล้วจึงไม่ท า งานมี
ผัดวันประกันพรุ่ง  การกระท าเช่นนี้ถือว่า  เป็นการประมาทย่อมท าให้การงานเสียหายได้วิริยะจึงเป็น
ธรรมที่ท าให้การงานส าเร็จตามความประสงค์ในการประกอบการงานได้ผู้บริหารจะต้องวิริยะอุตสาหะ
ในการท า งานไม่ประมาท   วันเวลาหรือการผั ดวันประกันพรุ่ง  อ้างเหตุความไม่พร้อมหรือไม่เหมาะ
ต่างๆต้องเพียรพยายามท า งานในความรับผิดชอบให้ส า เร็จลุล่วงไปด้วยดีหากมีงานล้นมือก็จะต้องใช้
วิธีเสริมแรงหรือศิลปะการพูดจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความพากเพียรในการท า งานในหน้าที่ของตน
น้ัน ๆ  ให้ส าเร็จเสร็จสิ้นไปด้ว ยเพราะผลงานหรือความส า เร็จของผู้ใต้บังคับบัญชาก็คือความส า เร็จ
ของผู้บริหารนั่นเองจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น   อาจสรุปได้ว่า   วิริยะคือ   ความพากเพียรขยัน
อุตสาหะบากบั่นเอาธุระมีความเข้มแข็งอดทนมุมานะที่จะท า งานให้ส าเร็จไม่ท้อถอยไม่เลิกละท า งาน
ได้อย่างสม่ าเสมอต่อเนื่องจนกว่างานนั้นจะประสบความส า เร็จมีความอาจหาญแกล้วกล้าใจสู้ไม่หวั่น
กลัวไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและความยากล า บากต่าง  ๆ  ในงานมองความล า บากและอุปสรรคในงาน
เป็นสิ่งที่ท้าทายที่ต้องเอาชนะเพ่ือให้งานส าเร็จให้ได ้
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2538, หน้า 844) กล่าวว่าความเพียรได้แก่ความอาจ
หาญแกล้วกล้าบากบ่ันก้าวไปใจสู้ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล า บากเมื่อคนรู้ว่าสิ่ง
ใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึงถ้าวิริยะเกิดแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่าจุดหมายน้ัน   จะบรรลุถึงได้ยากนักมี
อุปสรรคมากมายหรืออาจใช้เวลายาวนานก็ไม่ ท้อถอยกลับเห็นเป็นสิ่งที่ท้าทาย   ที่จะเอาชนะให้ได้ท า
ให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท า งานหรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคง
พุ่งตรงต่อจุดหมายสมาธิเกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยะสมาธ ิ
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  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2542, หน้า 265 - 266) กล่าวอธิบายวิริยะไว้ดังนี้วิริยะผู้บริหาร
ต้องเป็นผู้มีความขยันแข็งแรงมีความมานะพยายามพากเพียรที่จะค้นหาความรู้เทคนิคที่เป็นทั้งศาสตร์
และศิลป์ของการบริหารมาบริหาร   เพื่อที่จะให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดแรงจูงใจมีความรู้กว้างขวางและ
ลึกซึ้งต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ที่ตนได้รับมอบหมายเพื่อให้การเรียนการสอนประสบผลดีตรงตาม
หลักสูตรผู้บริหารตั้งไว้หมั่นร่วมประชุมเพื่อปรึกษาเพ่ือวางจุดมุ่งหมายร่วมกันหรือประชุมเพ่ือจะให้
ค าปรึกษาทั้งในส่วนที่เป็นหมู่และเป็นรายบุคคล 
  พระราชนันทมุน ี(2525, หน้า 690–691 อ้างถึงในธาร ี วารีสงัด, 2542, หน้า16) กล่าว
ว่า  วิริยะ  หมายถึงความเพียรความบากบั่นความก้าวไปข้างหน้ามุมานะที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จบุคคล
ที่มีความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่อความยากล า บากไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆ   ทั้งสิ้นมีความคิดแต่เพียงว่า
ต้องท าให้ส าเร็จจะไม่เลิกละเป็นอันขาดแต่ถา้ขาดความเพียรแล้วก็จะท าอะไรไม่ส าเร็จความเบื่อหน่าย
คือศัตรูของความเพียร 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หน้า 184) กล่าวว่าหมายถึง  ความเพียรความ
บากบ่ันความพยายามท าหน้าที่อย่างไม่ท้อถอยมีใจสู้โดยไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและความยากล า บาก
ในการท างาน  แม้ว่างานจะถูกใจแต่ถ้าไม่ขยันฝึกฝนจนช า นาญหรือมีความเพียรพยายามงานย่อมไม่
เกิดผลส า เร็จขึ้นได้ต้องมีความกล้าที่จะท า งานนั้น  ต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงมุ่งตรงต่อจุดหมายใน
การสร้างเสริมวิริยะจะต้องสร้างที่ฐานรากของจิตใจคือต้องจุดจิตส า นึกในการฝึกฝนโดยมองเห็นว่า
งานเป็นสิ่งที่ท้าทายใจสู้เมื่อท าแล้วก็จะไม่ท้อถอยวิริยะจึงมีความจ า เป็นยิ่งส าหรับงานทุกอย่างรวมทั้ง
งานบริหารการศึกษา 
  พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  (2546, หน้า13) กล่าวถึงการใช้อิทธิบาท  4 ที่ใช้
เป็นพ้ืนฐานในส่วนที่เกี่ยวกับวิริยะว่า  “.. ความเพียรให้มั่นความเพียรนี่ส า คัญมากถ้าขาดแล้วมันไม่
ก้าวหน้าเพราะความเพียรนี่เป็นเครื่องกระตุ้นให้เกิดก า ลังให้เกิดความคิดความอ่านที่จะก้าวไป
ข้างหน้าคนที่มีความเพียรนั้นไม่กลัวต่ออุปสรรคเช่นว่า   ไม่กลัวความหนาวไม่กลัวความร้อนไม่กลัว
ความหิวไม่กลัวความยากล า บาก  ไม่ว่าประเภทใด  ๆ  จะเหน็ดเหนื่อยก็ทนได้ถ้าขาดความเพียรแล้ว
ก าลังจะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดจะไม่ก้าวหน้าไปในทางที่ถูกที่ชอบเลย 
  สรุปได้ว่า  วิริยะ  หมายถึง  ความเพียรกล้าหาญที่จะท างานหรือเรียนเพ่ือให้ประสบ
ผลส าเร็จบรรลุผล  ถึงแม้รู้ว่าเป็นเรื่องที่ยากแต่ก็ไม่หว่ันกลัวต่อความยากล าบากหรือใช้เวลานานสัก
เพียงใดก็ตาม  เช่นนี้จึงท าให้เห็นว่าหลักธรรมในเรื่องของวิริยะคือความเพียรกล้าหาญเป็นสิ่ งส าคัญ
ต่อการกระท าใดๆก็ตามถ้าหากขาดแล้วไซร้ก็ย่อมมิอาจเสวยผลของความส าเร็จได้     
  2.3.2.3. จิตตะ 
  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต) (2556 หน้า 160)ได้กล่าวว่าจิตตะความคิดมุ่งไป  
คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด  เอาใจฝักใฝุไม่ปล่อยใจให้ฟุูงซ่านเลื่อนลอยไป  
อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
  พระราชกวี (สุบิน  เขมิโย) (2548, หน้า 43)  ได้อธิบาย  ความหมายของ 
จิตตะไว้ว่า  จิตตะคือความเอาใจใส่จดจ่อได้แก่การท า ใจให้เข้มแข็งการท า งานต้องท างานตามเวลามี
ใจจดจ่ออยู่กับงานมุ่งให้งานส า เร็จไม่ท า งานแบบหยุดๆท า ๆหากก า ลังท างานอย่างใดก็ต้องท า งาน
อย่างนั้นให้ส าเร็จก่อนจึงท างานอย่างอ่ืนต่อไป  ผู้บริหารจะต้องอุทิศเวลาให้กับงานมีใจจดจ่อกับงานมี
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การก าหนดตารางในการท า งานมีปฏิทินปฏิบัติงานจัดล า ดับความส า คัญและความ เร่งด่วนของงาน
ท างานอย่างมีระบบและมีแบบแผนมีพลังจิตที่เข้มแข็งไม่ย่นย่อท้อแท้ต่อการท างานติดตามประเมินผล
ตลอดจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น  อาจสรุปได้ว่า  จิตตะคือความคิดจดจ่อเอาใจใส่ผูกใจจดจ่ออยู่กับ
หน้าที่และงานที่ท า มีความตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงอยู่กับงานที่ท า งานด้วยความไม่ประมาทไม่ทอดธุระ ไม่
ปล่อยปะละเลยในงานที่ท า ไม่ปล่อยใจให้ฟุูงซ่านเลื่อยลอยไปจากงาน บางที่อาจท างานขลุกง่วนอยู่ได้
ทั้งวันทั้งคืนจนไม่เอาใจใส่หรือไม่สนใจสิ่งอื่นสนใจที่จะรับรูแ้ค่เพียงเรื่องเกี่ยวกับงานที่ก าลังท าเท่านั้น 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2543,หน้า 187) จิตตะ  หมายถึง  จิตใจที่จดจ่อเอาใจ
ใส่ตั้งใจแน่วแน่ในการท า งานเอาใจฝักใฝุในสิ่งนั้นไม่วางธุระและเป็นความคิดไม่ฝักใฝุไม่ปล่อยใจ
ฟุูงซ่านเลื่อนลอย   ในการท างานจะต้องเอาใจใส่กับงานไม่ปล่อยปะละเลยงานของตนคอยตรวจตรา
งานอยู่เสมอเป็นการอุทิศตนกับงานที่ท า ในการสร้างเสริมจิตตะให้เกิดในตัวบุคคลนั้นจะต้องช้ีให้เห็น
ความส า คัญของงานที่ท า ว่างานนั้นมีความส า คัญต่อชีวิตต่อสังคมต่อประเทศชาติต่อโลกจิตตะจึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะท างานนั้นส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ ์ ด้วยการมุ่งมั่นในงานที่ท าน้ัน 
  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2542, หน้า 265-266) กล่าวอธิบายจิตตะไว้ดังนี้จิตตะผู้บริหาร
ต้องใส่ใจฝักใฝุรับผิดชอบทุกอย่างในโรงเรียนผู้บริหารต้องมีความตั้งใจมีความมั่นใจแน่แน่วในอันที่จะ
วางตัวให้เป็ นตัวอย่างทางคุณธรรมและจริยธร รมแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดทั้งท า ตนเป็นตัวอย่างที่ดี
ของสังคมผู้บริหารต้องหนักแน่นและซื่อสัตย์ต่อตัวเองและผู้อื่นเสมอ 
  พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  (2546,หน้า 13)  กล่าวถึงการใช้อิทธิบาท  4 ที่
เป็นฐานในส่วนที่เก่ียวกับจิตตะไว้ว่าค าว่าเอาใจใส่หมายความว่าใจจดจ่ออยู่กับเรื่องนั้นเช่นในเรื่องที่
เราจะคิดจะค้นจะปฏิบัติในเรื่องอะไรเอาใจคิดไว้เสมอพูดกับตัวเองไว้บ่อย  ๆ  คิดไว้บ่อย ๆ  ก าลังใจ
มันก็เกิดขึ้นในการที่จะศึกษาในการที่จะปฏิบัติในการที่จะก้าวหน้ าไปในทางที่ถูกที่ชอบเพราะมี
ความคิดจดจ่ออยู่ในเรื่องนั้นเราจะตั้งจุดไว้ตั้งเข็มไว้แล้วใจก็อยู่กับเรื่องนั้นอยู่ด้วยปัญญาอยู่ด้วย
เหตุผล 
  สรุปได้ว่า  จิตตะ  หมายถึง  การมุ่งหมั่นตั้งใจในธุระของตนเองขณะที่ท าอยู่  ด้วยจิต
จดจ่อไม่ฟุูงซ่านและไม่ทอดทิ้งธุระในสิ่งที่ท า  เพื่อความส าเร็จและผลงานที่ขณะกระท าอยู่นั้นให้
เกิดผลปรากฎในทางที่ดีที่สุด 
  2.3.2.4. วิมังสา 
  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต ) (2556 ,หน้า 160 ) ได้กล่าวว่า  วิมังสา ความ
ไตร่ตรอง  หรือ ทดลอง  คือ  หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อ
ยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น  มีการวางแผน  วัดผล  คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงเป็นต้น 
  พระราชกวี (สุบิน  เขมิโย)  (2548, หน้า 43)  วัดเครือวัลย์ได้อธิบายความหมายของ
วิมังสาไว้ว่าวิมังสาคือการตรึกตรองหาเหตุผลใน งานนั้น  ๆ  เป็นลักษณะการใช้ปัญญาหาเหตุผล
ปัญญาคือ   ความรู้ทั่วรู้แจ้งปัญญาเกิดจากการฟังการคิดการสั่งสอนอบรมเมื่อมีปัญญาแล้วก็น า มา
พินิจพิจารณาหาเหตุผลคือพิจารณาทางก้าวหน้ามิฉะนั้นจะเป็นคนล้าหลังเขาเมื่อบริหารจะต้องหมั่น
ศึกษาหาความรู้ในด้านการบริหารอาจจะมาจากการฟังการศึกษาดูงานการเข้าอบรมในสถานที่และ
โอกาสต่าง  ๆ หรืออาจมาจากการสังเกตแล้วน า มาพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประยุกต์ให้เหมาะสมกับ
องค์การหรือหน่วยงานของตนผู้บริหารจะต้องเป็นคนหูไวตาไวทันสมัยทันความเจริญก้าวหน้าทาง
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เทคโนโลยีข่าวสารหรือที่เรียกว่า  IT (Information technology) น าเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
บริหารแทนก าลังคนซึ่งขาดแคลน 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2543, หน้า 187) วิมังสา  หมายถึง  การไตร่ตรองการ
สอบสวนเป็นการหมั่นใช้ปัญญาและสติในการไตร่ตรองพิจารณาและเหตุผลในสิ่งนั้น  ๆ  ริเริ่มใช้
วิธีการใหม่ๆตรวจสอบความบกพร่องของงานหาวิ ธีการแก้ไขปรับปรุงเพื่อช่วยให้งานน้ันง่ายขึ้นการใช้
ปัญญาจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าความส าเร็จมาสู่งาน 
  ไพฑูรย์  สินลารัตน์ (2542, หน้า 265-266) กล่าวอธิบาย  วิมังสาไว้ดังนี้  วิมังสาการ
ไตร่ตรองและให้เหตุผลใช้สติปัญญาพิจารณาคิดหาเหตุผลรู้จักวิธีการบริหารงานให้ส า เร็จไปด้วยความ
เรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์เมื่อเจอปัญหาใด  ๆ  ผู้บริหารต้องใช้ปัญญาไตร่ตรองไม่วู่วามรู้จักใ ช้
เหตุผลด้วยตนเองก็ควรที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักคิดรู้จักไตร่ตรองพิจารณาสิ่งต่าง  ๆ  อย่าง
ถี่ถ้วนและมีเหตุผลอีกด้วย 
  พระเทพวิสุทธิเมธี (ปัญญานันทภิกขุ)  (2546,หน้า 14) กล่าวถึงการใช้อิทธิบาท  4 ที่
เป็นฐานในส่วนที่เก่ียวกับวิมังสาไว้ว่าวิมังสา  หมายความว่า  ไตร่ตรองค้นคว้าหาเหตุผลในเรื่องนั้นให้
มันรู้ชัดตามสภาพที่เป็นจริงอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นแล้วต้องเอามาพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์วิจัย
ออกไปว่าสิ่งนั้นคืออะไรมันมาจากอะไรเพื่อให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องตามสภาพที่มันเป็นอยู่จริงๆ 
  พระจุลนายก (สุชาติ  สุชาโต)  (2546, หน้า 25) กล่าวว่า  วิมังสา  คือความใคร่ครวญ
การใช้เหตุผลใช้สติใช้ปัญญารู้จักคิดรู้จักอ่านว่าสิ่งที่ท า ไปน้ัน  ถูกหรือผิดอย่างไรถ้าสิ่งที่ท า ไปได้ผลดีก็
ควรจะท าให้มากขึ้นถ้าสิ่งไหนผิดก็ควรจะแก้ไขมันก็จะน าไปสู่ผลหรือความส าเร็จนั่นเอง 
  องค์ประกอบทั้ง  4 ของอิทธิบาทเป็นสิ่งที่เกื้อหนุนกัน บุคคลที่จะสามารถบรรลุ          
ถึงความส า เร็จของงานได้จะต้องมีครบในคุณลักษณะทั้ง  4 ประการจะขาดในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งไม่ได้เป็นหลักธรรมที่มีความเกี่ยวเนื่องต่อกันหรือกล่าวถึงอิทธิบาท   4  ได้สั้น ๆ  ว่า 
“มีใจรักพากเพียรท าเอาจิตฝักใฝุและใช้ปัญญาสอบสวน”พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543 ค: 842 
)แต่หากจะให้ความหมายที่ลึกซึ้งของอิทธิบาท  4 กล่าวเป็นหลักปฏิบัติได้ว่า  “อยากท ามันให้ดีที่สุดมี
อะไรต้องท ามันให้ส าเร็จท างานอย่างอุทิศตัวอุทิศใจและใช้ปัญญาจัดการ น างานสู่จุดหมาย” (พระ
ธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543, หน้า190) 
  สรุปได้ว่า  วิมังสา  หมายถึง  การใคร่ควรตรวจตรวจสอบผลของการเรียนหรือการ
ท างานว่ามีข้อผิดพลาดประการใด  เพราะอะไรจึงเป็นเช่นนั้นพร้อมทั้งจะสามารถท าให้เห็นวิธีแห่ง
หนทางแก้ไขในข้อบกพร่องนั้นได้อย่างมิอยากนักหรือหากว่าการเรียนหรือการงานนั้นประสบ
ผลส าเร็จไปได้ด้วยดีแล้ว  หากยังน าหลักของวิมังสาคือการใคร่ควรตรวจสอบมาอีกอยู่เสมอก็สามารถ
พัฒนาให้เกิดผลดียิ่งกว่าเดิม   
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 2.3.3.การวัดอิทธิบาท 4  
 การวัดอิทธิบาท  4  ได้มีผู้สร้างเครื่องมือส าหรับวัดอิทธิบาท  4  ไว้หลายประการดังที่
ผู้วิจัยจะกล่าวต่อไปนี ้
  พัชนี  ทองศรีนาก (2548,บทคัดย่อ)  สร้างเครื่องมือวัดอิทธิบาท   4  ซึ่งมีลักษณะ
เป็นมาตราวัดประเมินค่า  7  ระดับจ าแนกเป็นการรับรู้ตามมาตรฐานสังคมและความตั้งใจที่จะแสดง
พฤติกรรมข้อค าถามถามเกี่ยวกับการกระท า ที่อาจเคยท าจริงหรือยังไม่เคยการสร้างข้อค า ถามอาจใช้
วิธีProjective Technique โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นปัญหาขึ้นแล้วให้ผู้ตอบสมมติตนเองว่าถ้าอยู่ใน
สถานการณ์เช่นนั้น   จะท า อย่างไรเครื่องมือวัดนี้มีค่าความเชื่อมั่นความสอดคล้องภายในชนิด
สัมประสิทธิ์แอลฟาเมื่อวัดการรับรู้ตามมาตรฐานสังคมเท่ากับ  .85 และเมื่อวัดตามการรับรู้ของตนเอง
เท่ากับ .88  ต่อมาวิเชียร  พากเพียร, 2541,หน้า 124)  สร้างเครื่องมือวัดอิทธิบาท   4  ของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยสร้างสถานการณ์ที่เป็นสมมติที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ า วันจ านวน  80  ข้อ
จ าแนกออกเป็นด้านละ  20  ข้อมีค่าความเชื่อมั่นสอดคล้องภายในชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟาด้านฉันทะ
วิริยะจติตะวิมังสาและทั้งฉบับเท่ากับ .57, .72, .83, .82 และ .90 ตามล าดับจารุพร  แสงปุา,  
ชมชื่น  สมประเสริฐและสุรพงษ์  ชูเดช, 2549, หน้า 189)  สร้างเครื่องมือวัดคุณลักษณะการทางาน 
(อิทธิบาท  4) ของข้าราชการไทยมีลักษณะเป็นมาตรวัดประเมินค่า  5 ระดับจากจริงที่สุดถึงไม่จริง
ที่สุดมีค่าความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในชนิดสัมประสิทธิ์แอลฟาด้านฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาและทั้ง
ฉบับเท่ากับ .79, .77, .64, .75, และ .91 ตามล าดับโดยทุกข้อมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับ
คะแนนรวม  มากกว่า.30 เมื่อน าคะแนนรวมรายด้านมาหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน  
พบว่าองค์ประกอบทุกด้านของอิทธิบาท   4  มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.001 
โดยมีขนาดความสัมพันธ์ในระดับสูงคือ .82 ถึง .91 ต่อมา  กนิษฐา  ตัณฑพันธ,์ 2541, หน้า 225) น า
เครื่องมือนี้ไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูพบว่ามีความเช่ือมั่นสอดคล้องภายในชนิดสัมประสิทธิ์
แอลฟาทั้งฉบับเท่ากับ.98. และมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์รายข้อกับคะแนนรวมเท่ากับ .74 ถึง .91  
 2.3.4 ประโยชน์ของอิทธิบาท 4 
  อิทธิบาท  4  เป็นหลักธรรมที่คอยสกัดกั้นอุปสรรคต่อความส า เร็จและเป็นแรงเสริม
ก าลังใจที่คอยผลักดันการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ซึ่ง 
  วิเชียร  พากเพียร (2531, หน้า  27-36) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของอิทธิบาท  4 ซึ่ง
สามารถสรุปได้ดังนี ้
   1.  ประโยชน์ของฉันทะ คือ เป็นข้าศึกกับความเบื่อหน่ายท าให้ไม่เบื่องานไม่ท้อถอย
มีก าลังใจต่อสู้ปูองกันสร้างสรรค์สิ่งที่ตนรัก   ท าให้งานหนักกลายเป็นงานเบาที่ยากก็กลายเป็นง่ายถ้า
ขาดฉันทะท าให้ขาดก าลังใจเบื่องานทอดทิ้งงานกลายเป็นคนจับจดไม่ก้าวหน้า 
   2.  ประโยชน์ของ  วิริยะ  คือ  กาจัดความเกียจคร้านท าให้งานต่อเนื่องถ้าขาดวิริยะ
จะท า ให้เป็นคนอ่อนแอ   หนีที่ยากไปหาที่ง่าย   ท าอะไรไม่ส า เร็จขาดความก้าวหน้ามีแต่งานค้าง
กลายเป็นคนหย่อนสมรรถภาพ 
   3.  ประโยชน์ของจิตตะ  คือ  ท าให้ทราบความเป็นไปของงานอยู่เสมอเมื่อมีปัญญา
สามารถแก้ไขเหตุการณ์ได้ทันท่วงทีถ้าขาดจิตตะงานอาจเสียหายได้ง่ายโดยไม่รู้ตัวหรือรู้ตัวเมื่อสาย
เกินแก้เสียแล้ว 
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   4.  ประโยชน์ของวิมังสา  คือ  ช่วยให้ท างานไม่ผิดพลาดและท าให้มองเห็นลู่ทางที่
จะท างานให้ได้ผลดีถ้าขาดวิมงัสาจะท างานถูกๆผิดๆเปลืองทุนเปลืองแรงเปลืองเวลาและท าให้โง่เขลา 
  หลักอิทธิบาท  4 นี้ก่อให้เกิดประโยชน์ดังนี้  1) ท าให้เป็นคนมีนิสัยรักงานใฝุใจ     
ติดตามผลงานอย่างเพลิดเพลิน   2) รู้จักรับผิดชอบงานที่ท า ด้วยมีระเบียบและสมเหตุสมผล   3) มี
ประสบการณ์จัดเจนในกิจกรรมหลายสาขาสามารถแก้ปัญหาได้เฉียบขาดถูกต้องและรอบคอบและ   
4) ท าให้กิจการซึ่งไม่เหลือบ่ากว่าแรงบรรลุเปูาหมายส าเร็จคุ้มค่าและทันเหตุการณ์ 
  วิชัย  ธรรมเจริญ (2543, หน้า41)  จากประโยชน์ของอิทธิบาท  4  ที่กล่าวมาจะเห็นได้
ว่าฉันทะและวิริยะเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้บุคคลมีความสามารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคใน
การท า งานได้เป็นอย่างดีโดยมีจิตตะและวิมังสาเป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ การเอาชนะปัญหาและ
อุปสรรคในการท า งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นซึ่งในที่สุดแล้วก็จะช่วยเสริมให้บุคคลมีความ
สมารถในการเผชิญปัญหาและอุปสรรคมากขึ้นนั่นเอง   ดังนั้นหากผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมมี
อิทธิบาท  4  และใช้อิทธิบาท  4  เป็นหลักธรรมหนึ่งในการบริหารโรงเรียนแล้วก็จะท า ให้ผู้บริหาร
สามารถแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะส่งผลดีต่อทั้งโรงเรียนและ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย  
  สรุปได้ว่า  อิทธิบาท 4  เป็นหลักธรรมเหมาะแก่การน ามาปฏิบัติต่อตนเองเพื่อ
ความส าเร็จในการกระท า  กล่าวได้ว่าเป็นเสมือนอาวุธที่มีไว้ต่อสู้กับอุปสรรคต่าง ๆ  เพื่อน าผู้ปฏิบัติ
บรรลุเปูาหมายที่ได้ต้ังไว้  ไม่เพียงเท่านี้  ยังสามารถน าพาผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้น าอิทธิบาท 4 ไป
ปฏิบัติมผีลให้ส าเร็จการกระท าไปด้วย   
 2.3.5.  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน 
 การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารงานโดยผู้วิจัยขอน า เสนอรายละเอียดดังต่อไปนี้   
การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานโรงเรียนที่ดีนั้นจะส่งผลให้งานประสบผลส า เร็จที่ตั้งเอาไว้
และด าเนินไปด้วยดีผู้บริหารโรงเรียนใดสามารถน า ไปปฏิบัติได้ครบถ้วนจะถือว่าเป็นผู้บริหาร โรงเรียน
ที่มีความสมบูรณ์ในหลักอิทธิบาท  4  ซึ่งผู้บริหารจะต้องมีและให้มีบุคคลในองค์การคือความส า เร็จ
ของงานตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและมีความก้าวหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง 
 ค าว่าอิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมส าคัญของพุทธศาสนาที่ท าให้ถึงความส าเร็จเป็นคุณธรรม
ที่น าไปสู่ความส า เร็จในการท า งานเป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการท า งานในชีวิตประจ า วันกล่าวคือ
หลักธรรมเหล่านี้เป็นปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันความพอใจเพียงอย่างเดียวก็ไม่สร้างเหตุแห่ง
ความส าเร็จผู้บริหารต้องมีความพอใจแล้วพยายามขวนขวายหาความส า เร็จของสถานศึกษาอยู่บ่อยๆ
โดยไม่เลิกกลางคันพิจารณาหาข้อบกพร่องของการท า งานแล้วปฏิบัติสิ่งที่เกื้อกูลต่อการท า งานเพื่อให้
ประสบความส า เร็จในการบริหารหน่วยงานการที่ผู้บริหารแสวงหาฝึกฝนอดทนฟันฝุาเพื่อให้ได้มาซึ่ ง
ความส าเร็จของหน่วยงานอิทธิบาท  4  นับว่าเป็นสิ่งที่ส าคัญต่อความส าเร็จของผู้บริหารซึ่งหลักธรรม
ดังกล่าวแบ่งออกเป็น  4  ด้านคือ  (พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2543, หน้า 187) 
  1. ด้านฉันทะ  เป็นการกระท าที่แสดงถึงความสนใจใฝุรู้ความรักพอใจในสิ่งที่กระทา
และผลของการกระท าความมุ่งมั่นในสิ่งที่กระท าน้ันบรรลเุปูาหมายและการใช้วิธีท่ีถูกต้องในการบรรลุ
เปูาหมาย 
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   2.  ด้านวิริยะ  เป็นการกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่ต้องการท า งานให้ส าเร็จลงโดย
ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคใดๆที่เกิดขึ้นโดยมองว่าอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่ท้าทายในการท า งานให้
ส าเร็จต่อไป 
   3.  ด้านจิตตะ  เป็นการกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่มีความมุ่งมั่นในการท างานด้วย
ความแน่วแน่จดจ่อในสิ่งนั้นเมื่อมีสิ่งใดมารบกวนก็ไม่สามารถที่ จะละทิ้งงานนั้นได้ด้วยเห็นว่างานที่ท า
นั้นมีความส า คัญต่อตนเองผู้อื่นตลอดรวมถึงสภาพแวดล้อมด้วยจึงได้อุทิศกายและจิตใจ                
ในการท างานนั้น 
   4. ด้านวิมังสา   เป็นการกระท าที่แสดงถึงความรู้สึกที่ได้ใช้ปัญญาในการพิจารณา
ใคร่ครวญและการค้นหาและแก้ไขข้อบกพร่องในการท า งานโดยได้มีการทดลองและหาแนวทางใหม่ๆ
เพื่อน ามาใช้ในการท า งานส่งเสริมให้งานเสร็จสิ้นและบรรลุเปูาหมายได้อย่างสมบูรณ์เรียบร้อยจาก
การศึกษาทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต ลอดจนแนวทางการปฏิบัติของหลัก อิทธิบาท   4  แล้วใน
การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงสนใจจะใช้กรอบหลักอิทธิบาท 4  ใน 4  ด้านดังกล่าวนี้เป็นตัวแปรในการศึกษา 
  สรุปได้ว่า  การน าหลักธรรมอิทธิ 4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียน  สามารถท าให้โรงเรียน
เกิดการพัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  เนื่องจากว่าหลักธรรมที่น าไปใช้นั้นสามารถ
สร้างให้ผู้บริหารมีคุณภาพในการบริหารงาน  ด้วยความเป็นผู้มีความรักในงาน  หมั่นตรวจสอบงาน
อย่างสม่ าเสมอ  มีความขยันไม่ย่อมแพ้ ต่ออุปสรรค  และพิจารณาในหน้าที่ในจุดแก้ไข  จุดที่ต้อง
พัฒนาพร้อมทั้งจุดดีเพ่ือรักษาปรับปรุงหน้าที่ในปัจจุบันให้ดีขึ้น 
 
