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 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพ่ือศึกษาการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียน 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนจ าแนกตาม
เพศ  อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้แก้ปัญหาในการบริหารโรงเรียนสั งกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 
210 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียน จ านวน 35 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.97 และค าถามปลายเปิด (Open 
ended) จ านวน 7 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ( x ) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) t-test และ F-test (One-Way ANOVA)  
 ผลการวิจัยปรากฏผลดังนี้ 
 1) การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  คือ  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 
รองลงมา คือ ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม   
ด้านไมต่ั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์  ด้านมีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชาและด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนตามล าดับ 
 2) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า การศึกษา และประสบการณ์ท างานที่แตกต่างกันมี
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  ส่วนปัจจัยทางด้านเพศและอายุไม่แตกต่างกัน 
 3) บุคลากรให้เสนอแนะต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน คือ เริ่ม
และเลิกประชุมควรตรงเวลา  ให้การปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติ การทบทวนวิสัยทัศน์ 
น าข่าวสารมาเล่าสู่กันฟังและควรให้ความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชา 
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 The objectives of this thematic paper were: 1) to study levels of the application of 
Aparihaniyadhamma for the school administration, 2) to compare the application of 
Aparihaniyadhamma for the school administration according to variables as sex, age, education, 
and work experience, and 3) to investigate suggestions for the application of Aparihaniyadhamma 
for the school administration under Kalasin Provincial Administrative Organization. 210 samples 
are educational personnel and work for the schools under Kalasin Provincial Administrative 
Organization.  The research instrument was questionnaire consisting of 35 items of questions 
with the total reliability at 0.976 and 7 open ended questions concerning the application of 
Aparihaniyadhamma for the school administration. The statistics to be analyzed the data were 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-Test (One-Way ANOVA). 
 The findings of the research were found as follows: 
 1) The application of Aparihaniyadhamma (conducts of welfare) for the school 
administration was at the high level in the overall picture. When analyzing partial 
aspects, all was at the high level. Two top high means were: accepting the women rights 
and acting properly to respect the school.  And the lowest of means at the high level 
among seven aspects was: cordially welcoming the visitors who visit the schools.   
 2) The results of hypotheses found that educational personnel with difference in 
education and work experience applied Aparihaniyadhamma for the school administration 
statistically significant difference at 0.05 levels, but educational personnel with difference in sex 
and education were not found significant difference.     
 3) The suggestions of educational personnel to the application of Aparihaniyadhamma 
for the school administration were as follows: starting and ending a meeting should be on time, 
a meeting topic should talking about a way of practices, revision of visions, notifying news, and 
the last one was to respect a school director.   
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48 
4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม
และรายด้าน 

 
 

49 
4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่น
ประชุมเป็น เนืองนิตย์ 

 
 

50 
4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้าน
พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 
 

51 
4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน 

 
 

52 
4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 

 
 

53 
4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียน  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี 
 

54 
4.8 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียน  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 
 

55 
4.9 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้

ในการบริหารโรงเรียน  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
 

56 
4.10 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรม

ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
จ าแนกตามเพศ 

 
 

57 
 
 

 
 
 
 



ญ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   
ตารางที่  หน้า 
4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตาม
เพศ 

 
 

58 
4.12 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์จ าแนกตามเพศ 

 
 

59 
4.13 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนก
ตามเพศ 

 
 

59 
4.14 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรง

เรียสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบ โรงเรียน  จ าแนกตามเพศ 

 
 

60 
4.15 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรง

เรียสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อ  
 ผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามเพศ 

 
 

60 
4.16 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศ
สตรีจ าแนกตามเพศ 

 
 

61 
4.17   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียนจ าแนกตามเพศ 

 
 

61 
4.18   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มาเยือนจ าแนกตามเพศ 

 
 

62 
4.19 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรม

ไปใช้ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
จ าแนกตามอายุ 

 
 

62 
4.20 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอายุ 
 

65 
4.21 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุม
เป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามอายุ 

 
 

65 
 



ฎ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
 

ตารางที่  หน้า 
4.22 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามอายุ 

 
 

66 
4.23 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้ านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

66 
4.24 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามอายุ 

 
 

67 
4.25 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการให้
เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามอายุ 

 
 

67 
4.26 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

68 
4.27 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มาเยือนในการท างาน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

68 
4.28 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรม

ไปใช้ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

69 
4.29 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

71 
4.30 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในภาพรวม
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

72 
4.31 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุม
เป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

72 
 
 
 



ฏ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   
ตารางที่  หน้า 
4.32 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านหมั่น
ประชุมเป็นเนืองนิตย์ที่มี  จ าแนกตามระดับการศึกษากัน 

 
 

73 
4.33 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

73 
4.34 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จ าแนกตามการศึกษา 

 
 

74 
4.35 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

74 
4.36 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการไม่
ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

75 
4.37 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

75 
4.38 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพ นับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

76 
4.39 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อ
เพศสตรีจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

76 
4.40 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้
เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

77 
4.41 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านความเคารพ
ต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

77 
4.42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านความ
เคารพต่อ สถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

78 



ฐ 
 

สารบัญตาราง (ต่อ) 
   

ตารางที่  หน้า 
4.43 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอา
ใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

78 
4.44 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

79 
4.45 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรม

ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

79 
4.46 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม
ประสบการณ์  ในการท างาน 

 
 

82 
4.47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม 
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

83 
4.48 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุม
เป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

83 
4.49 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่น
ประชุมเป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

84 
4.50 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
 
 

84 
4.51 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

 
 
 

85 
4.52 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหาร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 
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สารบัญตาราง (ต่อ) 
   
ตารางที่  หน้า 
4.53 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้ง 
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 
 
 

86 
4.54 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

86 
4.55 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน 

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน   

 
 

87 
4.56 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อ
เพศสตรีจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

87 
4.57 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้
เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

88 
4.58 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

88 
4.59 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

89 
4.60 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหาร โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้มาเยือน จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

89 
4.61 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

90 
4.62 จ านวนและร้อยละข้อเสนอแนะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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สารบัญภาพ 
   
ภาพประกอบที่   หน้า 

 