2.4 สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 2.4.1  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์   
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  มีทั้งหมด  9  แห่งดังนี้  
1) โรงเรียนชัยมงคลวิทยาอ าเภอกมลาไสย   จังหวัดกาฬสินธุ์   2) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง
อ าเภอเมือง   จังหวัดกาฬสินธุ์   3) โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก   อ าเภอกุฉินารายณ์ 
จังหวัดกาฬสินธุ์   4) โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี   อ าเภอร่องค า จังหวัดกาฬสินธุ์           
5) โรงเรียนหนองบัวพัฒนาวิทยา   อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์   6) โรงเรียนไชยวาร        
วิทยาเสริม   อ าเภอหนองกุงศรี   จังหวัดกาฬสินธุ์   7) โรงเรียนวัดบุณฑริ กาวาส  อ าเภอกุฉินารายณ์   
จังหวัดกาฬสินธุ์   8) โรงเรียนสมเด็จปริยัติ   อ าเภอสมเด็จ  จังหวัดกาฬสินธุ์   9) โรงเรียนพระปริยัติ
สามัญ  วัดประชานิยม  อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 2.4.2  โครงสร้างโดยทั่วไปของ โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา      
จังหวัดกาฬสินธุ์   
  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  ทั้ง 9 โรงเรียน   จากที่
ผู้วิจัยได้ ศึกษาข้อมูล จาก รายงาน จ .1 ร.1 ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557  พบว่า  ผู้จัดการโรงเรียน  
และผู้อ านวยการโรงเรียน  เป็นพระภิกษุพร้อมทั้งยังมีต าแหน่งพระสังฆาธิการ  ในระดับเจ้าคณะ
จังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ  รองเจ้าคณะอ าเภอ  นอกจากนี้ครูที่ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นครู
บรรพชิต  ซึ่งมีความรู้ทั้งทางธรรมและทางโลก  กล่าว คือ  มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นส่วน
ใหญ่พร้อมด้วยบางรูปสามารถสอบจบถึงเปรียญธรรม 9 ประโยคและนักธรรมเอก  และส่วนครู
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ฆราวาส  ซึ่งมีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี  ครูปฏิบัติหน้าที่สอนบางคนเคยเป็นพระภิกษุ
มาก่อน  อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าครูบางคนจะไม่เคยบวช มาก่อนแต่ครูทุกคนยังมีองค์ความรู้ทางธรรมถึง
ระดับนักธรรมช้ันเอก  ท าให้เห็นได้ว่าครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เป็นผู้มีความรู้ทั้งทางโลกและทางธรรม  อันเป็นผลท าให้สามารถน าหลักธรรมมาใช้ในการ
บริหารงานโรงเรียนและปฏิบัติหน้าที่การสอ นได้เป็นอย่างดี (ส านักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษากลุ่มที่ 10, 2557) 
 

2.5.งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ในการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท  4 และหลักธรรมที่เกี่ยวข้อง
พบว่า  มีงานวิจัยที่น่าสนใจและควรแก่การพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาการน าหลักธรรมไปใช้
ในการบริหารงานในสถานศึกษาซึ่งมีผู้รวบรวมไว้ดังนี้ 
  พระมหาสุภีร์  ฐิตเมโธ (2533, หน้า 191) ได้ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาที่ควรน า มา
ประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการพบว่าพุทธธรรมเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยส่งเสริมให้อุดมการณ์ในเรื่องการ
ถือหลักความมีเหตุผลในการปฏิบัติราชการบรรลุผลได้ทั้งในด้านความมีเหตุผลในการท า งานทั่วไป
และด้านการแก้ปัญญาโดยใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลรู้จักกาลเทศะรู้จักบุคคลและสิ่งแวด ล้อมเคารพ
ความจริงและหลักการและยึดหลักอิทธิบาท4 เป็นหลักการถือหลักพึ่งตนเองในการท าความดีเป็นหลัก
ที่ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองซึ่งจะน าไปสู่ความรับผิดชอบในองค์การอื่นๆต่อไป 
  คุณศักดิ์  ยอดจันทร์ ( 2536, 57) ผลการวิจัยพบว่า ปัญหาการบริหารโครงการอาหาร
กลางวันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวัยวุฒิและ
ประสบการณ์ต่างกันแตกต่างกันจากการศึกษาทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องช้ีให้เห็นว่าประสบการณ์
ในการท างานมีผลต่อการด าเนินงานโดยพบว่ามีความแตกต่างเพื่อให้ชัด เจนและเป็นการตรวจสอบ
ความถูกต้องผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรประสบการณ์ในการท างานเข้ามาศึกษาโดยตั้งค่าสมมติฐานว่าครูที่
มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน        
  ปริญญาณ   วันจันทร์  (2536, หน้า 75) พบว่าอิทธิบาท  4 มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพในการท า งานของครูในกลุ่มรวมและครูกลุ่มหญิงโดยร่วมกับตัวแปรในกลุ่มอื่นได้แก่
ความเช่ือทางพุทธการปฏิบัติทางพุทธเจตคติต่อวิชาชีพครูความเชื่ออ า นาจภายในตนเองแรงจูงใจใฝุ
สัมฤทธิ์การรับรู้การสนับสนุนจากสภาพแ วดล้อมในการท า งานของครูได้ร้อยละ  7.30และ 16.40 
ตามล าดับ 
  กนิษฐา  ตัณฑพันธ์ (2541, หน้า 48) ศึกษาพฤติกรรมการท า งานของครูโดยศึกษา
พฤติกรรมการสอนตามบทบาทเชิงครูผลการศึกษาพบว่าอิทธิบาท  4 ร่วมกับตัวแปรการท านายอ่ืน
ได้แก่เอกลักษณ์บทบาทเชิงวิชาชีพป ฏิสังสรรค์ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับบุคลากรในทีมสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของพฤติกรรมการสอนตามบทบาทเชิงวิชาชีพในด้านรวมด้านการศึกษาในบทเรียน
และด้านการส่งเสริมและคงไว้ซึ่งการสอนได้ร้อยละ  22.08, 13.88, และ 13.21 ตามล าดับการศึกษา
ในกลุ่มวิชาชีพคร ู 



37 
 
  พระชาลี  สินชัยกิจ (ชาตวีโร), 2541, หน้า 115) ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในฐานะเป็นครูสอนศีลธรรมในกองทัพ :ศึกษากรณีกองทัพบกจากลุ่ม
ตัวอย่างที่ท าการวิจยัพบว่าทหารทีไ่ด้รับการฝึกอบรมศีลธรรมมีการน าหลักธรรมอิทธิบาท  4  อันเป็น
คุณเครื่องให้เกิดความส า เร็จความประสงค์มาใช้ในการประกอบกิจการงานดังนี้การท า งานให้ส า เร็จ
จ าเป็นต้องอาศัยความขยันเห็นด้วยจ านวน 187 นายคิดเป็นร้อยละ 93.5 ไม่แน่ใจจ านวน 7 นายคิด
เป็นร้อยละ3.5 ไม่เห็นด้วยจ านวน 6 นายคิดเป็นร้อยละ 3 การท างานจะประสบผลส าเร็จได้ต้องมี
ความต้ังใจเห็นด้วยจ านวน 194 นายคิดเป็นร้อยละ 97 ไม่แน่ใจจ านวน 4 นายคิดเป็นร้อยละ 2 ไม่
เห็นด้วยจ านวน 2 นายคิดเป็นร้อยละ 1 การปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความซื่อสัตย์เอาใจใส่ใฝุใจขยัน
ถือเป็นหัวใจของการท างานเห็นด้วยจ านวน 195 นายคิดเป็นร้อย 97.5 ไม่แน่ใจจ านวน 3 นายคิดเป็น
ร้อยละ 1.5 ไม่เห็นด้วยจ านวน 2 นายคิดเป็นร้อยละ 1งานส่วนรวมมีผู้รับผิดชอบหลายคนไม่จ า เป็นที่
ท่านต้องต้ังใจท าและทุ่มเทให้แก่งานน้ันเห็นด้วยจ านวน 23 นายคิดเป็นร้อย 11.5 ไม่แน่ใจจ านวน 10 
นายคิดเป็นร้อยละ 5 ไม่เห็นด้วยจ านวน 167 นายคิดเป็นร้อยละ 83.5  
  พัชนี  ศรีทองนาก (2548 หน้า108 อ้างถึงในมนูโห้ไทย 2543 หน้า 23) ได้ศึกษา
ความสัมพันธ์ภายในของบุคลิกภาพอิทธิบาท  4 แต่ละด้านโดยกลุ่มตัวอย่างคือนิสิตครูช้ันปีที่   1  และ
ปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2517 มหาวิทยาลัยศรีนครินทราวิโรฒ  ชั้นปีละ  50  คนรวม 100 คนและนิสิต
เตรียมแพทย์ช้ันปีที ่ 2  และชั้นปีที ่ 4  ปีการศึกษา  2517  มหาวิทยาลัยมหิดลชั้นปีละ  50  คนรวม  
100  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสองอาชีพเป็นจ านวน  200  คนจากผลการวิจัยพบว่าความสัมพันธ์ภายใน
ของบุคลิกภาพอิทธิบาท  4  แต่ละด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกผู้ที่มีลักษณะอิทธิบาท  4  ข้อใดข้อ
หนึ่งแล้วจะมีลักษณะอิทธิบาท  4  ในข้อนั้นด้วย 
  เสกสันต์   บุญยะ (2549, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4 ในหารบริหารงานของ
บุคคลของผู้บริหาร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ขนาดเล็ก  แผนกสามัญศึกษา  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษา  เชียงใหม่  เขต 4  ผลการวิจัยพบว่า  ประชากรทั้งหมดเป็นเพศชาย  ผู้บริหารมีอายุ
ระหว่าง 51-60 ปี  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีอายุราชการ 6-10 ปี  และท างานอยู่ใน
โรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 212-300 รูป/คน  ส่วนครูผู้สอนมีอายุต่ ากว่า 30 ปี  มีการศึกษาอยู่ใน
ระดับปริญญาตรี  มีอายุราชการ 1-5 ปี  และท างานอยู่ในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 212-300 รูป/
คน  ผู้บริหารและครูผู้สอน  มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 คือ ด้านวิมังสา  ด้านจิตตะ  ด้าน
ฉันทะ  ด้านวิริยะ  ในการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก  ส าหรับปัญหาที่พบในการ
วิจัยคือ  ในด้านฉันทะ  โดยให้เหตุผลว่าผู้บริหารมีความเกรงใจผู้ร่วมงานมากเกินไป  จึงไม่ค่อยว่า
กล่าวตักเตือน  รองลงมา  คือด้านวิมังสา  โดยให้เหตุผลว่ามีการมอบหมายงานไม่ตรงกับ
ความสามารถ  แก้ไขปัญหาไม่ตรงจุดท าให้เกิดความล่าช้าในการพัฒนางาน  และด้านจิตตะโดยให้
เหตุผลว่าขาดการส่งเสริมการอบรมแก่ผู้ปฏิบัตานและการขาดงบประมาณในการด าเนินงาน 
  พระมหาวุฒิกร  บัวทอง (2552, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4  ใน
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษาในกลุ่ม 7  ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7  มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับกรใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก  2)  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7  ที่มีสถานภาพที่ต่างกันมี
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ความคิดเห็น  เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  โดย
ภาพรวมและรายด้าน  แตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  ครูโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  กลุ่ม 7  ที่มีประสบการณ์ท างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยว กับการใช้
หลักธรรมอิทธิบาท 4  ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมและรายด้าน  แตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และ 4)  ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา
ในกลุ่ม 7  ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ หลักธรรมอิทธิบาท 4  
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  
ด้านวิริยะแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  กัญก์ฬาภรณ์  กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ )  ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ประสิทธิภาพการ
จัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ด้านฉันทะ   อยู่ในระดับมากทีสุด  ส่วนด้านวิริยะ  จิต
ตะและวิมังสา  อยู่ในระดับมาก  2)  ผลการเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  บุคลากรที่มีเพศ  อายุ   ระดับการศึกษา  ต าแหน่งแลรายได้  
ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  
โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน  จึ งปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  บุคลากร
ที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  ด้น
วิมังสา  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3)  แนวทางการประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 
4  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก  คือ  บุคลากรควรมีความ
ต้องการใฝุใจรักที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ   ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป  มีความขยัน  
หมั่นประกอบการงานด้วยความพยายาม  เข้มแข็ง  อดทน  เอาธุระ  ไม่ท้อถอย  ต้องต้ังจิตรับรู้ใน
ภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัตงานด้วยความคิด  เอาใจฝักใฝุ  ไม่ปล่อยใจฟุูงซ่านเลื่อนลอยไป  
อุทิศตนอุทิศใจให้แก่งานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง  และหมั่นใช้ปัญญาพิจารณา  ใคร่ครวญ  ตรวจตราหา
เหตุผล  ข้อยิ่งหย่อนในงานน้ัน ๆ  ที่ส าคัญต้องรู้จักการวางแผนงาน  วัดผลและคิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
  พระดนัย  บุญสาร  (2555, บทคัดย่อ )  ศึกษา การประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา  : กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์   พบว่า  แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลิกของผู้บริหารที่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ  คือ  เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  โดยที่คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจะส่งผลท าให้เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝุาย   
ท าให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพสูง  ท าให้บุคลากรครูมีขวัญก าลังใจที่ดี   และผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ   สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึ กษาต้องการพบเห็นเกี่ยวกับการท างานของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  คือ  บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพตั้งใจสอน  มีคุณธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเท   เสียสละ   
รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน  และปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่   ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมว่าสามารถช่วยให้ง านส าเร็จและบุคลากรมีความสุขในการท างานแบบ  “ร่วม
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คิด  ร่วมท าร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมภาคภูมิใจ ”  สิ่งที่ท าให้ผู้บริหารรู้สึกพอใจในการบริหารงาน
ของตน  คือ  การยึดมั่นในคุณธรรม  ให้การสนับสนุนบุคลากรและส่งเสริมการศึกษาของผู้เรียนและ
จากค ากล่าวที่ว่าผู้บริหารที่ดีจ าเป็นต้องมีคุณธรรมควบคู่กับการท างาน พบว่า   ผู้บริหารทุกท่านเห็น
ด้วย  และให้เหตุผลสนับสนุนว่า   คุณธรรมเป็นหัวใจส าคัญในการบริหาร สามารถสร้างความศรัทธา   
และเป็นพื้นฐานที่ท าให้ เกิดแห่งความรัก ความสามัคคีในหมู่คณะ   หากผู้บริหารมีคุณธรรมประกอบ
กับการท างานแล้วย่อมท าให้ครูมีสุขภาพจิตที่ดีและเกิดบรรยากาศในการท างานอย่างมีความสุขอันจะ
ส่งผลต่อความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้ดีและมีคุณภาพต่อผู้เรียนในที่สุด 
  จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ ยวข้อง  ข้างต้นของผู้วิจัย  ท าให้เห็นว่าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามีส่วนส าคัญในการน ามาบริหารต่อหน่วยงานอย่างยิ่ง  ไม่เพียงเฉพาะหลักธรรมใด
หลักธรรมหนึ่งที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับหน่วยงาน  แต่ขึ้นอยู่กับการน าหลักธรรมนั้น ๆ มาประยุกต์ใช้
ให้เหมาะสมกับการงาน  อย่างไรก็ดีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเท่าที่พบ  ท าให้เห็นว่า
ยังไม่มีงานวิจัยใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์  ดังนั้นจึงมีส่วนที่ท าให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาวิจัย
เรื่องการใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  เพื่อน าผลการวิจัยนี้ไปพัฒนาหน่วยงานที่ผู้วิจัยได้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในปัจจุบันและเพื่อเป็น
การเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการต่อไป 
 
 

 



 
 

บทที่  3 

วิธีด าเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้มุ่งศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยโดยปริมาณ (Quantitative  
Research)  แบบส ารวจ  (Survey  Research)โดยมีขัน้ตอนการวิจัยดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในการวิจัย 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1.  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1  ประชากร 
  ประชากรคือครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
110 รูป / คนจ าแนกได้ดังนี ้
  1)  ครบูรรพชิต จ านวน  19  รูป 
  2)  ครูฆราวาสจ านวน  91  คน 
 3.1.2.  กลุ่มตัวอย่าง 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ์ประจ าปีการศึกษา  2557  โดยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยตาราง Krejcie & 
Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545, หน้า 43) จ านวน  86  รูป/คน  ดังตารางที่ 3.1(ส านักงานกลุ่ม
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษาที่ 10,2557) 
 
ตารางที่ 3.1  แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา 
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ครูบรรพชิต ครูฆราวาส 

โรงเรียนชัยมงคลวิทยา   - 8 6 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกลาง   6 7 11 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามัญวัดสิมนาโก   2 10 9 
โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดปฐมแพงศรี   - 15 12 
โรงเรียนหนองบัวพัฒนาวิทยา   3 13 12 



41 

ต่อตารางที่ 3.1 
 

 

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ ์

ประชากร กลุ่ม
ตัวอย่าง ครูบรรพชิต ครูฆราวาส 

โรงเรียนพระปริยัติธรรมไชยวารวิทยาเสริม   1 8 7 
โรงเรียนวัดบุณฑริกาวาส   1 5 5 
โรงเรียนสมเด็จปริยัติ  3 6 7 
โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม  3 19 17 

 

รวมจ านวนคร ู
19 91  

86 
110 

 
3.2.  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.2.1  ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางส า เร็จรูปของเครซี่และมอร์แกน  (Krejcie and 
Morgan อ้างถึงในประยูร  อาษานาม, 2543, หน้า167)ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  86  รูป /คนและใช้
วิธีการสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random sampling)  มีขั้นตอนดังนี ้
  1)  แบ่งช้ันตามสถานภาพ  2  ชั้น  คือ  ครบูรรพชิตและครูฆราวาส 
  2)  ในแต่ละชั้นก าหนดสัดส่วนตามประสบการณ์การท างาน 
  3)  สุ่มอย่างง่ายเพื่อเลือกผู้ตอบแบบสอบถามคือครูบรรพชิตและครูฆราวาสในโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ ให้ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 

 
3.3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  การวิจัยครั้ งนี้  ผู้วิจัยได้ใช้ เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม มี
จ านวน  3  ตอนดังนี ้
  ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล ส่วนบุคคล  ของผู้ตอบเป็นแบบสอบถาม
รายการ  (Checklist) จ าแนกตามประเภทของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วยสถานภาพ
ประสบการณ์ในการท างานและระดับการศึกษา 
  ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ใน  4  องค์ประกอบของหลัก
อิทธิบาท  4 คือ  ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา  แบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า   
5  ระดับ (Rating scales) มีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้ 
   5  หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนระดับมากที่สุด 
   4  หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนระดับมาก 
   3  หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนระดับปานกลาง 
   2  หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนระดับน้อย 
   1  หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนระดับน้อยที่สุด 
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  ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยั ติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   เป็นแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด   

 
3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย 
  3.4.1.  ศึกษาต าราเอกสารแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับหลักอิทธิบาท  4  
ตลอดจนทฤษฎแีละแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ในการบริหารโรงเรียน 
  3.4.2.  ก าหนดโครงสร้างของเครื่องมือโดยการจัดท า ตารางโครงสร้างและเนื้อหาเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบแก้ไข 
  3.4.3.  สร้างแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า   5  ระดับโดยสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนตามองค์ประกอบของหลักอิทธิบาท   4  คือ
ฉันทะ  วิริยะ  จิตตะ  และวิมังสา 
  3.4.4. น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบเนื้อหาและภาษาที่ใช้น า มา
ปรับปรุงแก้ไข 
  3.4.5. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอผู้เชี่ยวชาญจ า นวน  3 ท่าน
ประกอบด้วย 
  1)  พระครูสุธีวรสาร, ดร. 
    วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา  (ปร.ด.) 
    ต าแหน่งปัจจุบัน  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาลัยศาสนศาสตร์
        เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 
        ราชวิทยาลัย       
    ผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 
  2)  พระครูปัญญาวราวุธ 
       วุฒิการศึกษา  การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.)     

         ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม 
         อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธ์ุ    
    ผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ถ้อยค าภาษา   
  3)  ดร.สถิตย์  กุลสอน   
    วุฒิการศึกษา    ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) 
    ต าแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท )
        สาขาการบริหารการศึกษา 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา 
 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงของเน้ือหา ( Content Validity ) และความถูกต้องของ
เครื่องมือแล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง   IOC ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหาโดยก าหนด
ระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  ดังนี้  
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  + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงตามเน้ือหา 
     0  เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา 

 - 1  เมื่อแน่ใจข้อค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเน้ือหา 
 เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ไม่ต่ ากว่า  0.50 ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50  ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ  หากผลการตรวจสอบคุณภาพขอเครื่องมือ  พบว่า  ค าถามข้อใดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่า 0.50  ขึ้นไป จึงน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  ผลการตรวจสอบสรุปประเด็นโดยหาค่า  
IOC  ได้ทั้งฉบับเท่ากับ 1.00 (ภาคผนวก จ,หน้า 109)   
  3.4.6. น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปทดลองใช้  (Try out) กับกลุ่มครูโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้แก่ครูบรรพชิตและครูฆราวาสในโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์   ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจ า นวน 30 รูป/คน  เพื่อ
ตรวจสอบความเข้าใจภาษาค า ชี้แจงต่างๆของแบบสอบถามและวิเคราะห์หาคุณภาพของ
แบบสอบถามคือค่าความเที่ยง  (Reliability) โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) 
ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อ้างถึงในดวงดาว  ทองผ่อง, 2545: 86)  ได้ค่าความเช่ือมั่น
ของแบบสอบถาม  เท่ากับ  0.88 (ภาคผนวก ง,หน้า 106)     
 3.4.7. จัดพิมพ์เครื่องมือฉบับสมบูรณ์แล้วน าไปเก็บข้อมูลในการวิจัย 
ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือเป็นไปตามภาพประกอบที่  3.1  ดังนี ้
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพประกอบที่  3.1  แสดงขั้นตอนการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ศึกษาเอกสารต าราทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

กรอบก าหนดแนวคิดและขอบข่ายของการวิจัย 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของการสร้างเครื่องมือ 

สร้างเครื่องมือ 

น าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 

ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 

น าไปทดลองใช้ (Try Out ) แล้วหาความเที่ยง 

ปรับปรุงแก้ไขและจัดพิมพ์ฉบับสมบูรณ ์
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3.5.  การเก็บรวบรวมข้อมูล        

 3.5.1. ขอหนังสืออนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย  จากวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ไปมอบให้ ผู้อ านวยการโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูล 

 3.5.2. น าหนังสือจาก   วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลั ย
มหามกุฏราชวิทยาลัย   ไปยื่นต่อผู้อ า นวยการโรงเรียนพร ะปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ที่ได้รับการสุ่มส า หรับเก็บรวบรวมข้อมูลพร้อมกับเครื่องมือส า หรับเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ
ท าการศึกษาวิจัยโดยให้ครูบรรพชิตและครูฆราวาสที่ได้รับการสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม
ที่เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมลูที่ส่งไปพร้อมกับหนังสือขออนุญาต 
 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6.1  การประมวลผลข้อมูลมีขั้นตอน 
  1)  ตรวจสอบ วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม
วิเคราะห์โดยการน ามาแจกแจงความถี(่Frequency)และร้อยละ(Percentage) 
  2 )  วิเคราะห์แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารโรงเรียน
วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี่ย (𝑥) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 การแปลความหมายข้อมูล 
 ในการแปลความหมายข้อมูล  ( 𝑥) ของวิเชียร เกตุสิงห์ (2538  : หน้า 9) ซึ่งก าหนดไว้  
  4.21 - 5.00  หมายถึง  ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด 
  3.41 - 4.20  หมายถึง  ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน 
ระดับมาก   
  2.61 - 3.40  หมายถึง  ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน 
ระดับปานกลาง 
  1.81 - 2.60  หมายถึง  ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน 
ระดับน้อย 
  1.00 - 1.80  หมายถึง  ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนอยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
 3.6.2  การวิเคราะห์ข้อมูล  ท าการวิเคราะห์ข้อมลูตามวัตถุประสงค์ 
  1)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดย  วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  
ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกตามสถานภาพ
โดยการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง  2  กลุ่มใช้การทดสอบค่าที (t-test) 
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  2)  วิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลโดย  วิเคราะห์เปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4 
ในการบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   จ า แนกตาม
ประสบการณ์ ในการท าางานและระดับการศึกษา โดยการทดสอบความ แตกต่างระหว่างกลุ่มตัวอย่าง   
3  กลุ่มใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) เมื่อพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จะ
น าไปทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ(่Scheffe')  
 
3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  ในการวิจัยเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนก
สามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   ผู้วิจัยได้ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป  ดังน้ี 
   3.7.1.  สถิติพื้นฐาน 
    1)  ค่าร้อยละ (Percentage)  
    2)  ค่าเฉลี่ย  (Mean)  โดยใช้สูตร 
    3)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) 
   3.7.2  สถิติที่ใช้หาคุณภาพของเครื่องมือ 
    1)  หาค่าเที่ยงตรงของแบบสอบถามโดยผู้เช่ียวชาญและใช้ค่าดัชนี IOC (Index 
of Item – Objective Congruence) 
    2)  หาอ านาจจ าแนกของแบบสอบถามโดยวิธี Item – Total Correlation โดย
วิธีใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างคะแนนรายข้อกับคะแนนรวมทั้งฉบับ 
    3)  หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยใช้วิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แอลฟา (Alpha Coefficaien) ของครอนบัค (Cronbach) 
   3.7.3  สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
    เปรียบเทียบการการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดของครูที่มีปัจจัยส่วนบุคคล จ าแนกตาม  สถานภาพ  
ประสบการณ์ท างานและระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน  ด้วยทดสอบค่าที  t-testและ  F-test  (One  
way ANOVA) 
 



บทที่  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิเคราะห์ข้อมูล  วิจัยเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ตามล าดับดังนี้ 
 4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 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 ค่าสถิติทดสอบที 
  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 าคัญทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 
 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลตามล าดับ  ดังต่อไปน้ี 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  
สถานภาพ  ประสบการณ์ ในการท างาน  และระดับการศึกษา  ใช้วิเคราะห์หาร้อยละและน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่  2  การวิเคราะห์การใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยายทั้งในภาพรวม  รายด้าน  และรายข้อ  ทั้ง  4  ด้าน  คือ  ด้านฉันทะ  
ด้านวิริยะ  ด้านจิตตะและด้านวิมังสา  
  ตอนที่  3  เปรียบเทียบการการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่มี  สถานภาพ    ประสบการณ์ใน
การท างานและระดับการศึกษา  ต่างกันโดยใช้สถิติ  t – test  และF-test (One – Way ANOVA)  
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  ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency)และน าเสนอ
ในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 
4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

ตอนที่  1  ข้อมูลปัจจัย ส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   วิจัยเรื่องการ ใช้หลัก    
อิทธิบาท   4 ในการบริห ารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   
จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่  4.1 - 4.3 

 
ตารางที่  4.1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      

จ าแนกตามสถานภาพ 
 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 
ครบูรรพชิต 
ครฆูราวาส 

15 17.4 
71 82.6 

รวม 86 100 
 

 จากตาร างที่  4.1  พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพเป็น  ครูฆราวาส  
จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.6 และรองลงมาเป็ นครูบรรพชิต จ านวน   15  รูป   คิดเป็น       
ร้อยละ  17.4   
 
ตารางที่  4.2  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบ บสอบถาม      

จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ประสบการณใ์นการท างาน จ านวน ร้อยละ 
ไม่เกิน 5 ปี 
6 – 10 ปี 
11 ปีขึ้นไป 

22 25.60 

31 36.00 
33 38.40 

รวม 86 100 
 

 จากตาร างที่  4.2  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ ในการท างาน    
11  ปีขึ้นไปจ านวน  33  รปู/คน  คิดเป็นร้อยละ  38.40  และรองลงมา  6-10  ปี  จ านวน  31  รูป/
คน  คิดเป็นร้อยละ  36.00  และไม่เกิน  5  ปี  จ านวน  22  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  25.60 
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ตารางที่  4.3  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม      
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ปริญญาตร ี
ปริญญาโท 
ปริญญาเอก 

49 57.0 

34 39.50 
3 3.50 

รวม 86 100 
 

 จากตาร างที่  4.3  พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดับการศึกษา  ปริญญาตรี  
จ านวน  49  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  57.0  รองลงมา  ปริญญาโท  จ านวน  34  รูป/คน  
 คิดเป็นร้อยละ  39.50  และปริญญาเอก  จ านวน  3  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  3.50 
 
ตอนที่  2  แสดงผลการวิเคราะห์ การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ปรากฏตามตาราง 
ที่ 4.4 – 4.8 

 
ตารางที่  4.4  แสดงค่าเฉลี่ยและ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการใช้หลักอิทธิบาท   4 ในการ

บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนก
โดยรวมและรายด้าน 

 

การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   

จังหวัดกาฬสินธุ ์

 

ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 

 S.D. ระดับ อันดับที ่

ด้านฉันทะ 4.04 0.79 มาก 1 
ด้านวิริยะ 4.01 0.83 มาก 3 
ด้านจิตตะ 4.02 1.21 มาก 2 
ด้านวิมังสา 3.92 0.90 มาก 4 

รวม 4.00 0.91 มาก  
 

 จากตารางที่  4.4  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( =4.00, S.D.=0.91) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ
ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุอยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้ดั งนี้      
ด้านฉันทะ  ด้านจิตตะ  ด้านวิริยะและวิมังสา 
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ตารางที่  4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ในการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ  
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 
 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที ่

1 ผู้บริหารมีความสนใจและติดตามงานของ
โรงเรียนอยู่เสมอ 

 
4.01 

 
0.91 

 
มาก 

 
3 

2 ผู้บริหารมีความยินดีความพอใจในผลงาน
ต่าง ๆ ทีค่รแูละนักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติ 

 
3.84 

 
0.89 

 
มาก 

 
6 

3 ผู้บริหารมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่
เกิด ประโยชน์ต่อสถานศึกษา  

 
4.13 

 
0.84 

 
มาก 

 
2 

4 ผู้บริหารมีความพอใจจะปฏิบัติงานนอก
เวลาท าการด้วยความเต็มใจ 

 
4.01 

 
0.94 

 
มาก 

 
5 

5 ครูไดป้ฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายส าเร็จ
ตามเป้าหมายด้วยความเต็มใจ 

 
4.01 

 
0.79 

 
มาก 

 
4 

6 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นการปฏิบัติหน้าที่ให้
ประสบความส าเร็จ 

 
4.24 

 
0.89 

 
มาก 

 
1 

รวม 4.04 0.79 มาก  
   

 จากตารางที่  4.5  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านฉันทะ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( =4.04, S.D.=0.79)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ   พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้ง 6 ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุ ดคือข้อ  6          
ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นการปฏิบัติหน้าที่ ให้ประสบความส าเร็จ  ( =4.24, S.D.=0.89) รองลงมาคือ    
ข้อ 3  ผู้บริหารมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา  ( =4.13, S.D.=0.84)  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ   ข้อ  2  ผู้บริหารมีความยินดีความพอใจในผลงานต่าง  ๆ ที่ครูและ
นักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติ ( =3.84, S.D.=0.89) 
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ตารางที่  4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จงัหวัดกาฬสินธุ ์

ระดับการศึกษาหลักอิทธิบาท  4 

  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารมีความเพียรพยายามในการศึกษา 
หาความรู้พัฒนาตนอยู่เสมอ 

 
4.12 

 
0.91 

 
มาก 

 
1 

2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ส าเร็จ
โดยไม่หวั่นต่ออุปสรรคของงาน 

 
4.02 

 
1.01 

 
มาก 

 
2 

3 ผู้บริหารมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง ท้าทาย
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 

 
3.95 

 
0.91 

 
มาก 

 
5 

4 ผู้บริหารมีความขยัน ไม่ย่อท้อต่อความ
ล าบากในการบริหารงานโรงเรียน 

 
3.97 

 
0.87 

 
มาก 

 
4 

5 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของตน
ให้ทันสมัยและทนัเหตุการณ์อย่างสม่ าเสมอ 

 
3.99 

 
0.96 

 
มาก 

 
3 

รวม 4.01 0.83 มาก - 
 

 จากตารางที่  4.6  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( =4.01, S.D.=0.83)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ อ  พบว่า  อยู่ในระดั บมากทั้ง  5  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ  1 
ผู้บริหาร มีความเพียรพยายามในการศึกษา หาความรู้พัฒนาตน อยู่เสมอ  ( =4.12, S.D.=0.91)  
รองลงมาคือ   ข้อ 2 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ส าเร็จโดยไม่หว่ันต่ออุปสรรคของงาน  
( =4.02, S.D.=0.01)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ ข้อ  3  ผู้บริหารมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้า
ทายความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ ( =3.95, S.D.=0.98) 
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ตารางที่  4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระ ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จั งหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์

ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 
 

  
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที่ 

1 ผู้บริหารให้ก าลังใจผู้ทีม่ีความฝักใฝ่ในการ
ปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  

 
4.01 

 
0.96 

 
มาก 

 
3 

2 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของโรงเรียน 

 
4.01 

 
0.93 

 
มาก 

 
2 

3 ผู้บริหารส่งเสริมและเป็นก าลังใจส าหรับครูที่
มีความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานโรงเรียน 

 
3.91 

 
0.89 

 
มาก 

 
5 

4 ผู้บริหารให้ก าลังใจกับครูทีม่ีจิตใจจดจ่ออยู่
กับงานที่ ปฏิบัติอยู่ 

 
3.94 

 
0.94 

 
มาก 

 
4 

5 ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วย
ความมั่นคง ไม่หวั่นไหว 

 
3.87 

 
0.93 

 
มาก 

 
7 

6 ผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัด
การศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
3.91 

 
0.95 

 
มาก 

 
6 

7 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน นั้นให้
บรรลุเป้าหมาย 

 
4.56 

 
1.59 

 
มากที่สุด 

 
1 

รวม 4.02 1.21 มาก  
 

 จากตารางที่  4.7  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( =4.02, S.D.=1.21)    
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้ง  6  ข้อ  และระดับมากที่สุด 1 ข้อ  โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 7 ผู้บริหาร มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน นั้นให้บรรลุเป้าหมาย  ( =4.56, 
S.D.=1.59)  รองลงมาคือ   ข้อ 2 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตามพันธกิจของโรงเรียน  
( =4.01, S.D.=0.93)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ข้อ  5  ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงาน
ด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหว( =3.87, S.D.=0.93) 
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ตารางที่  4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบ นมาตรฐาน  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิมังสา   
จ าแนกโดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อ การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์

ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 
 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับที ่

1 ผู้บริหารได้มีการ วิเคราะห์และทบทวนจุด 
เด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่
ผ่านมา เพื่อน ามาวางแผนการปฏิบัติงาน
งานในปัจจุบัน 

 
 
 

4.03 

 
 
 

0.89 

 
 
 

มาก 

 
 
 
1 

2 ผู้บริหารได้มีการ ทบทวนกระบวนการ
ท างานก่อนลงมือปฏิบัติงาน 

 
3.88 

 
0.91 

 
มาก 

 
3 

3 ผู้บริหารได้มีการ ประเมินกระบวนการ  
ปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงาน ของครูอยู่
เสมอ 

 
 

3.81 

 
 

0.86 

 
 

มาก 

 
 
4 

4 ผู้บริหารได้มีการ ประเมินงานหรือ โครงการ
เมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือโครงการ 