1.1 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 5 
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บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540  มาตรา 81 ได้ก าหนดไว้ว่า รัฐต้องศึกษาอบรม
และจัดให้เอกชนจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่คุณธรรม    
จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแห่งชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคล้องการเปลี่ยนแปลง ทาง
เศรษฐกิจและสังคม ผลจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 น ามาซึ่ง
พระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542  จากการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารการศึกษาโดยเน้นการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 โดยในปี พ.ศ. 2543 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  ต่อมาคณะกรรมการกระจายอ านาจได้จัดท าประกาศแผนการกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 ซึ่งเป็นแผนที่ก าหนดกรอบแนวคิด เป้าหมายและ
แนวทางการกระจายอ านาจ ให้เป็นไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 เพ่ือให้การกระจายอ านาจบรรลุผล
เจตนารมณ์ที่ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 โดยยึดหลักการมีส่วน
ร่วมจากทุกฝ่ายไม่เป็นแผนที่ ที่ เบ็ดเสร็จแต่มีขบวนการที่ยืดหยุ่นและสามารถปรับวิธีการ ให้
สอดคล้องกับสถานการณ์และการเรียนรู้จากประสบการณ์ที่เพ่ิมขึ้น ต่อมาคณะกรรมการกระจาย
อ านาจ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการก าหนดขั้นตอน การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2545 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ซึ่งให้มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาของ
ไทย มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ  มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาปรากฏในบทบัญญัติ มาตรา 39 และมาตรา 40 ที่ระบุชัดเจนว่า มาตรา 39 
ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารการศึกษา และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญาตรีของแต่ละ
สถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุนกิจการของแต่ละสถานศึกษาประกอบด้วย 
ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
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สถานศึกษา ผู้แทนทรงคุณวุฒิ ให้ผู้บริหารการศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ
สถานศึกษา(กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2542) ซึ่งในการกระจายอ านาจนั้น สิ่งที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนตามเจตจ านงของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติดังกล่าวมาข้างต้น คือ 
ทรัพยากรมนุษย์ อันเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืน 
 ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นั้น จะต้องพัฒนาคนให้มีคุณภาพที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกาย
และจิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตและเอ้ือต่อการพัฒนา
ประเทศ การศึกษาเป็นปัจจัยที่ส าคัญ ในการพัฒนาคน สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้า แก้ปัญหา  
ต่าง ๆ ในสังคมเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนได้พัฒนาตนเองด้านต่าง ๆ ทั้งการด ารงชีพได้อย่างมี
ความสุข รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง รวมพลังสร้างสรรค์พัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนได้  (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ , แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 8, พ.ศ. 2540) จากการ
เปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็ว ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการเมือง และด้านวิทยาศาสตร์เข้าสู่
ยุคโลกาภิวัตน์ที่มีความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องเรียนรู้เพ่ือปรับตัวให้ทัน
กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ตลอดเวลา และเตรียมพร้อมที่จะเผชิญกับความท้าทายจากกระแสโลก 
ปัจจัยส าคัญที่เผชิญกับการเปลี่ยนแปลงและท้าทายดังกล่าวได้แก่คุณภาพคนการจัดการศึกษาเพ่ือ
พัฒนาคนให้มีคุณภาพจึงเป็นเรื่องจ าเป็นอย่างยิ่ง โดยจะต้องเน้นการศึกษาที่ต้องมีคุณภาพ เพื่อท าให้
ศักยภาพของแต่ละคน ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่การพัฒนาการศึกษาของประเทศไทยในระยะที่
ผ่านมาประสบความส าเร็จเป็นที่น่าพอใจในระยะหนึ่งโดยเฉพาะด้านปริมาณภายใต้บริบทหรอืสภาวะ
แวดล้อมในขณะนั้น แต่ก็มีปัญหาที่สั่งสมมา อยู่หลายประการเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ที่เริ่ม
พัฒนาในเวลาเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันพบว่า การศึกษาของไทยมีการพัฒนาที่ด้อยกว่าหลายประเทศ
ทั้งปริมาณและคุณภาพ (รุ่ง แก้วแดง, พ.ศ. 2542) ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาจึงเป็นแนวทางที่มี
ความส าคัญยิ่งต่อการปรับเปลี่ยนการศึกษาให้เป็นการศึกษาที่ดีที่มีคุณภาพมีเครื่องมือที่ส าคัญใน
ปฏิรูปการศึกษาของไทยคือ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 
2) พ.ศ. 2545 นับเป็นครั้งแรกที่ นโยบายการศึกษาของชาติมีสถานภาพเป็นพระราชบัญญัติเป็นการ
ปรับเปลี่ยนครั้งส าคัญทั้งแนวคิด โครงสร้าง และกระบวนการด้วยความมุ่งมั่นที่จะยกระดับคุณภาพ
การศึกษาไทยและคุณภาพของคนไทยโดยรวมให้สูงขึ้น  (กระทรวงศึกษาธิการ , 2542) โดยมี
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการรับผิดชอบจัดการศึกษาในส่วนต่างๆ ที่
ใกล้ชิดกับชุมชน เป้าหมายของการศึกษา คือ การพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยให้เป็นคนดี คือ คนที่
ด าเนินชีวิตอย่างมีคุณภาพ มีจิตใจที่ดีงาม มีคุณธรรม มีจริยธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทางด้าน
จิตใจและพฤติกรรมที่แสดงออกเช่น มีความเอ้ือเฟ้ือเกื้อกูล มีเหตุผล รู้หน้าที่ มีจิตใจ ประชาธิปไตยมี
ความเสียสละ รักษา สิ่งแวดล้อมสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุขเป็นคนเก่งคือมีสมรรถภาพสูง
ในการด าเนินชีวิตโดยมีความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์เป็นคนทันสมัยทันเหตุการณ์ ทันโลก ทัน
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เทคโนโลยี มีความเป็นไทยสามารถพัฒนาตนเองได้อย่างเต็มศักยภาพและท าประโยชน์ให้เกิดแก่
ตนเองสังคมประเทศชาติเป็นคนมีความสุขคือคนมีความสุขทั้งกายและจิตใจเป็นคนร่าเริงแจ่มใส 
ร่างกายแข็งแรง จิตใจเข้มแข็ง มีมนุษย์สัมพันธ์ มีอิสรภาพ ปลอดภัยจากทาสอบายมุขและสังคมที่
เปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาจะได้ผลดีเพียงใดจึง ขึ้นอยู่กับสถานการณ์บริหารงานในสถานศึกษา
เป็นส าคัญ 
 ทรัพยากรการบริหารประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์และการจัดการ ทรัพยากรที่มี
ความส าคัญมากที่สุดคือ คน เพราะว่าคนเป็นส่วนส าคัญที่งานส าเร็จ ถ้าขาดคนแล้วงานทุกอย่างจะ
ส าเร็จไม่ได้ การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาจึงเป็นหัวใจของการบริหาร เพราะว่าความส าเร็จ
ของงานขึ้นอยู่กับคน ทรัพยากรด้านอื่นเช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเงิน แม้จะมีความพร้อม
เพียงใดก็ตาม ถ้าคนที่ใช้ไม่มีความรู้ความสามารถ งานทุกประเภท แม้จะด าเนินไปได้ แต่ก็คงไม่มี
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร ดังนั้นความส าเร็จของงานในโรงเรียน จึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือ ร่วมใจของ
บุคลากรในโรงเรียน ซึ่งเปน็การบริหารบุคคลนั้นเอง (กระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2542)   
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นหน่วยงานราชการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 ได้รับโอนสถานศึกษาที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของส านักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ มาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 12 โรงเรียน ซึ่งกระจายอยู่ในพ้ืนที่อ าเภอต่างๆ ภายในจังหวัด
กาฬสินธุ์ ในการบริหารงานในสถานศึกษา สามารถที่จะน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาวางไว้เป็น
หลักปฏิบัติเพ่ือให้เกิดสันติสุขในสังคม โดยใช้หลักอปริหานิยธรรม 7 ซึ่งเป็นหลักธรรมส าหรับใช้ใน
การปกครองที่ก่อให้เกิดเกิดความสามัคคีของคนในองค์กร และใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ขององค์กรให้ประสบผลส าเร็จ จาการศึกษากรายงานประจ าปีงบประมาณ 2557 ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์พบปัญหาอุปสรรคในการท างานตามแผนพัฒนาฯ 3 ด้าน คือ ด้านงบประมาณ 
โครงการกิจกรรมไม่ได้ด าเนินการตามแผนเนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอต่อการด าเนินการ และ
การจัดสรรงบประมาณตามยุทธศาสตร์ไม่เหมาะสม ด้านเวลา คือ การด าเนินโครงการส่วนใหญ่จะ
ด าเนินงานการไปในช่วงไตรมาสที่ 4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงใกล้สิ้นปีงบประมาณ ซึ่งก่อให้เกิดความ
ความเร่งรีบในการด าเนินโครงการ ฉะนั้น งานที่ออกมาประสิทธิภาพและประสิทธิผลจึงไม่ดีเท่าที่ควร 
ด้านการด าเนินโครงการ คือ โครงการด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน ที่พบว่าเกิดการช ารุดเสียหาย ประจ า 
และได้แจ้งกองช่างและพัสดุและทรัพย์สินที่ด าเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องเพื่อแก้ไขความช ารุดเสียหาย
นั้น แต่ไม่มีการรายงานผลการด าเนินการแก้ไข การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ให้กับโรงเรียนในสังกัดซึ่งใช้
งบประมาณค่อนข้างสูงพบว่าไม่ค่อยมีการตรวจสอบการใช้งานว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ ขาดการดูแล
รักษาหรือซ่อมแซม และก าด าเนินโครงการที่ระดมผู้ร่วมโครงการจ านวนมากเกินไป ท าให้ได้รับ
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ประโยชน์และความรู้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือไม่ทั่วถึง (กองแผนงานและงบประมาณ องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, พ.ศ. 2557) 
 ด้วยเหตุนี้  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะส ารวจการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารงานของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดการบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และจัดท าข้อเสนอแนะ
ที่เป็นประโยชน์ส าหรับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อให้เกิด
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาผู้เรียนตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้ส าเร็จต่อไป 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1  เพ่ือศึกษาการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1.2.2  เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ าแนกตาม  เพศ  อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานที่ต่างกัน 
 1.2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้แก้ปัญหาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  