 
3.93 

 
0.94 

 
มาก 

 
2 

รวม 3.92 0.90 มาก  
 

 จากตารางที่  4.8  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิมังสา  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ( =3.92, S.D.=0.90)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  พบว่า  อยู่ในระดับมากทั้ง  4  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อ 1 
ผู้บริหารได้มีการ วิเคราะห์และทบทวนจุด เด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเพื่อน ามา
วางแผนการปฏิบัติงานงานในปัจจุบัน  ( =4.03, S.D.=0.89)  รองลงมาคือ  ข้อ  4  ผู้บริหารได้มีการ
ได้ประเมินงานหรือโครงการเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือโครงการ ( =3.93, S.D.=0.94)  ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ข้อ 3  ผู้บริหารได้มีการ ประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงาน
อย่างสม่ าเสมอ ( =3.81, S.D.=0.86) 
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ตอนที่  3  แสดงผลการเปรียบเทียบ การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวั ดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม   
สถานภาพ   ประสบการณ์การท างาน   และระดับการศึกษา ที่แตกต่างกัน  
โดยใช้สถิติ  t-testและF-test  (One-way ANOVA) 

  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตามตารางที่  4.9 –  4.38 
 
ตารางที่  4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม   จ าแนก
ตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n  S.D. ระดับ 

ครบูรรพชิต 
ครฆูราวาส 

15 
71 

3.96 
4.03 

0.68 
0.94 

มาก 
มาก 

รวม 86 3.92 0.81 มาก 
 

 จากตารางที่  4.9  พบว่า   ความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อการใช้หลัก อิทธิบาท 4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครูบรรพชิตและครูฆราวาส   มีความคิดเห็นต่อการ ใช้หลักอิทธิ
บาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดก าฬสินธ์ุ                 
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่  4.10  แสดงผลการเ ปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียน          

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนก      
ตามสถานภาพ   

 

สถานภาพ n  S.D. t Sig. 
ครบูรรพชิต 15 3.96 0.68 -.348 .729 
ครฆูราวาส 71 4.03 0.94   

รวม 86 3.92 0.81   
 

 จากตารางที่  4.10  พบว่า ความคิดเห็นของครบูรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้หลัก
อิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม   
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ  
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n  S.D. ระดับ 

ครบูรรพชิต 15 4.08 0.73 มาก 
ครฆูราวาส 71 4.01 0.82 มาก 

รวม 86 4.04 0.77 มาก 
 

 จากตารางที่  4.11  พบว่า   ความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านฉันทะ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครูบรรพชิตและครูฆราวาส  มีความคิดเห็นต่อการ ใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์      
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.12  แสดงผลการเ ปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียน          

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ   จ าแนก   
ตามสถานภาพ   

  

สถานภาพ n  S.D. t Sig. 
ครบูรรพชิต 15 4.08 0.73 .392 .696 
ครฆูราวาส 71 4.01 0.82   

รวม 86 4.04 0.77   
 

 จากตารางที่  4.12  พบว่า ความคิดเห็นของครบูรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้หลัก
อิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.13  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกส ามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n  S.D. ระดับ 

ครบูรรพชิต 15 4.02 0.75 มาก 
ครฆูราวาส 71 4.00 0.88 มาก 

รวม 86 4.01 0.81 มาก 
 

 จากตารางที่  4.13  พบว่า ความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพร ะปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านวิริยะ  โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครูบรรพชิตและครูฆราวาส  มีความคิดเห็นต่อการ ใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์         
อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่  4.14  แสดงผลการเป รียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียน          

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  จ าแนก    
ตามสถานภาพ   

 

สถานภาพ n  S.D. t Sig. 
ครบูรรพชิต 15 4.02 0.75 .131 .896 
ครฆูราวาส 71 4.00 0.88   

รวม 86 4.01 0.81   
  

 จากตารางที ่ 4.14  พบว่า ความคิดเห็นของครบูรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้หลัก
อิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.15  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n  S.D. ระดับ 

ครบูรรพชิต 15 3.84 0.74 มาก 
ครฆูราวาส 71 4.13 1.41 มาก 

รวม 86 3.98 1.07 มาก 
 

 จากตารางที่  4.15  พบว่า   ความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านจิตตะ   โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครบูรรพชิต  และครูฆราวาส  มคีวามคิดเห็นต่อการใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์ อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางที่ 4.16  แสดงผลการเป รียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียน          

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้ านจิตตะ  จ าแนก    
ตามสถานภาพ 

   
สถานภาพ n  S.D. t Sig. 

ครบูรรพชิต 15 3.84 0.74 -1.074 .286 
ครฆูราวาส 71 4.13 1.41   

รวม 86 3.98 1.07   
 

 จากตารางที่  4.16  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูบรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้
หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหาร โรงเรียนพร ะปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์     
ด้านจิตตะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.17  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิมังสา  
จ าแนกตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ n  S.D. ระดับ 

ครบูรรพชิต 15 3.92 0.71 มาก 
ครฆูราวาส 71 3.92 0.87 มาก 

รวม 86 3.92 0.79 มาก 
 

 จากตารางที่  4.17  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านวิมังสา  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามสถานภาพ  พบว่า  ครูบรรพชิตและครูฆราวาส  มีความคิดเห็นต่อการ ใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์  อยู่ใน
ระดับมาก 
 
ตารางที่  4.18  แสดงผลการเปรียบเทียบการ ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียน          

พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  จ าแนก    
ตามสถานภาพ   

 

สถานภาพ n  S.D. t Sig. 
ครบูรรพชิต 15 3.92 0.71 .009 .993 
ครฆูราวาส 71 3.92 0.79   

รวม 86 3.92 0.79   
 

 จากตารางที่  4.18  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูบรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้
หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์      
ด้านวิมังสา  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.19  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวั ดกาฬสินธุ์  โดยรวม  
จ าแนกตามประสบการณ์การในการท างาน 

 

ประสบการณใ์นการท างาน n  S.D. ระดับ 
ไม่เกิน 5 ปี 22 4.06 0.42 มาก 
6 – 10 ปี 31 3.97 0.84 มาก 
11 ปีขึ้นไป 33 4.00 1.05 มาก 

รวม 86 4.00 0.84 มาก 
 

 จากตารางที่  4.19  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  
เมื่อจ าแนกตามป ระสบการณ์ ในการท างานทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.20  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .094 2 .047 .065 .937 
ภายในกลุ่ม 60.256 83 .726   

รวม 60.350 85    
 

 จากตารางที่  4.20  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน       
มีการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ   โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.21   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จั งหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านฉันทะ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน n  S.D. ระดับ 
ไม่เกิน 5 ปี 22 4.19 0.45 มาก 
6 – 10 ปี 31 4.01 0.82 มาก 
11 ปีขึ้นไป 33 3.96 0.91 มาก 

รวม 86 4.04 0.78 มาก 
 

 จากตารางที่  4.21  พบว่า  ความคิดเห็นของครู ที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านฉันทะ   โดยรวม  อยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.22  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .705 2 .352 .572 .566 
ภายในกลุ่ม 51.110 83 .616   

รวม 51.815 85    
  

 จากตารางที่  4.22  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน       
มีการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ด้านฉันทะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมตฐิานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่ 4.23  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านวิริยะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน n  S.D. ระดับ 
 ไม่เกิน 5 ปี 22 4.09 0.52 มาก 
6 – 10 ปี 31 3.99 0.94 มาก 
11 ปีขึ้นไป 33 3.97 0.91 มาก 

รวม 86 4.01 0.83 มาก 
 

 จากตารางที่  4.23  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิริยะ  โดยรวม  อยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.24  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษ า  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .206 2 .103 .147 .864 
ภายในกลุ่ม 58.267 83 .702   

รวม 58.473 85    
  

 จากตาร างที่ 4.24 พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างาน ต่างกัน         
มีการน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ด้านวิริยะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.25   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์         
ด้านจิตตะ  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน n  S.D. ระดับ 
 ไม่เกิน 5 ปี 22 4.01 0.44 มาก 
6 – 10 ปี 31 3.95 0.84 มาก 
11 ปีขึ้นไป 33 4.09 1.74 มาก 

รวม 86 4.02 1.20 มาก 
  

 จากตารางที่  4.25  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ   โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.26  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านจิตตะ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .322 2 .161 .110 .896 
ภายในกลุ่ม 121.726 83 1.467   

รวม 122.047 85    
 

 จากตารางที่  4.26  พบว่า  ความคิดเห็นของ ครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน       
มีการน าหลักอิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.27   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามั ญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านวิมังสา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน n  S.D. ระดับ 
 ไม่เกิน 5 ปี 22 3.91 0.55 มาก 
6 – 10 ปี 31 3.92 0.90 มาก 
11 ปีขึ้นไป 33 3.92 0.88 มาก 

รวม 86 3.92 0.81 มาก 
 

 จากตารางที่  4.27  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิมังสา   โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างานทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  
อยู่ในระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.28  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิมังสา  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .001 2 .001 .001 .999 
ภายในกลุ่ม 55.700 83 .671   

รวม 55.701 85    
 

 จากตารางที่  4.28  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มี
การน าหลักอิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ด้านวิมังสา  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.29  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 49 3.95 0.64 มาก 
ปริญญาโท 34 4.10 1.00 มาก 
ปริญญาเอก 3 3.74 1.83 มาก 

รวม 86 4.00 0.84 มาก 
 

 จากตารางที่  4.29  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม อยู่ในระดับมาก    
เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่ า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.30  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .676 2 .338 .470 .626 
ภายในกลุ่ม 59.673 83 .719   

รวม 60.350 85    
 

 จากตารางที่  4.30  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลัก
อิทธิบาท  4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.31  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านฉันทะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 49 4.05 0.68 มาก 
ปริญญาโท 34 4.05 0.85 มาก 
ปริญญาเอก 3 3.78 1.69 มาก 

รวม 86 4.04 0.78 มาก 
 

 จากตารางที่  4.31  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านฉันทะ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.32  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติ ธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านฉันทะ   
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .212 2 .106 .170 .844 
ภายในกลุ่ม 51.603 83 .622   

รวม 51.815 85    
  

 จากตารางที่  4.32  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาตา่งกัน  มีการน าหลัก
อิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ        
ด้านฉันทะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.33  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านวิริยะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 49 3.98 0.69 มาก 
ปริญญาโท 34 4.08 0.90 มาก 
ปริญญาเอก 3 3.73 2.02 มาก 

รวม 86 4.01 0.83 มาก 
 

 จากตารางที่  4.33  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิริยะ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.34  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านวิริยะ   
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม .425 2 .213 .304 .739 
ภายในกลุ่ม 58.047 83 .699   

รวม 58.473 85    
 

 จากตารางที่  4.34  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลัก
อิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ด้านวริิยะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
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ตารางที่  4.35  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญ ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์         
ด้านจิตตะ  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดบั 
ปริญญาตรี 49 3.92 0.70 มาก 
ปริญญาโท 34 4.18 1.67 มาก 
ปริญญาเอก 3 3.86 1.62 มาก 

รวม 86 4.02 1.20 มาก 
 

 จากตารางที่  4.35  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านจิตตะ  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.36  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวั ดกาฬสินธุ์  ด้าน จิตตะ   
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.539 2 .770 .530 .591 
ภายในกลุ่ม 120.508 83 1.452   

รวม 122.047 85    
 

 จากตารางที่  4.36  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลัก
อิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ       
ด้านจิตตะ  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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ตารางที่  4.37  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพร ะปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึ กษา  จังหวัดกาฬสินธุ์        
ด้านวิมังสา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา n  S.D. ระดับ 
ปริญญาตรี 49 3.84 0.68 มาก 
ปริญญาโท 34 4.07 0.82 มาก 
ปริญญาเอก 3 3.50 2.18 มาก 

รวม 86 3.92 0.81 มาก 
 

 จากตารางที่  4.37  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีต่อการ ใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิมังสา  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก   เมื่อจ าแนกตาม ระดับการศึกษา ทั้ง  3  กลุ่ม  พบว่า  มีการใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ใน
ระดับมากเช่นเดียวกัน  
 
ตารางที่  4.38  แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  วิมังสา  จ าแนก
ตามระดับการศึกษา 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 1.594 2 .797 1.222 .300 
ภายในกลุ่ม 54.107 83 .652   

รวม 55.701 85    
 

 จากตารางที่  4.38  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลัก
อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ         
ด้านวิมังสา  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานทีต่ั้งไว ้
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ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน     
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์         

 
ตารางที่  4.39   แสดงจ านวนความถี่เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร

โรงเรีย นพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม    
รายด้านและรายประเด็น 

 

ล าดับ ข้อเสนอแนะ ความถี่  (คน) 
 
1 
2 
3 
4 

ด้านฉันทะ 
ควรมีการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
ควรใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ  เพื่อพัฒนาองค์เรียนในการสอนนักเรียน 
ไม่ควรใช้อารมณ์ในการบริหาร 
ควรเต็มใจท างานสุดความสามารถของตน 

 
5 
1 
3 
1 

 รวม 10 
 
1 
2 
3 

ด้านวิริยะ 
ควรมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน 
เพียรพยายามท างานเพื่อให้หน่วยงานก้าวหน้า 
ท างานเพื่อส่วนรวม 

 
7 
2 
5 

 รวม 14 
 
1 
2 
3 

ด้านจิตตะ 
ควรแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างาน 
ควรเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่ทิ้งภาระงานให้คนอื่น 
เอาใจใส่ในการจัดการศึกษา 

 
8 
2 
3 

 รวม 13 
 
1 
2 
3 
4 

ด้านวิมังสา 
ใช้เหตุผลในการท างาน 
เอาใจเขามาใส่ใจเราในการท างาน 
ทบทวนผลลัพธ์ในการท างาน 
ใช้เหตุผลในการท างาน 

 
2 
4 
5 
1 

 รวม 12 
  

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยเรียงจากค่าความถี่มากที่สุดไปหา
น้อยที่สุดคือ  ด้านวิริยะ  ด้านจิตตะ  ด้านวิมังสา  ด้านฉันทะ  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ ราย
ประเด็น  พบว่า   
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 ด้านฉันทะ  พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ด้านฉันทะโดยเรียงจากจากความถี่
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คือ  ควรมีการปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมาย ด้วยความเต็มใจ  ไม่ใช้
อารมณ์ในการบริหาร   ควรใฝ่เรียนรู้อยู่เสมอ   เพื่อพัฒนาองค์เรียนในการสอนนักเรียน  ควรเต็มใจ
ท างานสุดความสามารถของตน 
 ด้านวิริยะ  พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ด้านวิริยะโดยเรียงจากจากความถี่มากที่สุดไป
หาน้อยที่สุด  คือ  ควรมุ่งมั่น ในงานที่ได้รับมอบหมาย ร่วมกัน   ท างานเพื่อส่วนรวม   เพียรพยายาม
ท างานเพื่อให้หน่วยงานก้าวหน้า 
 ด้านจิตตะ  พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ด้านจิตตะ  โดยเรียงจากจากความถี่
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คือ  ควรแสวงหาความรู้ ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างาน   เอาใจใส่ในการ
จัดการศึกษา  ควรเอาใจใส่ในงานที่ได้รับมอบหมายและไม่ทิ้งภาระงานให้คนอื่น 
 ด้านวิมังสา  พบว่า  ได้มีการให้ข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   ด้านวิริยะ  โดยเรียงจากจากความถี่
มากที่สุดไปหาน้อยที่สุด  คือ   ทบทวนผลลัพธ์ในการท างาน   เอาใจเขามาใส่ใจเราในการท างาน   ใช้
เหตุผลในการท างาน  ใช้เหตุผลในการท างาน 
 



บทที่  5 

สรุป  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยในครั้งนี้  ได้ศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา  3  ประการ  ดังนี้  1)  เพื่อศึกษา
การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
2)  เพื่อเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ
ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ข องครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม  จ าแนกตาม สถานภาพ   ประสบการณ์ใน
การท างานและ ระดับการศึกษา  ที่แตกต่างกัน  3)  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิ
บาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  กลุ่มประชากร
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่   ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน  
110 รูป / คน  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้   ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยตารางของ   Krejcie  
& Morgan  ได้กลุ่มตัวอย่าง  จ านวน  86  รูป/คน  เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า  5  ระดับ จ านวน  22  ข้อ  โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น  3  ตอน  คือ  ตอนที่ 1  
เป็นค าถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ตอนที่  2  เป็นค าถามเกี่ยวกับ การใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  ตอน
ที่ 3    เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อเสนอแนะการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ความถี่ (Frequency)  
สถิติร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (X ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิติที่ใช้ในการทดสอบ
สมมติฐานได้แก่ t-test  (Independent Samples)  และF–test  (One–way ANOVA)  โดยผู้วิจัย
ไดน้ าเสนอผลการวิจัย  ดังต่อไปนี ้
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
  
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก 
สามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ สามารถสรุปผลได้ดังนี้ 
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น  ครูฆราวาส  จ านวน  71  คน  คิดเป็นร้อยละ 82.6          
มีประสบการณ์ในการท างาน  11  ปีขึ้นไปจ านวน  33  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  38.40  และมีระดับ
การศึกษาปริญญาตรี  จ านวน  49  รูป/คน  คิดเป็นร้อยละ  57.00 
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 5.1.2  ผลการวิเคราะห์ ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารโรงเรียน           
พระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  อยู่ในระดับมาก  เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  เรียงล าดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากที่สุดไปหาน้อยที่สุดได้ดังนี้  ด้านฉันทะ  ด้านจิตตะ  ด้านวิริยะ  ด้านวิมังสา  ตามล าดับ 
 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
  1)  ด้านฉันทะ  การใช้หลักอิทธิบาท   4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวมอยู่ในระดับ มาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นการปฏิบัติหน้าที่ให้ประสบ
ความส าเร็จ   รองลงมาคือ  ผู้บริหารมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่เกิดประโยชน์ต่อสถานศึกษา   
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ผู้บริหารมีความยินดีความพอใจในผลงานต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนของ
โรงเรียนปฏิบัต ิ  
  2)  ด้านวิริยะ  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวมอยู่ในระดับมาก   เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ใน
ระดับมากข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้บริหารมีความเพียรพย ายามในการศึกษา หาความรู้
พัฒนาตนอยู่เสมอ  รองลงมาคือ  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ส าเร็จโดยไม่หวั่นต่ออุปสรรค
ของงาน   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ผู้บริหารมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งท้าทายความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
  3)  ด้านจิตตะ  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่ใน
ระดับมากที่สุด  1  ทุกข้อ  และอยู่ในระดับมาก  6  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ผู้บริหารมีความ
ตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน นั้นให้บรรลุเป้าหมาย   รองลงมาคือ  ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานตาม
พันธกิจของโรงเรียน   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
มั่นคงไม่หวั่นไหว 
  4)  ด้านวิมังสา  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณารายข้อ  พบว่า  อยู่
ในระดับมากทุก ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์และทบทวนจุดเด่นและจุด
ด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาเพื่อน ามาวางแผนการปฏิบัติงานงานในปัจจุบัน   รองลงมาคือ  
ผู้บริหารได้มีการได้ประเมินงานหรือโครงการเมื่อสิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือโครงการ   ส่วนข้อที่ มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ  ผู้บริหารได้มีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่าง
สม่ าเสมอ 
 5.1.3  ผลการวิเคราะห์ การเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  1)  ความคิดเห็นของครูบรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน     
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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  2)  ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน  มีการน าหลักอิทธิบาท  
4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผ นกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม          
ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
  3)  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลักอิทธิบาท  4  ไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกส ามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน     
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ้
 5.1.4  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  
  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา   จังหวัดกาฬสินธุ์   เพื่อการพัฒนาให้โรงเรียนมีการบริหารจัดการโดยมีหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการบริหารอันจะส่งผลเกิดการพัฒนามากย่ิงกว่าเดิม  ดังนั้น
จากการที่ ผู้วิจัยได้รับการเสนอแนะจากครูสอนโรงเรียน พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา   จังหวัด
กาฬสินธ์ุ  ดังนี้ โดยเรียงล าดับจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด   สามล าดับแรก  คือ ควรแสวงหาความรู้
ใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการท างาน   รองลงมา  ควรมุ่งมั่นในงานที่ได้รับมอบหมายร่วมกัน และควรมี
การปฏิบัติหน้าที่ของตนที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.2.1  จากผลการวิจัยเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์  มีประเด็นที่สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 
  ผลการวิจัยพบ ว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า   ครู
โรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารและครูผู้ปฏิบัติ
หน้าที่ในการสอน มีความเกี่ยวพันธ์กับศาสนาพุทธโดยตรงกล่าวคือ  บางส่วนมีสถานภาพบรรพชิต
และบางส่วนมีสถานภาพเป็นคฤหัสถ์ซึ่งเคยบวชเป็นพระภิกษุมาก่อน  นอกจากนี้บางส่วนถึงแม้มิได้
เกี่ยวข้องโดย ตรงกล่าว คือไม่เคยมีสถานภาพเป็นพระภิก ษุมาก่อน  แต่ถึงกระน้ันก็ มีความนับถือ
พระพุทธศาสนาซึ่งกล่าวได้ว่า  มีความปรารถนาต้องการเห็นความพัฒนาการด้านการศึกษาของ
พระภิกษุสามเณรโดยเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งในทางโลกและทางธรรม  จึงมีความพอใจยินดี
ต่อการท าหน้าที่ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม   ฉะนั้นเมื่อทุ กคนมีความยินดี ฉันทะต่อหน้าที่ของตน ที่
สอดรับกับนโยบายของผู้บริหาร จึงส่งผลต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ   เพื่อให้เกิดผล
บรรลุตามที่ประสงค์ไว้   ซึ่งสอดคล้องงานวิจัยของ  เสกสันต์   บุญยะ  ได้ศึกษาการใช้อิทธิบาท 4   
ในหารบริหารงานของบุคคลของผู้บริหาร  โรงเรียนพระปริยัติธรรม  ขนาดเล็ก  แผนกสามัญศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  เชียงใหม่  เขต 4  ผลการวิจัยพบว่า  ประชากรทั้งหมดเป็นเพศ
ชาย  ผู้บริหารมีอายุระหว่าง 51-60 ปี  มีการศึกษาในระดับปริญญาตรี  มีอายุราชการ 6-10 ปี  และ
ท างานอยู่ในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 212-300 รูป/คน  ส่วนครูผู้สอนมีอายุต่ ากว่า 30 ปี  มี
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี  มีอายุราชการ 1-5 ปี  และท างานอยู่ในโรงเรียนที่มีจ านวนนักเรียน 
212-300 รูป/คน  ผู้บริหารและครูผู้สอน  มีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้ อิทธิบาท 4 คือ ด้านวิมังสา  
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ด้านจิตตะ  ด้านฉันทะ  ด้านวิริยะ  ในการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับที่ดีมาก  เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านมีประเด็นที่สมควรน ามาอภิปรายผลได้ ดังน้ี 
  1)  ด้านฉันทะ   พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผน กสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า   
ในทางฐานะที่ครูทุกรูปทุกคนเป็นครู  มีความปรารถนาให้ศาสนามีความเจริญรุ่งเรืองพร้อมทั้งผู้ที่
ครองตนในศาสนาพุทธเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางโลกและทางธรรมแล้ว  ซึ่งผู้ที่เรียนหนังสือ
ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมโดยส่วนใหญ่เป็นบุตรหลายของชาวบ้านที่ขาดโอกาสทางการศึกษา  โดยมี
ความเช่ือว่า  “การให้ความรู้  เท่ากับการให้ปัญญา ”  จึงส่งผลให้ครูนั้นมีความยินดีที่จะท าหน้าที่
พร้อมพัฒนาองค์ความรู้ของผู้สอนนั้นอยู่เสมอ และจะท าให้ผู้ เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรมีความรู้
ทัดเทียมกับทางผู้เรียนทั่วไป  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต, 2556 
หน้า 160)  ได้กล่าวว่าฉันทะ ความพอใจ  คือ  ความต้องการที่จะท าใฝ่ใจรักจะท าสิ่งน้ันอยู่เสมอ และ
ปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่งๆขึ้นไป  แล ะสอดคล้องกับแนวคิดของพระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต , 
2543 ,หน้า183) ได้ให้ความหมายของฉันทะว่าหมายถึงความพอใจใฝ่รักใฝ่หาความรู้ใฝ่สร้างสรรค์
ความชอบใจความยินดีมีความพอใจในจุดหมายของสิ่งที่ท านั้นอยากท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จหรือให้บรรลุ
เป้าหมายกล่าวว่ารักงานและรักจุดหมายข องงานด้วยเป็นความอยากและความต้องการอย่างหนึ่งซึ่ง
ความอยากของฉันทะจะท าให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งหรืองานนั้ นบรรลุความส าเร็จดังนั้น
หากการท างานมีจุดเริ่มต้นของการท างานเกิดขึ้นที่ใจเมื่อใจรักงานก็อยากจะท าเต็มใจที่จะท างานนั้นก็
จะมีความต้องการท าสิ่งนั้ นให้ดีที่สุดให้ส าเร็จผลที่ดีที่สุดในสิ่งนั้นโดยจะไม่ สนใจกับ สิ่งล่อใจหรือ
ผลตอบแทนอื่น  ๆ จิตใจจะแน่วแน่ในการท างานฉันทะจึงไม่เป็นเพียง แค่รักในงานที่ท าเท่าน้ันแต่ยัง
ครอบคลุมถึงการอยากท าให้ดีด้วยนั้นคือเมื่อจะท าอะไรแล้วจะต้องท าให้ดีที่สุดให้เรียบร้อยสมบูรณ์
ฉันทะจะเกิดการท างานอย่างสม่ าเสมองานก็จะส าเร็จได้ดีด้วยและมีความสมบูรณ์ในงาน 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับ
มาก  คือ  ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารโรงเรียนให้ประสบความส าเร็จ   ที่เป็นเช่นนี้อธิบายได้ว่า 
ผู้อ านวยการพร้อมทั้งคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  
ทุกท่านมีความมุ่งมั่นให้ที่จะพัฒนาหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งถือได้ว่าเป็นโรงเรียนของศาสนาโดย
ตรงที่มีการเรียนในรายวิชาทั่วไปและไม่เพียงเท่านี้ ยังมีการสอนที่เน้นในรายวิชาทางศาสนาเพื่อให้
ผู้เรียนได้รับความรู้ยิ่งขึ้น  ซึ่งสอดคล้องการวิจัยของพระมหาสุภีร์  ฐิตเมโธ (2533, หน้า 191) ได้
ศึกษาเรื่องพระพุทธศาสนาที่ควรน ามาประยุกต์ใช้กับการบริหารราชการพบว่าพุทธธรรมเป็นส่วนหนึ่ง
ที่ช่วยส่งเสริมให้อุดมการณ์ใ นเรื่องการถือหลักความมีเหตุผลในการปฏิบัติราชการบรรลุผลได้ทั้งใน
ด้านความมีเหตุผลในการท างานทั่วไปและด้านการแก้ปัญญาโดยใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผลรู้จัก
กาลเทศะรู้จักบุคคลและสิ่งแวดล้อมเคารพความจริงและหลักการและยึดหลักอิทธิบาท  4 เป็น
หลักการถือหลักพึ่งตนเองในการท าควา มดีเป็นหลักที่ส่งเสริมให้บุคคลรู้จักรับผิดชอบต่อตนเองซึ่งจะ
น าไปสู่ความรับผิดชอบในองค์การอื่นๆต่อไป  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ   ผู้บริหารมีความยินดีความ
พอใจในผลงานต่าง ๆ ที่ครูและนักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติ   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ถึงแม้ว่าเป็น
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดแต่เมื่อดูจากการแปลผลก็ยังอยู่ในระดับมาก  เนื่องจากว่าการบริหารที่เกิด
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จากการร่วมแรงร่วมใจของผู้บริหาร  คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนทุกฝ่ายอย่างมืออาชีพ  เมื่อผล
เกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของทุ กฝ่ายเป็นไปในทางที่ดีต่างก็ยินดีในผลงานนั้น  หรือแม้งานหรือ
กิจกรรมที่ร่วมกันปฏิบัติจะส่งผลในทางลบบ้างทุกฝ่ายก็พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดการพัฒนา
ของโรงเรียน  สอดคล้องกับแนวคิดของ   กนิษฐา  ตัณฑพันธ์ (2541, หน้า 48) ศึกษาพฤติกรรมการ
ท างานของครูโดยศึกษาพฤติกรรมการสอนตามบทบาทเชิงครูผลการศึกษาพบว่าอิทธิบาท  4 ร่วมกับ
ตัวแปรการท านายอื่นได้แก่เอกลักษณ์บทบาทเชิงวิชาชีพปฏิสังสรรค์ถ่ายทอดเชิงวิชาชีพกับบุคลากร
ในทีมสามารถอธิบายความแปรปรวนของพฤติกรรมการสอนตามบทบาทเชิงวิชาชีพในด้านรวมด้าน
การศึกษาในบทเรียนและด้านการส่ งเสริมและคงไว้ซึ่งการสอนได้ร้อยละ  22.08, 13.88, และ 13.21 
ตามล าดับการศึกษาในกลุ่มวิชาชีพครู  
  2)  ด้านวิริยะ  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การท างาน
หรือการบริหารเพ่ือให้ประสบผลส า เร็จ  สิ่งหนึ่งที่ครูทุกรูป /คนตระหนักถึงคือความจริงใจต่อการงาน  
มีความกล้าเพียรต่อหน้าที่จะให้เกิดผลส าเร็จ  ถึงแม้ว่าบางงานที่ได้รับมอบหมายนั้นจะเป็นเรื่องยาก
แต่ก็ท าให้เต็มความรู้ความสามารถ ของตน  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของปริญญาณ  วันจันทร์  
(2536, หน้า 75) พบว่าอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการท างานของครูในกลุ่มรวม
และครูกลุ่มหญิ  งโดยร่วมกับตัวแปรในกลุ่มอื่นได้แก่ความเช่ือทางพุทธการปฏิบัติทางพุทธเจตคติต่อ
วิชาชีพครูความเชื่ออ านาจภา ยในตนเองแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์การรับรู้การสนับสนุนจากสภาพแวดล้อม
ในการท างานของครู 
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับ
มาก  คือ   ผู้บริหารมีความเพียรพยายามในการศึกษา หาความรู้พัฒนาตนอยู่เสมอ อยู่เสมอ  ที่เป็น
เช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารหรือครูของโรงเรียนพระปริยัติธรรม  สิ่งที่จะขาดไม่ได้ของ
ครูคือการแสวงหาความรู้ในสิ่งใหม่ๆเสมอๆ  เพื่อน าความรู้มาเติมเต็มให้ก็ศิษย์  หรือแม้แต่องค์ความรู้
ต่อการปฏิบัติงานอย่างอยู่ที่ต้องเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาท า ให้ครูเป็นบุคคลที่ให้การยอมรับให้เรื่องของ
ความรู้  กล่าวได้ว่ามีความ เพียรพยายามกับการพัฒนาต่อตนเอง ต่อลูกศิษย์ที่สอน ต่อสังคม  ศาสนา
และต่อองค์กรคือโรงเรียนรพระปริยัติธรรมเป็นส าคัญซึ่งสอดคล้องกันแนวคิดของพระราชนันทมุนี  
(2525, หน้า 690–691 อ้างถึงในธารี  วารีสงัด, 2542, หน้า16) ที่ว่าวิริยะหมายถึงความเพียรความ
บากบ่ันความก้าวไปข้างหน้ามุมานะที่จะท าสิ่งนั้นให้ส าเร็จบุคคลที่มีความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่อ
ความยากล าบากไม่กลัวต่ออุปสรรคใดๆทั้งสิ้นมีความคิดแต่เพียงว่าต้องท าให้ส าเร็จจะไม่เลิกละเป็น
อันขาดแต่ถ้าขาดความเพียรแล้วก็จะท าอะไรไม่ส าเร็จความเบื่อหน่ายคือศัตรูของความเพียร 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ   ผู้บริหารมองปัญหาที่เกิดขึ้น
เป็นสิ่งท้าทายความรู้ความสามารถในการบริหารงาน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า   ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็น
บุคคลหนึ่งที่เป็นครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม   สังเกตเห็นได้ว่า  การมอบหมายงานจากผู้บริหารก็ดี  
จากภาระงานที่มอบหมายก็ดี  หากเป็นงานที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้และช านาญในงานนั้นก็จะมองว่าเป็น
เรื่องที่ยาก  ที่ตนจะสามารถปฏิบัติให้ส าเร็จได้  แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าจะไม่มีความถนัดหรือมีความ
ช านาญต่องาน  หาก ผู้บริหาร พยายาม แนะน าอยู่ตลอด ก็สามารถท า ให้งานนั้น ส าเร็จซึ่งจากการที่
ผู้วิจัยสังเกตในหน่วยงานทุกรูป /คนก็สามารถผ่านพ้นภาระงานนั้นไปได้ด้วยดี  อาจเป็นเพราะด้วย
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ความความพยายามและความอุตสาหะในการท างาน และการแนะน างานจากผู้บริหาร อย่างเต็มที่  ซึ่ง
สอดคล้องผลการวิจัยของพระชาลี  สินชัยกิจ(ชาตวีโร), 2541, หน้า 115) ได้วิจัยเรื่องผลสัมฤทธิ์ใน
การปฏิบัติหน้าที่ของอนุศาสนาจารย์ในฐานะเป็นครูสอนศีลธรรมในกองทัพ:ศึกษากรณีกองทัพบกจาก
ลุ่มตัวอย่างที่ท าการวิจัยพบว่าทหารที่ ได้รับการฝึกอบรมศีลธรรมมีการน า หลักธรรมอิทธิบาท   4  อัน
เป็นคุณเครื่องให้เกิดความส าเร็จความประสงค์มาใช้ในการประกอบกิจการงานดังนี้การท างานให้
ส าเร็จจ าเป็นต้องอาศัยความขยัน 
  3)  ด้านจิตตะ  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม ของผู้บริหารมีความจริงใจต่อจดจ่อต่อการบริหาร  มีการติดตามผลงานของ
การสอนของครู  มีการติดตามภารกิจของงานอยู่เ สมอ  ไม่เพียงเท่านี้ยังพยายามหาแนวทางในการ
พัฒนาหน่วยงานอยู่ตลอดเวลา  เช่น  มีการฝึกอบรมครูและบุคลากรของหน่วยงานให้มีความช านาญ
ในภาระงานของครูบุคลากร  มีการออกดูงานในการสอนนอกสถานที่  เชิญผู้มีความรู้ความสามารถใน
การบริหารและการสอนจากภายนอกมาช่วยฝึกหัดและสอนใ ห้ความรู้แก่นักเรียน  เป็นต้น  หากมี
ข้อบกพร่องในหน่วยงานของโรงเรียนก็พยายามแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้น  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
พระราชกวี (สุบิน  เขมิโย, 2548, หน้า 43)ได้อธิบายความหมายของจิตตะไว้ว่าจิตตะคือความเอาใจ
ใส่จดจ่อได้แก่การท าใจให้เข้มแข็งการท างานต้องท า งานตามเวลามีใจจดจ่ออยู่กับงานมุ่งให้งานส าเร็จ
ไม่ท างานแบบหยุด  ๆ ท า ๆ หากก าลังท างานอย่างใดก็ต้องท างานอย่างนั้นให้ส าเร็จก่อนจึงท างาน
อย่างอ่ืนต่อไปผู้บริหารจะต้องอุทิศเวลาให้กับงานมีใจจดจ่อกับงานมีการก าหนดตารางในการท างานมี
ปฏิทินปฏิบัติงานจัดล าดับความส าคัญและความเร่งด่วนของงานท างานอย่างมีระบบและมีแบบแผนมี
พลังจิตที่เข้มแข็งไม่ย่นย่อท้อแท้ต่อการท างานติดตามประเมินผลตลอดจากที่กล่าวมาทั้งหมดข้างต้น
อาจสรุปได้ว่าจิตตะคือความคิดจดจ่อเอาใจใส่ผูกใจจดจ่ออยู่กับหน้าที่และงานที่ท ามีความตั้ง มั่นมี
สมาธิมั่นคงอยู่กับงานที่ท างานด้วยความไม่ประมาทไม่ทอดธุระไม่ปล่อยปะละเลยในงานที่ท าไม่ปล่อย
ใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อยลอยไปจากงานบางที่อาจท างานขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนจนไม่เอาใจใส่หรือไม่
สนใจสิ่งอ่ืนสนใจที่จะรับรู้แค่เพียงเรื่องเกี่ยวกับงานที่ก าลังท าเท่านั้น   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผลอยู่ในระดับ
มาก  คือ  ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุเป้าหมาย   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  การ
ท างานและการบริหารของโรงเรียนได้มีความจดจ่อต่อการพัฒนาและจดจ่อต่อการแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ้นในโรงเรยีนพระปริยัติอยู่เสมอ  โดยไม่ทอดทิ้งภาระให้แก่คนใดคนหนึ่งในหน่วยงานแต่เป็นการ
ร่วมสร้างและร่วมแก้ปัญหาด้วยกัน  ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตโต
, 2556 หน้า 160)ได้กล่าวว่าจิตตะความคิดมุ่งไป  คือ  ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด  
เอาใจฝักใฝ่ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป  อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่สิ่งที่ท า 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก   คือ  ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะ
ปฏิบัติงานด้วยความมั่นคงไม่หวั่นไหว  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ครูและบุคลากรของโรงเรียนบาง
เวลาอาจมีความผิดหวังในหน้าที่ของตนเมื่อได้รับการติเตือนจาก การบริหารของ ผู้บริหาร  ซึ่งนั้น
หมายถึงการเป็นการแนะน าเพื่อการพัฒนาให้โรงเรียนมีประสิทธิภาพ   ท าให้บางรูป /คน  เกิดความ
หวั่นไหวไม่มีความมั่นใจในการท างานของตน  อาจเป็นเพราะประสบการณ์ในการท างานของแต่ระคน
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แตกต่างกันจึงท าให้  ไม่คุ้นชินต่อการแนะน าของผู้บริหาร  แต่อย่างไรก็ตามถึงจะเป็นข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด  แต่เมื่อดูจากการแปลผลของการวิจัยก็ยังถือว่าอยู่ในระดับมากเช่นกัน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  คุณศักดิ์  ยอดจันทร์(2536, หน้า 57) ผลการวิจัยพบว่า  ปัญหาการบริหารโครงการ
อาหารกลางวันของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนที่มีวัยวุฒิและ
ประสบการต่างกันแตกต่างกันจากการศึกษาทบทวนผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องช้ีให้เห็นว่าประสบการณ์ใน
การท างานมีผลต่อการด าเนินงานโดยพบว่ามีความแตกต่างเพื่อให้ชัดเจนและเป็นการตรวจสอบความ
ถูกต้องผู้วิจัยจึงได้น าตัวแปรประสบการณ์ในการท างานเข้ามาศึกษาโดยตั้งค่าสมมติฐานว่าครูที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียน แตกต่างกัน 
  3)  ด้านวิมังสา  พบว่า  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  
โรงเรียนพระปริยัติธรรมสามารถน าหลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารได้เป็นอย่างนี้  โดยใช้หลักของ
การวิ เคราะห์หาเหตุผล  ยอมรับค าแนะน าและผล เสียเพื่อน ามาปรับปรุงและแก้ไข  ซึ่งถือได้ว่า
ผู้บริหา รเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสด งความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานได้  และ
ผู้ใต้บังคับบัญชาก็เปิดใจยอมรับค าแนะน าผู้บังคับบัญชาเช่นกัน  เพื่อให้การบริหารงานต่าง ๆ เกิด
ความสมบูรณ์มากขึ้น  อันเป็นแนวทางการบริหารที่เรียกว่า “ร่วมคิด  ร่วมสร้างและร่วมท า”   
  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ซึ่งได้ค่าการแปลผ ลอยู่ในระดับ
มาก  คือ  ผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์และทบทวนจุดเด่นและจุดด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา 
เพื่อน ามาวางแผนการปฏิบัติงานงานในปัจจุบัน  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมนั้นผู้บริหารและบุคลากรได้ใช้เหตุผลในการบริหาร  เพราะในการบริหารนั้นต้องใช้
เหตุผล อย่างถี่ถ้วนก่อนตัดสินใจ  ถ้าหากตัดสินใจโดยไม่มีเหตุผลจะส่งผลต่อหน่วยงานซึ่งอาจมี
ผลกระทบเสียหายได้  สอดคล้องกับแนวคิดของไพฑูรย์  สินลารัตน์  (2542, หน้า 265-266) กล่าว
อธิบายวิมังสาไว้ดังนี้วิมังสาการไตร่ตรองและให้เหตุผลใช้ส ติปัญญาพิจารณาคิดหาเหตุผลรู้จักวิธีการ
บริหารงานให้ส าเร็จไปด้วยความเรียบร้อยและทันต่อเหตุการณ์เมื่อเจอปัญหาใดๆผู้บริหารต้องใช้
ปัญญาไตร่ตรองไม่วู่วามรู้จักใช้เหตุผลด้วยตนเองก็ควรที่จะกระตุ้นให้ผู้ใต้บังคับบัญชารู้จักคิดรู้จัก
ไตร่ตรองพิจารณาสิ่งต่างๆอย่างถี่ถว้นและมีเหตุผลอีกด้วย 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ซึ่งได้ค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ  ผู้บริหารได้มีการประเมิน
กระบวนการปฏิบัติงานระหว่างการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า   ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติในปัจจุบันมีการประเมิน คุณภาพของโรงเรียนอยู่เป็นประจ าทุกปี  ทั้งใน
ด้านการสอน  และความรู้ความสามารถของครูผู้สอน  แต่จากที่ผู้วิจัยได้สังเกตเห็นพบว่าการประเมิน
ในทุกส่วนของโรงเรียนพระปริยัติธรรมยังไม่สามารถตอบได้มากว่าค าตอบที่ได้จากการประเมินนั้นจะ
ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหารโรงเ รียนได้มากน้อยเพียงใด  อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าจะเป็นข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าแต่เมื่อพิจารณาจากการแปลผลท าให้ทราบว่ามีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ระหว่างปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  ซึ่งถือว่าเป็นการใช้หลักเหตุผลในการประเมินได้มากที่สุด  ซึ่ง
สอดคล้องกับแนวคิดของพระธรร มปิฏก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2543 กหน้า 187) วิมังสาหมายถึงการ
ไตร่ตรองการสอบสวนเป็นการหมั่นใช้ปัญญาและสติในการไตร่ตรองพิจารณาและเหตุผลในสิ่งนั้นๆ
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ริเริ่มใช้วิธีการใหม่ๆตรวจสอบความบกพร่องของงานหาวิธีการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือช่วยให้งานน้ันง่ายขึ้น
การใช้ปัญญาจะเป็นกุญแจส าคัญที่จะน าความส าเร็จมาสู่งาน   สอดคล้องกับแนวคิดของพระจุลนายก  
(สุชาติ  สุชาโต, 2546, หน้า 25) กล่าวว่า  วิมังสา  คือ  ความใคร่ครวญการใช้เหตุผลใช้สติใช้ปัญญ า
รู้จักคิดรู้จักอ่านว่าสิ่งที่ท า ไปน้ันถูกหรือผิดอย่างไรถ้าสิ่งที่ท า ไปได้ผลดีก็ควรจะท าให้มากขึ้นถ้าสิ่งไหน
ผิดก็ควรจะแก้ไขมันก็จะน าไปสู่ผลหรือความส าเร็จน่ันเอง 
 5.2.2  ผลการทดสอบสมมติฐาน  
  จากแสดงผลการเปรียบเทียบการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมแผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ที่มีสถานภาพ  ประสบการณ์ท างานและระดับการศึกษา
ต่างกันสามารถน ามาอภิปรายได้ดังนี้ 
  1)  ความคิดเห็นของครูบรรพชิตและครูฆราวาส  ที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน     
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า  ถึงแม้ว่าสถานภาพของครูผู้สอนจะมี
ความต่างกันแต่ด้วยจรรยาบรรณของความเป็นครูและเป็นผู้ที่หวังดีต่อโรงเรียนเพื่อให้เกิด
ความก้าวหน้าและหวังปรารถนาให้ผู้เรียนซึ่งเป็นพระภิกษุสามเณรเป็นผู้มีความรู้ความสามารถทั้งทาง
โลกและทางธรรม   โดย ใช้หลักการบริหารร่วมกันกับผู้บริหารของโรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของพระดนัย  บุญสาร  (2555, บทคัดย่อ )  ศึกษาการประยุกต์ใช้หลักพุทธธรรมใน
สถานศึกษา : กรณีศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาจังหวัดนครสวรรค์  พบว่า  แนวทางการประยุกต์ใช้
หลักพุทธธรรมในสถานศึกษาตามทัศนะของผู้บริหารสถานศึกษา  บุคลิกของผู้บริหารที่ควรยึดถือเป็น
แบบอย่างในการปฏิบัติ  คือ  เป็นผู้มีคุณธรรมในการบริหารจัดการและยึดหลักการบริหารแบบมีส่วน
ร่วม  โดยที่คุณลักษณะของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจะส่งผลท าให้เป็นที่ยอมรับจากบุคลากรทุกฝ่าย  
ท าให้การด าเนินงาน มีประสิทธิภาพสูง  ท าให้บุคลากรครูมีขวัญก าลังใจที่ดี  และผู้เรียนได้รับการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ  สิ่งที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องการพบเห็นเกี่ยวกับการท างานของบุคลากร
ภายในสถานศึกษา  คือ  บุคลากรมีศรัทธาในวิชาชีพตั้งใจสอน  มีคุณธรรม มุ่งมั่น ทุ่มเท  เสียสละ  
รักลูกศิษย์เหมือนลูกหลาน  และปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่  ผู้บริหารเห็นความส าคัญของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมว่าสามารถช่วยให้งานส าเร็จและบุคลากรมีความสุขในการท างานแบบ  “ร่วม
คิด  ร่วมท า  ร่วมปรับปรุงแก้ไขและร่วมภาคภูมิใจ ”  สิ่งที่ท าให้ผู้บริหารรู้สึกพอใจในการบริหารงา น
ของตน   
  2)  พบว่า  ความคิดเห็นของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกั น  มีการน าหลัก
อิทธิบาท  4  ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ   
โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่ า  ถึงแม้ว่า
ผู้สอนและบุคลากรของโรงเรียนจะมีประสบการณ์ท างานนั้นมีความแตกต่างกันแต่ ด้วยการปฏิบัติงาน
ร่วมกันอย่างสามัคคีร่วมกับผู้บริหาร  จึงส่งผลต่อมุมมองใ นการน าอิทธิบาท  4  มาใช้ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผน กสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของผู้บริหาร
นอกจากต้องมีความรู้และประสบการณ์ต่างๆแล้วยังมีความรู้อีกอย่างหนึ่งที่มีความส าคัญและจ าเป็นที่
ผู้บริหารควรจะมีคือความรู้ทางการวิจัยดังที่ (อมรชัย  ตันติเมธ, 2532, หน้า 161 – 165 ) กล่าวไว้ว่า  
“ การวิจัยเป็นเครื่องมือของการบริ หารการศึกษาการวิจัยช่วยให้ผู้บริหารการศึกษาสามารถค้นหา
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ข้อเท็จจริงแ ละแนวความคิดมาประกอบการพิจารณาก า หยดนโยบายบริหารการวางโครงการและ
แผนงานให้ถูกต้องแม่นย ารวดเร็วและประหยัดการวิจัยเป็นบทบาทอันส าคัญอย่างใหม่ของผู้ บริหาร
การศึกษาการศึกษาสามารถน า ผลการวิจัยดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาการบริการ
การศึกษาหรือใช้ในการพัฒนาการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นผลท าให้การจัดการศึกษาได้ดียิ่งขึ้นอันจะ
เป็นผลท าให้การจัดการศึกษาประเทศพัฒนาขึ้น” 
  3)  ความคิดเห็นของครูที่มีระดับการศึกษาต่างกัน  มีการน าหลักอิทธิบ าท  4  ไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสา มัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้   ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ถึงแม้ว่าจะมีระดับการศึกษาที่ต่างกันก็
จริงแต่ไม่ได้ท าให้ความรู้ความเข้าใจหรือการน าหลักธร รมมาใช้โดยไม่ต่างกัน  จากประสบการ ณ์ที่
ผู้วิจัยท างานในโรงเรียนพระปริยัติธรรม และมีความสัมพันธ์กับ ในโรงเรียนพระปริยัติธรรมกับที่ อื่นใน 
จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยตรงสังเกตเห็นว่าผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสามารถน าหลักธรรมมาใช้ในหน่วยงานได้
เป็นอย่างดี  โดยไม่เกี่ยวกับระดับของการศึกษาแต่อย่างใด  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกัญก์ฬาภรณ์  
กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ)  ได้ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลักอิทธิบาท 4  ผลการวิจัยพบว่า  1)  ประสิทธิภาพการจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท 4  ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  
พบว่า  ด้านฉันทะ  อยู่ในระดับมากทีสุด  ส่วนด้านวิริยะ  จิตตะและวิมังสา  อยู่ในระดับมาก  2)  ผล
การเปรียบเทียบทัศนะของบุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท 4  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม  พบว่า  บุคลากรที่มี
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา  ต าแหน่งแลรายได้  ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
5.3  ข้อเสนอแนะ  
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  โดยรวมและรายด้าน  อยู่ในระดับมากทุกด้าน  ดังนั้นจึงควรมี
การปรับปรุงและพัฒนาเพ่ือให้ครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษ า จังหวัดกาฬสินธุ์  
มาใช้ให้ได้ในระดับมากที่สุด  โดยมีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายได้ดังนี ้
  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านฉันทะ  จากผลการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก ก็จริง   แต่ควรมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้อยู่ในระดับมากที่สุด  เนื่องจากว่าฉันทะเป็นบ่อเกิดเริ่มต้นของหลักธรรมซึ่งกล่าวได้ว่า
เป็นจุดเริ่มต้นส าหรับผู้ปฏิบัติแล้วน าไปสู่ขั้นความส าเร็จต่อไป   ฉะนั้นจะควรมีการสร้างความรักความ
พึ่งพอใจต่อการบริหารและการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดขึ้นแตผู่้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านวิริยะ   จากผลการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก ก็จริง   แต่ควรมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้อยู่ในระดับมากที่สุด  เนื่องจากกว่าวิริยะ  คือความเพียรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับการ
กระท าที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ  และจะต้องมีอยู่ตลอดเวลาเพราะถ้าหากมีเป็นบางครั้งบางเวลาก็อาจ
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ท าให้การปฏิบัติงานนั้น  อาจประสบผลส าเร็จได้ช้าหรือไม่ประสบผลส าเร็จก็ได้  ฉะนั้นผู้ที่มีหน้าที่ใน
การปฏิบัติงาน  ไม่ควรละทิ้งถึง ความเพียรพยายามในหน้าที่  และควรสร้างความเพียรของตนเองอยู่
ตลอดเวลา 
  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านจิตตะ   จากผลการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก ก็จริง   แต่ควรมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้อยู่ในระดับมากที่สุด   เนื่องจากว่า  งานที่ปฏิบัตินั้นจะให้เกิดความละเอียดและมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้นต้องใช้หลักของความวิเคราะห์ถึงเห็นผลโดยความเป็นจริง  เพื่อให้
การบริหารงานและการปฏิบัติงานเกิดผลส าเร็จดังที่ตั้งไว ้
  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนกสามัญศึกษา  
จังหวัดกาฬสินธุ์ ในด้านวิมังสา  จากผลการวิเคราะห์พบว่า อยู่ในระดับมาก ก็จริง   แต่ควรมีการ
ปรับปรุงเพ่ือให้อยู่ในระดับมากที่สุด  เนื่องจากในโรงเรียนพระปริยัติธรรมมีที่ตั้งภายในวัด  ซึ่งมีความ
ใกล้ชิดกับพระสงฆ์และศาสนาพุทธเป็นอย่างมากควรมีการจัดอบรมหรือสัมมนาให้แก่ผู้บริหารและ
บุคลากรครู  ในด้านหลักธรรมทางศาสนาพุทธที่เหมาะแก่การน าม าใช้ในการท างานและใน
ชีวิตประจ าวัน  ซึ่งปัจจุบันทาง ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม มีกิจกรรมเกี่ยวกับทางศาสนาในวันส าคั ญ
แต่มักไม่ได้เรียนรู้หลักธรรมที่มากพอควรจึงเห็นสมควรว่าต้องมีการจัดอบรมและสัมมนาประจ าปี   
เพื่อเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะที่ดีในการท างาน  ที่จะส่งผลในการน าหลักธรรมมาใช้พร้อมทั้งท า
ให้องค์กรมีการพัฒนาในด้านคุณธรรมจริยธรรม  สามารถน าหลักธรรมที่ได้เรียนรู้มาฝึก อบรม
พระภิกษุสามาเณรที่อยู่ในการดแูลรับผิดชอบนับว่าเป็นโยชน์อย่างยิ่ง 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
  1)  ควรมีการศึกษาผลลัพธ์ที่เกิดจาก การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
  2)  ควรศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมในหัวข้ออื่น  ในการบริหาร โรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ      
  3)  ควรศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   แผนก
สามัญศึกษา  ในจังหวัดอื่น  เพื่อน ามาเปรียบเทียบผลที่เกิดจากการน าห ลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
พุทธมาใช้ในการบริหาร 
  4)  ควรศึกษาความคิดเห็นของครูต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