1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 บุคลากร ที่มี เพศ ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 
 1.3.2 บุคลากร ที่มี อายุ ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 
 1.3.3 บุคลากร ที่มี ระดับการศึกษา ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรม
ไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 
 1.3.4 บุคลากร ที่มี ประสบการณ์ในการท างาน  ต่างกัน  มีความคิดเห็นต่อการน าหลักอป
ริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน  
 

1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาโดยมีสาระเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง 7 ด้าน โดยใช้แนวคิดของ(พระธรรมปริยัติโสภณ, พ.ศ. 2548)
มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม ได้แก่ 1) หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์   2) พร้อมเพรียงกันประชุม      
3) ไม่ตั้ งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบโรงเรียน  4)  มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา              
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5) ให้เกียติต่อเพศสตรี  6) มีความเคารพต่อสถานที่ และ 7) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
ผู้วิจัยก าหนดกรอบการวิจัยดังนี้ 
  
       ตัวแปรต้น            ตัวแปรตำม                                 
 

 

   
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่ 1.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ได้น าผลการวิจัยการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ไปเผยแพร่เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการบริหารโรเรียน 
 1.5.2  ได้น าเสนอผลการวิจัยต่อผู้บริหารโรงเรียน  เพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผน
โรงเรียน  ตามยุทธศาสตร์ขององค์การบริการส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ให้เกิดผลสัมฤทธิ์  ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล   
 1.5.3  ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียน  สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ที่สามารถน าผลการวิจัยไปเป็นแนวทางและ
ปรับปรุงต่อการบริหารโรงเรียน 
 
 
 

กำรน ำหลักอปริหำนิยธรรมไปใช้ในกำรบริหำรโรงเรียน
สังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์   
มี  7  ด้ำน  ประกอบด้วย 
1.  ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 
2.  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก     
    ประชุม   
3.  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน 
4.  ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
5.  ด้านให้เกียรตติ่อเพศสตรี 
6.  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  
7.  ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1.  เพศ 
2.  อายุ 
3.  ระดับการศึกษา 

4.  ประสบการณ์ในการ 
    ท างาน 
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 1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการศึกษา ดังนี้ 
 16.1  ขอบเขตด้านเนื้อหา 
   1)  ตัวแปรต้น ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
   2)  ตัวแปรตาม ได้แก่การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์มี  7  ด้าน  ประกอบด้วย  (1) หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์  (2) 
พร้อมเพรียงกันประชุม  (3) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน  (4) มีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชา  (5) ให้เกียรติต่อเพศสตรี  (6) มีความเคารพต่อสถานที่  (7) ให้ความดูแลเอาใจ
ใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
 1.6.2  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  ประชากร ได้แก่ บุคลากร โรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ รวมทังสิ้น  จ านวน 463 คน  โดยก ำหนดขนำดกลุ่มตัวอย่ำงตำม
ตำรำงKrejcie & Morgan ได้กลุ่มประชากรตัวอย่าง  จ านวน  210  คน(บุญชม  ศรีสะอำด, 2547, 
หน้ำ 187) 
 1.6.3  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ ได้แก่ โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 12
โรงเรียน  คือ  โรงเรียนบัวขาว  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  โรงเรียนหนองห้าง
พิทยา  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  โรงเรียนล าปาววิทยาคม  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  โรงเรียน
คลองขามวิทยาคาร  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม  โรงเรียนหนองชุมแสง
วิทยาคมและโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
 