86 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ก 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ข 
หนังสือขอความอนุเคราะหเ์ก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 
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ภาคผนวก  ค 
 แบบสอบถามในการวิจัย 
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แบบสอบถามวิจัยเรื่อง 
การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
........................................................................... 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามชุดนี้ท าขึ้นเพื่อทราบการใช้หลักอิทธิบาท 4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ  ท่านเป็นบุคคลหนึ่งที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้ตอบ
แบบสอบถาม  กรุณาตอบตามความเป็นจริง  และตอบให้ครบทุกข้อ  ค าตอบของท่านจะเป็น
ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย  เพื่อน าผลมาใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการ
บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 1.แบบสอบถามนี้ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล  เพื่อน าไปวิเคราะห์ในงานวิจัยเรื่องการใช้หลักอิทธิ
บาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้จะเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในลักษณะของภาพรวมจึงไม่
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 
 3. ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามทุกข้อและทุกตอน  ตามสภาพความเป็นจริงรวมทั้ง
ตรงกับความรู้สึกของท่านมากที่สุด  เพื่อประโยชน์ต่อการน าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุง  
การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 4.  แบบสอบถามมี  3  ขั้นตอน  คือ 
  1.  เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  2.  เป็นค าถามเกี่ยวกับเรื่องการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  3.  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรม  แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 ในการตอบแบบสอบถามนี้  ขอความกรุณาจากท่านตอบให้ครบทุกข้อทุกตอน
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ให้ความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามในครั้งนี้ 