1.7  ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 หลักอปริหำนิยธรรม หมายถึง ธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพ่ือความเจริญ
ฝ่ายเดียวส าหรับน าไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มี 7  ด้าน
ได้แก่  1) หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์   2) พร้อมเพรียงกันประชุม  3) ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
กฎระเบียบของโรงเรียน  4) มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  5) ให้ความเคารพต่อเพศสตรี    
6) มีความเคารพต่อสถานที่  7) ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน มีรายละเอียดดังนี้ 
  ด้ำนหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์  หมายถึง  การประชุมเพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิง
วิชาการ การก าหนดนโยบายค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติงาน การประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
และนักเรียน  การประชุมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และเป็นการสร้างความสามัคคี 
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  ด้ำนพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  หมายถึง  การเข้าร่วม
ประชุมตรงต่อเวลาหรือก่อนเวลาประชุม 30 นาที ในการประชุมแต่ละครั้งมีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลา การ
เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และมีการรายงานการประชุมทุกครั้ง 
  ด้ำนไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  หมายถึง  การบัญญัติระเบียบ 
ข้อบังคับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน การ
ไม่ล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียนโดยยึดถือกฎระเบียบที่ดีงามของโรงเรียน และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน 
  ด้ำนมีควำมเคำรพนับถือต่อผู้บังคับบัญชำ  หมายถึง  ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 
โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการน าหลักคุณธรรมและความรู้มาใช้ในการปฏิบัติ งาน การรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะบุคลากรภายในโรงเรียนหรือผู้น าชุมชนเพ่ือมาท าเป็นแผนในการ
บริหาร  
  ด้ำนให้เกียรติต่อเพศสตรี  หมายถึง  การแสดงอากัปกิริยาภายนอกต่อบุคลากรที่เป็น
เพศหญิงให้ปรากฏ เช่น การไม่ท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางปเวณี การยอมรับให้เป็นผู้น าในการ
ท ากิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลัก 
  ด้ำนมีควำมเคำรพต่อสถำนที่ภำยในโรงเรียน  หมายถึง  การแสดงอากัปกิริยาภายใน
โรงเรียนอย่างเหมาะสม เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์  มีสิ่งที่ส าคัญของชาติ เช่น ห้องพระ 
แหล่งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม และเป็นการสร้างความศรัทธาแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีเคารพครู
อาจารย์ ซึ่งเป็นปูชนียบุคคล 
  ด้ำนให้ควำมดูแลเอำใจใส่ต่อผู้มำเยือน  หมายถึง  การแสดงอากัปกิริยาต้อนรับ
บุคคลภายนอกที่มาเยือนโรงเรียน หรือการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ หรือ 
เป็นบุคคลที่ควรน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือให้
นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตจากการรับฟังความรู้หรือประสบการณ์  
  โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  หมำยถึง โรงเรียนที่มีระบบกำร
บริหำรงำนภำยใต้ขององค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์  จ ำนวน 12 โรงเรียน ประกอบด้วย 
โรงเรียนบัวขำว  โรงเรียนจุมจังพลังรำษฎร์  โรงเรียนเมืองสมเด็จ  โรงเรียนหนองห้ำงพิทยำ  โรงเรียน
ขมิ้นพิทยำสรรพ์  โรงเรียนล ำปำววิทยำคม  โรงเรียนนำเชือกวิทยำคม  โรงเรียนคลองขำมวิทยำคำร 
โรงเรียนทรำยมูลพิทยำคม  โรงเรียนดงมูลวิทยำคม  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยำคมและโรงเรียนเนิน
ยำงประชำสำมัคคี 
  เพศ  หมำยถึง  เพศของผู้ตอบแบบสอบถำม  แบ่งออกเป็น  2 กลุ่มคือ 1) เพศหญิง   
2) เพศชำย 
  อายุ  หมำยถึง อำยุของผู้ตอบแบบสอบถำม แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มคือ  1) 20--30 ป ี   
2) 31-40 ปี  3) 41-50 ปี 4) 51 ปีขึ้นไป 
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  ระดับการศึกษา  หมำยถึง  ระดับกำรศึกษำสูงสุดของผู้ตอบแบบสอบถำมแบ่งเป็น 3 
กลุ่มคือ 1) ต่ ำกว่ำปริญญำตรี 2)  ปริญญำตรี  3) สูงปริญญำตรี 
  ประสบการณ์ในการท างาน  หมำยถึง  ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนของผู้ตอบแบบ 
สอบถำมแบ่งเป็น 4 กลุ่ม  1) 5-10 ปี  2) 11-15 ปี  3) 16-20 ปี  4) 21 ปี ขึ้นไป 
  บุคลากร  หมำยถึง  บุคคลซึ่งได้รับกำรบรรจุแต่งตั้งในกำรปฏิบัติหน้ำที่เป็นครูและ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำในโรงเรียนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์ 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหลักอปริหานิยธรรม 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2.3  บทบทและความส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
 2.4  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา  
 2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับหลกัอปริหานิยธรรม  
 ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 10 เรื่อง มหาปรินิพพานสูตร  ได้กล่าวถึง พระพุทธเจ้าประทับที่บน
ภูเขาคิชฌกูฏ เขตนครราชคฤห์ มีวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ผู้ใหญ่ของพระเจ้าอชาติศรัตรู เมืองมคธ 
มีพระประสงค์ท่ีจะตีแคว้นวัชชี แต่ไม่สามารถท่ีจะตีได้ จึงมีพระบัญชาให้วัสสการพรมหมณ์เข้าเฝ้าผู้มี
พระภาคเพ่ือถามปัญหา ในพระสูตรนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตอบวัสสการพราหมณ์ โดยตรง แต่
พระพุทธเจ้ารับสั่งกับท่านพระอานนท์ เมื่อจบการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์                   
วัสสการพราหมณ์จึงกล่าวขึ้นว่า ความเจริญหรือความเสื่อมของแคว้นวัชชีขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม
หลักอปริหานิยธรรม เนื้อความตามพระสูตรกล่าวไว้ดังนี้ (ที.ฆ. 10/67-70) 
 “สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับบนภูเขาคิชฌกูฏ เขตพระนครราชคฤห์ ก็สมัยนั้น พระ
เจ้าแผ่นดินมคธ พระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตรทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี ท้าวเธอ
รับสั่งอย่างนี้ว่า ก็เราจักตัดพวกเจ้าวัชชีผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก อย่างนี้ๆ จักให้แคว้นวัชชีพินาศ
ถึงความวอดวาย ล าดับนั้น ท้าวเธอตรัสเรียกวัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐมาตรัสสั่งว่า 
ดูกรพราหมณ์ ท่านจงไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ ครั้นแล้วจงถวายบังคมพระบาททั้งสองของ
พระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้าตามค าของเรา ทูลถามถึงอาพาธน้อย พระโรคเบาบาง ความ
กระปรี้กระเปร่า พระก าลัง การประทับอยู่ส าราญว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธ พระ
นามว่าอชาตศัตรูเวเทหีบุตร ขอถวายบังคมพระบาททั้งสองของพระผู้มีพระภาคด้วยเศียรเกล้า ทูล
ถามถึงอาพาธน้อย พระโรคเบาบาง ความกระปรี้กระเปร่าพระก าลัง การประทับอยู่ส าราญ และจง
ทูลอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธพระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ปรารถนา
จะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี ท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้ว่า ก็เราจักตัดพวกเจ้าวัชชีผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพ
มากอย่างนี้ๆ จักให้แคว้นวัชชีพินาศถึงความวอดวาย ดังนี้ และพระผู้มีพระภาคทรงพยากรณ์แก่ท่าน
อย่างไร ท่านพึงจ าข้อนั้นมาบอกเรา พระตถาคตท้ังหลายย่อมไม่ตรัสค าที่ไม่จริงเลย ฯ 
 วัสสการพราหมณ์ อ ามาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐ รับพระราชด ารัสของพระเจ้าแผ่นดินมคธ พระ
นามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร แล้วเทียมยานที่ดีๆ ขึ้นยานออกจากพระนครราชคฤห์ตรงไปยัง       
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เขาคิชฌกูฏ จนสุดภูมิประเทศเท่าที่ยานจะไปได้ จึงลงจากยานเดินเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่
ประทับ ครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วได้ปราศรัยกับพระผู้มีพระภาค ครั้นผ่านการปราศรัยพอให้ระลึกถึงกันไป
แล้วจึงนั่ง ณ ทีค่วรส่วนข้างหนึ่งครั้นวัสสการพราหมณ์อ ามาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรัฐนั่งเรียบร้อยแล้วทูลว่า 
 ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธ พระนามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ขอถวาย
บังคมพระบาททั้งสองของท่านพระโคดมด้วยเศียรเกล้า ทูลถามถึงอาพาธน้อย พระโรคเบาบาง ความ
กระปรี้กระเปร่า พระก าลังการประทับอยู่ส าราญ ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ พระเจ้าแผ่นดินมคธ พระ
นามว่าอชาตศัตรู เวเทหีบุตร ทรงปรารถนาจะเสด็จไปปราบแคว้นวัชชี ท้าวเธอรับสั่งอย่างนี้ว่า ก็เรา
จักตัดพวกเจ้าวัชชีผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมากอย่างนี้ๆ จักให้แคว้นวัชชีพินาศถึงความวอดวาย ฯ 
 ก็สมัยนั้น ท่านพระอานนท์ ยืนถวายอยู่งานพัดพระผู้มีพระภาคอยู่ ณ เบื้องพระปฤษฎางค์ 
ล าดับนั้น พระผู้มีพระภาครับสั่งกะท่านพระอานนท์ว่าดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชี
หมั่นประชุมกันเนืองๆ หรือ ฯ 
 ท่านพระอานนท์ทูลว่า ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักหมั่นประชุมกันเนืองๆ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก
ประชุม และพร้อมเพรียงกันท ากิจที่เจ้าวัชชีพึงกระท าหรือ ฯ 
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักพร้อมเพรียงกันประชุม จักพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และจัก
พร้อมเพรียงกันท ากิจที่เจ้าวัชชีพึงกระท าอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม
เพียงนั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีไม่ได้บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ ไม่ถอนสิ่งที่
ได้บัญญัติไว้แล้ว สมาทานประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมของเก่าตามท่ีบัญญัติไว้แล้วหรือฯ 
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไว้ จักไม่ถอนสิ่งที่ได้บัญญัติไว้แล้ว 
จักสมาทานประพฤติอยู่ในวัชชีธรรมของเก่าตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีสักการเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่
ของพวกเจ้าวัชชี และเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้นหรือ ฯ  
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักสักการะเคารพนับถือบูชาท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัชชี 
และจักเชื่อฟังถ้อยค าของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียง
นั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุลให้อยู่
ร่วมด้วยหรือ ฯ 
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