 
ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือด้วยด ี

 
พระปัญญา  กุสลจิตฺโต 

นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่  1  ปัจจัยส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
 1  สถานภาพ    
  (   )  ครูบรรพชิต 
  (   )  ครูฆราวาส 
 2  ประสบการณใ์นการท างาน 
  (   )  ไม่เกิน  5  ปี 
  (   )  6 -  10  ปี 
  (   )  11  ปีขึ้นไป 
 3   ระดับการศึกษา 
   (   )  ปริญญาตร ี
  (   )  ปริญญาโท 
  (   )  ปริญญาเอก 
 
ตอนที่  2  การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา   
    จังหวัดกาฬสินธุ ์
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  √ ลงในช่องว่างที่ตรงกับระดับการปฏิบัติของท่าน มี  5  ระดับ 
ดังนี ้
 5 หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนมากที่สุด 
 4 หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนมาก 
 3 หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนปานกลาง 
 2 หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนน้อย 
 1 หมายถึง  มีระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนน้อยที่สุด 
 

 
 

ข้อที่ 

การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ระดับการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหาร 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

                                     ด้านฉันทะ 
1 ผู้บริหารมีความสนใจและติดตามงานของ

โรงเรียนอยู่เสมอ 
     

2 ผู้บริหารมีความยินดพีอใจในผลงานต่างๆ ทึ่
ครแูละนักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติ 

     

3 ผู้บริหารมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่เกิด 
ประโยชน์ต่อสถานศึกษา 

     

4 ผู้บริหารยินดีปฏิบัติงานนอกเวลา ท าการ
บ่อยตามค าสั่ง 
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ข้อที่ 

การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ระดับการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหาร 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

                                     ด้านฉันทะ 
5 ครูไดป้ฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วย

ความเต็มใจ 
     

6 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารโรงเรียน
ให้ประสบความส าเร็จ 

     

                                   ด้านวิริยะ 

7 ผู้บริหารมีความเพียรพยายามในการศึกษาหา
ความรู้เพ่ิมเติมอยู่เสมอ 

     

8 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ส าเร็จโดยไม่
หวั่นต่ออุปสรรคของงาน 

     

9 ผู้บริหารมองปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นสิ่ง ท้าทาย
ความรู้ความ สามารถในการบริหารงาน 

     

10 ผู้บริหารมีความขยัน ไม่ย่อท้อต่อความล าบากใน
การบริหารงานโรงเรียน 

     

11 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของ ตนให้
ทันสมัยและทันเหตุการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 

     

                                    ด้านจิตตะ 

12 ผู้บริหารให้ก าลังใจผู้ทีม่ีความฝักใฝ่ในการ
ปฏิบัติงาน  

     

13 ผู้บริหารมีความตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติงานตามพันธ
กิจของโรงเรียน 

     

14 ผู้บริหารส่งเสริมและเป็นก าลังใจส าหรับครูทีม่ี
ความแน่วแน่ในการปฏิบัติงานโรงเรียน 

     

15 ผู้บริหารให้ก าลังใจกับครูทีม่ีจิตใจจดจ่ออยู่กับ
งานทีป่ฏิบัติอยู่ 

     

16 ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความ
มั่นคง ไม่หวั่นไหว 

     

17 ผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษา
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

     

18 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้บรรลุ
เป้าหมาย 
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ข้อที่ 

การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม  แผนกสามัญ

ศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

ระดับการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหาร 

มาก
ที่สุด 
(5) 

มาก 
 

(4) 

ปาน
กลาง 
(3) 

น้อย 
 

(2) 

น้อย
ที่สุด 
(1) 

                                 ด้านวิมังสา 

19 ผู้บริหารไดม้ีการวิเคราะห์และทบทวนจุด เด่นและ
จุดด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อน ามา
วางแผนการปฏิบัติงานงานในปัจจุบัน 

     

20 ผู้บริหารไดม้ีการทบทวนกระบวนการท างานก่อนลง
มือปฏิบัติงาน 

     

21 ผู้บริหารไดม้ีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ระหว่างการปฏิบัติงานของครูอยู่เสมอ 

     

22 ผู้บริหารไดม้ีการประเมินงานหรือโครงการเมื่อ
สิ้นสุดการปฏิบัติงานหรือโครงการ 

     

 
ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะที่เกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท  4   ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม  
แผนกสามัญศึกษา  จังหวัดกาฬสินธุ ์
1.ด้านฉันทะ(ความพอใจในการปฏิบัติงาน) 
....................................................................................................... .........................................................
............................................................................................................................. ...................................  
 
2. ด้านวิริยะ(ความเพียรพยายามในการปฏิบัติงาน) 
............................................................................................................................. ...................................
...................................................................................... ..........................................................................  
 
3. ด้านจิตตะ (การเอาใจฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน) 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................... 
 
4. ด้านวิมังสา (การพิจารณาใคร่ครวญเหตุผลในการปฏิบัติงาน) 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ ................................................................ 
 

ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก  ง   
ค่าอ านาจจ าแนกและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ตารางแสดงค่าความเชื่อมั่น  (Reliabity)  ของแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.54 12 0.42 
2 0.53 13 0.29 
3 0.33 14 0.39 
4 0.54 15 0.26 
5 0.65 16 0.52 
6 0.60 17 0.47 
7 0.40 18 0.31 
8 0.67 19 0.58 
9 0.50 20 0.46 
10 0.54 21 0.38 
11 0.39 22 0.42 

 

 วิเคราะห์หาค่าความเช่ือมั่น  (Reliabity)  ของแบบสอบถามทั้งฉบับโดยค านวณหาค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา  (Alpha – Coefficient)  ตามวิธีครอนบาค  (Cronbach)  ได้ค่าความเช่ือมั่น 
ทั้งฉบับ เท่ากับ  0.88 
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ภาคผนวก  จ 
ความเที่ยงตรงและค่าความสอดคล้อง( IOC ) 
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ตาราง แสดงผลการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและค่าความสอดคล้อง ( IOC )  วิจัยเรื่องการใช้
 หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม   
 แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์
 

 
ข้อ
ที ่

 
การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
R

 

 
IOC 

คนที่
1 

คนที2่ คนที3่ 

                                     ด้านฉันทะ 
1 ผู้บริหารมีความสนใจและติดตามงานของโรงเรียนอยู่

เสมอ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 
1 

2 ผู้บริหารมคีวามยินดพีอใจในผลงานต่างๆ ทึค่รแูละ
นักเรียนของโรงเรียนปฏิบัติ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

3 ผู้บริหารมีความพอใจในการปฏิบัติงานที่เกิด ประโยชน์
ต่อสถานศึกษา 

  
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

4 ผู้บริหารยินดีปฏิบัติงานนอกเวลา ท าการบ่อยตาม
ค าสั่ง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

5 ครูไดป้ฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายด้วยความเต็มใจ +1 +1 +1 +3 1 
6 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะบริหารโรงเรียนให้ประสบ

ความส าเร็จ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 
1 

                                     ด้านวิริยะ 
7 ผู้บริหารมีความเพียรพยายามในการศึกษาหาความรู้

เพิ่มเติมอยู่เสมอ 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 
1 

8 ผู้บริหารมีความมุ่งมั่นที่จะท างานให้ ส าเร็จโดยไม่หวั่น
ต่ออุปสรรคของงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

9 ผู้บริหารมองปัญหาที่เกดิขึ้นเป็นสิ่ง ท้าทายความรู้
ความสามารถในการบริหารงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

10 ผู้บริหารมีความขยันไม่ย่อท้อต่อความล าบากในการ
บริหารงานโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

11 ผู้บริหารปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของตนให้ทันสมัย
และทันเหตุการณอ์ย่างสม่ าเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 
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ข้อ
ที ่

 
การใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารโรงเรียนพระ
ปริยัติธรรม  แผนกสามัญศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ ์

คะแนนความคิดเห็น
ของผู้เชี่ยวชาญ 

 
R

 

 
IO
C คนที่

1 
คนที2่ คนที3่ 

                                     ด้านจิตตะ 
12 ผู้บริหารให้ก าลังใจผู้ทีม่ีความฝักใฝ่ในการปฏิบัติงาน +1 +1 +1 +3 1 
13 ผู้บริหารมีความตั้งใจมั่นที่จะปฏิบัติงานตามพันธกิจ

ของโรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

+3 
 
1 

14 ผู้บริหารส่งเสริมและเป็นก าลังใจส าหรับครูทีม่ีความ
แน่วแน่ในการปฏิบัติงานโรงเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

15 ผู้บริหารให้ก าลังใจกับครูทีม่ีจิตใจจดจ่ออยู่กับงานที่
ปฏิบัติอยู่ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

16 ผู้บริหารมีความพร้อมที่จะปฏิบัติงานด้วยความมั่นคง 
ไม่หวั่นไหว 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

17 ผู้บริหารมีความตั้งใจในการบริหารจัดการศึกษาให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

18 ผู้บริหารมีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงาน นั้นให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

                                    ด้านวิมังสา 
19 ผู้บริหารได้มีการวิเคราะห์และทบทวนจุด เด่นและจุด

ด้อยของการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมา เพื่อน ามาวาง
แผนการปฏิบัติงานงานในปัจจุบัน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+3 

 
 
1 

20 ผู้บริหารไดม้ีการทบทวนกระบวนการท างานก่อนลงมือ
ปฏิบัติงาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

21 ผู้บริหารไดม้ีการประเมินกระบวนการปฏิบัติงาน
ระหว่างการปฏิบัติงานของครูเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

22 ผู้บริหารไดม้ีการประเมินงานหรือโครงการเมื่อสิ้นสุด
การปฏิบัติงานหรือโครงการ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+3 

 
1 

 

จากการวิเคราะห์ความเที่ยงตรงและค่าความสอดคล้อง ( IOC ) ได้ค่าความเที่ยงตรงและค่า
ความสอดคล้องทั้งฉบับ เท่ากับ  1.00   
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล      : พระปัญญา  กุสลจิตฺโต  (ประชุมสุข)  
วัน เดือน ปีเกิด    : 12  พฤษภาคม  พ.ศ. 2523   
ชาติภูม ิ     : 87  หมู่ที่ 1  บ้านโคกศิลา  ต าบลโคกศิลา  อ าเภอเจริญศิลป์  
       จังหวัดสกลนคร 
ที่อยู่ปัจจุบัน     : 84  วัดประชานิยม  ต าบลกาฬสินธุ์  อ าเภอเมือง   
       จังหวัดกาฬสินธุ ์
ต าแหน่ง      : ครูโรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม 
สถานที่ท างาน    : โรงเรียนพระปริยัติสามัญวัดประชานิยม  ต าบลกาฬสินธ์ุ   
       อ าเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ์
การศึกษา 
 พ.ศ. 2542  : มัธยมศึกษาปีที่  6  ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน 
       จังหวัดอ านาจเจริญ   
 พ.ศ. 2550  : ศาสนศาสตรบัณฑิต  คณะมนุษยศาสตร ์ มหาวิทยาลัยมหา 
       มกุฏราชวิทยาลัย   
 พ.ศ.  2558  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
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