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 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักไม่ฉุดคร่าขืนใจสตรีหรือกุมารีในสกุล ให้อยู่ร่วมด้วยอยู่เพียงใด 
พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีสักการะเคารพ นับถือบูชาเจดีย์ของพวกเจ้า
วัชชีทั้งภายในภายนอก และไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลี ที่เคยให้ที่เคยกระท า แก่เจดีย์เหล่านั้นเสื่อมทราม
ไปหรือ ฯ 
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักสักการะ เคารพ นับถือ บูชาเจดีย์ของพวกเจ้าวัชชีทั้งภายใน
ภายนอก และจักไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลี ที่เคยให้ ที่เคยกระท า แก่เจดีย์เหล่านั้น เสื่อมทรามไปอยู่
เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม เพียงนั้น ฯ 
 ดูกรอานนท์ เธอได้ยินมาอย่างไร พวกเจ้าวัชชีจัดแจงไว้ดีแล้ว ซึ่งความอารักขาป้องกัน
คุ้มครองอันเป็นธรรมในพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยตั้งใจว่าไฉนหนอ พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา พึงมาสู่
แว่นแคว้นและที่มาแล้ว พึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้น ดังนี้หรือ ฯ 
 ข้าพระองค์ได้ยินมาอย่างนั้น พระเจ้าข้า ฯ 
 ดูกรอานนท์ พวกเจ้าวัชชีจักจัดแจงไว้ดีแล้ว ซึ่งความอารักขา ป้องกันคุ้มครองอันเป็น
ธรรม ในพระอรหันต์ทั้งหลาย ด้วยตั้งใจว่า ไฉนหนอ พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา พึงมาสู่แว่นแคว้น และ
ที่มาแล้ว พึงอยู่เป็นผาสุกในแว่นแคว้นดังนี้ อยู่เพียงใด พึงหวังได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื่อม 
เพียงนั้น” 
 จากพระสูตร พระพรหมคุณาภรณ์ (2546) สรุปไว้เป็นแนวทางไว้ 7 ข้อ คือ   
  1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 
  2. พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมกระท ากิจอันพึงกระท า 
  3. ไม่บัญญัติสิ่งทีมิได้บัญญัติไว้ (อันขัดต่อหลักการเดิม) ไม่ล้มล้างสิ่งที่บัญญัติไว้ถือ
ปฏิบัติมั่นตามวัชชีธรรม (หลักการ) ตามท่ีวางไว้เดิม 
  4. ท่านเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ในชนชาววชัชีเคารพนับถือท่านเหล่านั้นเห็นถ้อยค าของท่าน
เป็นสิ่งอันรับฟัง 
  5. บรรดากุลสตรีกุลกุมารีทั้งหลายให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงหรือฉุดคร่าขืนใจ 
  6. เคารพสักการบูชาเจดีย์ (ปูชียสถานปูชนียวัตถุตลอดถึงอนุสาวรีย์ต่างๆ ) ของวัชชี 
(ประจ าชาติ) ทั้งหลายทั้งภายในและภายนอกไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลีที่เคยให้เคยท าแก่เจดีย์เหล่านั้น
เสื่อมทรามไป 
  7. จัดให้ความอารักขาคุ้มครองป้องกันอันชอบธรรมแก่พระอรหันต์ทั้งหลาย(ในที่นี้กิน
ความกว้างหมายถึงบรรพชิตผู้ด ารงธรรมเป็นหลักใจของประชาชนทั่วไป ) ตั้งใจว่าขอพระอรหันต์
ทั้งหลายที่ยังไม่ได้มาพึงมาสู่แว่นแคว้นที่มาแล้วพึงอยู่ในแว่นแคว้นโดยผาสุก  
 ล าดับต่อไปจะขออ้างเอานักปราชญ์ทางพระพุทธศาสนาที่ขยายความหลักอปริหานิยธรรม
ในแต่ละข้อทั้ง 7 ข้อ ดังนี้  
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 2.1.1 หม่ันประชุมกันเนืองนิตย์ 
  อปริหานิยธรรม 7 ประการนี้ถือเป็นธรรมที่ปฏิบัติแล้วจักไม่น าไปสู่ความเสื่อมจักไม่เกิด
ความหายนะแห่งองค์กรคือจะมีแต่ความเจริญ ในหัวข้อเรื่องการประชุมสรุปโดยลักษณะมี 3 ลักษณะ 
พระธรรมปริยัติโสภณ (2548) 
  ลักษณะที่ 1 ประเภทของการประชุม 
   1) การประชุมปรึกษาหารือหรือพิจารณาหรือเพ่ือรับทราบ 
   2) ประชุมชี้แจงสั่งการมอบงานหรือนโยบาย 
   3) ประชุมอบรมหรือประชุมเชิงวิชาการหรือเชิงปฏิบัติการ 
   4) ประชุมสัมมนา 
   5) ประชุมปฏิบัติภารกิจ 
   6) ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
  ลักษณะที่ 2 จุดประสงค์เชิงการบริหาร 
   1) เพ่ีอแนะน าชี้แจงเรื่องที่ควรแนะน าชี้แจง 
   2) เพ่ือสั่งการในเรื่องที่ควรสั่งการ 
   3) เพ่ือมอบงานใดๆให้รับไปปฏิบัติ 
   4) เพ่ีอให้รับทราบนโยบาย 
  ลักษณะที่ 3 จุดประสงค์เชิงความรู ้
   1) เพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ 
   2) เพ่ือฝึกอบรมให้เกิดทักษะในการปฏิบัติการ 
  ลักษณะที่ 4 การประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นเรื่องใดเรื่องหนึ่งทั้งท่ีอยู่ใน
วงงานรับผิดชอบหรือเรื่องโดยทั่วไปเพ่ีอหาข้อสรุปแต่ผลของการประชุมเป็นเพียงข้อเสนอแนะ
ผู้เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตามหรือไม่ก็ได้เพ่ือให้รับทราบนโยบาย 
  ลักษณะที่ 5 หมายถึงการประชุมที่ร่วมกันกระท ากรณียกิจทั้งที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ทั้งในและนอกกรณียกิจทั่วไป 
  ลักษณะที่ 6 หมายถึงการประชุมพบปะสังสรรค์ 
   1) เพ่ือให้เกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกัน 
   2) เพ่ือให้เกิดพลังแห่งความสมัครสมานสามัคคี 
  การประชุมทุกลักษณะย่อมมีวัตถุประสงค์เป็น 6 คือ 
   1) เพ่ือยุติหรือชี้ขาดปัญหาใดๆ 
   2) เพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจงค าสั่งหรือแนวการปฏิบัติ 
   3) เพ่ือพัฒนาทางวิชาการและการปฏิบัติ 
   4) เพ่ือวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป 
   5) เพ่ือด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ 
   6) เพ่ือสร้างสรรค์ความสามัคคี 
  อย่างไรก็ตาม จากที่กล่าวมาข้างต้น การประชุมมีวัตถุประสงค์อยู่ 6 ประการ คือ  เพ่ือ
ยุติหรือชี้ขาดปัญหาใดๆ เพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจงค าสั่งหรือแนวการปฏิบัติ เพ่ือพัฒนาทาง
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วิชาการและการปฏิบัติ เพ่ือวิจัยข้อมูลและหาข้อสรุป เพ่ือด าเนินภารกิจในความรับผิดชอบ และเพ่ือ
สร้างสรรค์ความสามัคคี เมื่อย่นย่อให้สั้นลงคงเหลือ 2 ข้อ คือ เพ่ือป้องกันความเสื่อม และ เพ่ือสร้าง
ความเจริญก้าวหน้า 
 2.1.2 พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
  พระภาวนาวิริยคุณ (2548) ได้กล่าวถึงอปริหานิยธรรมข้อที่ 2 พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและพร้อมเพรียงกันท ากิจที่จะพึงท าความพร้อมเพรียงกันของหมู่คณะทั้ง 
3วาระนี้คือการแสดงออกถึงเอกภาพของหมู่คณะหรือความพร้อมใจเป็นหนึ่งเดียวกันของสมาชิกทั้ง
หมู่คณะยินดีเต็มใจที่จะร่วมเป็นร่วมตายกันทั้งในยามทุกข์และในยามสุขเพ่ือแบกรับภารกิจของหมู่
คณะให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายและก าหนดเวลาขณะเดียวกันหากในยามใดที่มีภัยอันตราย
มากล้ ากรายสมาชิกทั้งหมดต่างก็พร้อมใจกันพิทักษ์รักษาองค์กรให้ผ่านพ้นอุปสรรคและวิกฤต
อันตรายไปได้อย่างปลอดภัยและสง่างามโดยไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยากล าบากใดๆทั้งสิ้นนี้คือ
อานุภาพแห่งความเป็นเอกภาพของหมู่คณะซึ่งท าให้องค์กรมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นยืนยาวมาจนถึง
ปัจจุบัน 
  การประชุมพร้อมเพรียงกันไว้ว่าพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมและ
พร้อมเพรียงกันปฏิบัติกิจของหมู่คณะมีความรับผิดชอบร่วมกันด าเนินไปอย่างพร้อมเพรียงและเมื่อถึง
ตอนท างานก็ต้องท างานของส่วนรวมให้ดี พระเทพคุณาภรณ์ (โสภณโสภณจิตฺโต, 2546) 
  สรุปได้ว่าการพร้อมเพรียงกันประชุมและพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมนั้นผู้เข้าร่วม
ประชุมจะต้องเข้าให้ตรงเวลาอยู่ร่วมประชุมจนครบก าหนดเวลาร่วมรับผิดชอบในหน้าที่ในการประชุม
ร่วมกันไม่หนีหายเอาความสบายใส่ตนย่อมจะเกิดผลซึ่งความสมัครสามานสามัคคีจนส าเร็จลุล่วงไป
ด้วยดีไม่มีบกพร่อง 
 2.1.3 ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบเดิม 
  พระเทพวิสุทธิญาณ (2552) ได้อธิบายการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมไว้ว่า
สิกขาบททุกข้อที่ทรงบัญญัติไว้แล้วใครๆไม่พึงถอนคือไม่ตัดออกไม่ยกเลิกแม้บางข้ออาจไม่เหมาะแก่
กาลสถานที่ก็มีพระพุทธานุญาตพิเศษไว้แล้วจึงไม่จ าเป็นต้องถอนสิกขาบทใดๆทั้งสิ้นเหมือนกฎหมาย
ทางพระราชอาณาจักรใครๆไม่พึงถอนเพราะถ้าต่างคนต่างเลิกถอนสิกขาบทที่ทรงบัญญัติไว้ตามความ
ต้องการของตนๆผลสุดท้ายก็ไม่มีอะไรเหลือเป็นหลักไว้ควบคุมหมู่คณะพระศาสนาก็ย่อมตั้งอยู่ไม่ได้
เหมือนกฎหมายถ้าต่างคนต่างถอนทีละมาตราไม่ช้าก็หมดประเทศชาติบ้านเมืองไม่มีกฎหมายก็
เหมือนบ้านเรือนไม่มีข่ือไม่มีแปก็มีแต่พินาศ  
  พระภาวนาวิริยคุณ (2548) ได้กล่าวถึงการไม่บัญญัติสิ่งที่มิได้บัญญัติไม่ล้มล้างสิ่งที่
บัญญัติไว้แล้วถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ว่าส าหรับข้อนี้ถือเป็นความมั่นคง
สูงสุดของพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือนประเทศชาติจะมั่นคงสูงสุดก็ต้องมีบทบัญญัติที่เรียกว่า
รัฐธรรมนูญซึ่งเป็นแม่บทกฎหมายสูงสุดที่ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติตามนั้นใครจะละเมิดมิได้จะแก้ไข
เปลี่ยนแปลงตามใจชอบมิได้เพราะรัฐธรรมนูญคือโครงสร้างของระบอบการปกครองประเทศการที่
บุคคลใดก็ตามจะแก้ไขรัฐธรรมนูญตามใจชอบนั้นก็เท่ากับว่าได้ท าลายโครงสร้างระบอบการปกครอง
ของประเทศโดยตรงซึ่งจะเป็นเหตุให้เกิดความสับสนวุ่นวายแตกแยกและเกิดความไร้ระเบียบวินัยขึ้น
ในสังคมและประเทศชาติอันจะน าพาบ้านเมืองไปสู่ความเสื่อมสลายไปในที่สุดพระธรรมวินัยที่พระ
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สัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมอบหมายไว้ให้ศาสดาเป็นผู้แทนพระองค์ได้ท าการเผยแพร่พระธรรมวินัยนั้นก็
เปรียบเสมือนกับรัฐธรรมนูญของพระพุทธศาสนาการแก้ไขเปลี่ยนแปลงพระธรรมค าสอนตามใจชอบ
ย่อมเป็นการท าลายโครงสร้างความมั่นคงของพระพุทธศาสนาโดยตรงเป็นเหตุให้เกิดการปฏิบัติผิดๆ
ขึ้นในหมู่สงฆ์ซ่ึงจะยังผลให้พุทธบริษัททั้งหลายสิ้นศรัทธาในพระพุทธศาสนาแล้วเกิดสิ่งเลวร้ายตามมา
อีกมากมายจนกระทั้งท าให้พระพุทธศาสนาต้องสูญหายไปจากโลกนี้โดยปริยายดังนั้นหมู่สงฆ์ทั้งหมด
จ าเป็นต้องตั้งใจศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมวินัยให้ครบถ้วนทั้ง3ประการคือปริยัติปฏิบัติและ
ปฏิ เวธชนิดอุทิศชีวิตเป็นเดิมพันเพ่ือให้ ได้ประจักษ์แจ้งในอริยมร รคอริยผลระดับต่างๆใน
พระพุทธศาสนาด้วยตนเองแม้เพียงระดับต้น ๆ ก็ตามย่อมจะสามารถค้ าจุนพระพุทธศาสนาให้ยืนยง
มั่นคงต่อไปได้โดยไม่อันตรธานหายไปจากโลกในปัจจุบันนี้ คืออานุภาพของการรักษาพระธรรมวินัยไว้
ด้วยการศึกษาและปฏิบัติโดยชอบของสงฆ์พร้อมเพรียงกันทั้งแผ่นดินซึ่งจะยังผลให้พระพุทธศาสนามี
ความมั่นคงเป็นปึกแผ่นจากการท าหน้าที่เผยแผ่อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ของหมู่สงฆ์  
  สรุปได้ว่าการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมนั้นจะต้องมีการก าหนดไว้อย่าง
ชัดเจนให้ทุกคนปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจผู้บริหารหรือผู้ที่มีอ านาจจะต้องไม่ท าก ารยกเลิก
กฎระเบียบเดิมหรือตั้งบัญญัติอ่ืนให้ขัดต่อของเดิมแต่หากการตั้งกฎใหม่ขึ้นมาแล้วเอ้ือต่อของเดิมจะ
ท าให้งานต่าง ๆ บรรลุตามวัตถุประสงค์ท่ีดีตลอดไป 
 2.1.4  มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
  นันทรัตน์  จ าปาแดง (2548)  ได้กล่าวถึงการให้ความเคารพต่อผู้บังคับบัญชาไว้ว่า
เปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเจริญก้าวหน้าในอาชีพโดยอาจส่งไปอบรมสัมมนาค้นคว้าวิจัยสนับสนุน
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแต่ละคนได้ท างานที่เหมาะสมแก่ตนทั้งด้านความสามารถและบุคลิกภาพเพ่ือให้
ท างานได้ด้วยดีและมีความสุขในงานสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างชัดเจนเมื่อต้องการให้ท างานใด
หรือปฏิบัติอย่างไรและหลีกเลี่ ยงการสื่อสารทางเดียวให้มากที่สุดรักษาผลประโยชน์ของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้ทุกคนอยู่ได้อย่างไม่ล าบากและเป็นสุขซึ่งจะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
เสียสละและท าประโยชน์ให้หน่วยงานเพ่ิมข้ึนยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปรากฏแก่ผู้อื่นเมื่อเขาท าดีแต่
เมื่อมีสิ่งผิดพลาดเกิดขึ้นควรเชิญเข้าพบพูดคุยกันเป็นการส่วนตัวในบรรยากาศของความจริงใจ
  สรุปได้ว่าการท างานในหน่วยงานใดๆก็ตามบุคลากรทุกคนทุกฝ่ายจะต้องรู้จักบทบาท
หน้าที่ของตนเองมีความรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอย่างเต็มศักยภาพหากพบปัญหาเกิดขึ้นก็ยังมี
บุคคลอ่ืนๆภายในองค์กรที่มีความรู้ความสามารถความถนัดที่แตกต่างกันไปการวางตนให้เหมาะสม
ตามบทบาทหน้าที่ของตนเองย่อมท าให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อกันการยอมรับนับถือซึ่งกันและกันย่อมท า
ให้เกิดความร่วมมือในการท างานที่ดีและมีประสิทธิภาพเป็นองค์กรที่ดีและมีความสุขในการท างาน 
 2.1.5  ให้ความเคารพต่อเพศสตรี 
  พระเทพวิสุทธิญาณ (2552) ได้อธิบายการให้ความเคารพต่อเพศสตรีไว้ว่าไม่ท าไม่พูด
ไม่คิดอะไรตามอ านาจของความอยากอันธรรมดาปุถุชนทุกคนยังมีตัณหาคือความอยากจึงจ าเป็นต้อง
ระวังตนคอยข่มจิตตนอดทนต่อความอยากไม่ปล่อยจิตให้ตกอยู่ภายใต้อ านาจความอยากนั้น เมื่อ
ควบคุมจิตได้ก็ไม่ท าไม่พูดไม่คิดด้วยอ านาจ 
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  สรุปได้ว่าทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันจะต้องให้เกียรติให้ความเคารพต่อเพศสตรีก็ชื่อ
ว่าไม่ลุอ านาจแก่ความอยากก็มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวโดยเฉพาะการให้เกียรติต่อเพศสตรีโดยการไม่
ท าร้ายไม่ประพฤติตนในทางชู้สาวไม่กดขี่ทางเพศซึ่งจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียต่อองค์กร 
 2.1.6  ให้ความเคารพต่อสถานที่ 
  ผู้วิจัยมีทัศนะว่าทุกสถานที่มีสิ่งที่ส าคัญและเป็นทีเคารพบูชาของคนในองค์กรนั้น  ๆ  
หรือแม้แต่การไป ณ สถานที่ใดอันเป็นที่เคารพของประชาชนในประเทศ  สังคม  ให้ความเคารพหาก
เข้าไป ณ สถานที่นั้นก็ควรให้ความเคารพด้วยเช่นกัน  อันเป็นการแสดงถึงการวางตัวและเป็นผู้รู้จัก
การแสดงถึงความเป็นผู้มีความนอบน้อม  ดังนั้นทุกคนจะต้องให้ความเคารพในปูชนียบุคล ปูชนีย
สถาน ไม่ดูหมิ่นหรือลบหลู่หรือแม้แต่สถานที่ทางราชการ  ศาสนาสถานทุกศาสนา  เช่นนี้จึงกล่าวได้
ว่าเป็นผู้มีความเคารพต่อสถานที่ที่ตนเคารพและผู้อ่ืนเคารพด้วย 
 2.1.7  ให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน 
  การต้อนรับและสร้างความประทับใจและค่านิยมแก่ผู้ที่มาเยือนได้ว่าควรจัดสถานที่ให้
เหมาะสมให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาติดต่อการเตรียมการล่วงหน้าส าหรับผู้มาติดต่อควรเตรียมเอกสาร
ให้พร้อมการต้อนรับผู้มาติดต่อที่นัดหมายไว้ล่วงหน้าควรเอ่ยชื่อได้อย่างถูกต้องการสนทนากับผู้มา
ติดต่อควรสนทนาในเรื่องทั่วๆไปการแนะน า  (Introductions) การขัดจังหวะควรใช้วิธีการขัดจังหวะ
ที่เหมาะสมกับสถานการณ์นั้น ๆ การรักษาเวลานัดหมายไม่ให้ล่วงเลยเวลาจนเกินไปการขอเข้าพบ
ของพนักงานในหน่วยงานหากผู้บังคับบัญชาไม่ว่างควรบอกให้เขากลับไปยังแผนกของตนเองก่อนเมื่อ
ผู้บังคับบัญชาว่างแล้วจึงโทรเรียกการต้อนรับผู้มาติดต่อที่มิได้นัดหมายไว้ล่วงหน้าควรแสดงความเป็น
มิตรเสมอการปฏิเสธการขอเข้าพบโดยการปฏิเสธอย่างสุภาพการปฏิบัติเมื่อผู้มาติดต่อกลับควรจัดท า
สมุดทะเบียนผู้มาติดต่อให้เรียบร้อยเพ่ือเป็นหลักฐานประจ าวัน สมศรี  มงคลชัย (2545) 
  สรุปได้ว่าการให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือนนั้นจะต้องให้ความเคารพอย่าง
จริงใจมีการปฎิสันถานพร้อมทั้งเชื่อฟังค าแนะน าจากท่านผู้รู้เหล่านั้นที่ได้มาเยือนถึงองค์กรของเรา
จากการศึกษาหลักอปริหานิยธรรมทั้ง7ข้อผู้วิจัยสามารถน าไปใช้ให้เกิดผลดีต่อองค์กร 
 จากที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด ผู้วิจัยได้น าหลักการดังกล่าวมาออกแบบสอบถามเพื่อ
ส ารวจการน าหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียนในแต่ละด้านทั้ง 7 ด้านดังนี้ 
  1. ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ หมายถึง การประชุมเพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิง
วิชาการ การก าหนดนโยบายค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติงาน การประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากร
และนักเรียน  การประชุมเพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน และเป็นการสร้างความสามัคคี 
  2. ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม หมายถึง  การเข้าร่วมประชุมตรงต่อเวลาหรือก่อนเวลา
ประชุม 30 นาที ในการประชุมแต่ละครั้งมีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลา การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 
และมีการรายงานการประชุมทุกครั้ง 
  3. ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน หมายถึง การบัญญัติระเบียบ 
ข้อบังคับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการท างานร่วมกัน การปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน การ
ไม่ล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียนโดยยึดถือกฎระเบียบที่ดีงามของโรงเรียน และมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน 



16 
 

  4. ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษามีคุณธรรม 
โดยการให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการน าหลักคุณธรรมและความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน การรับฟัง
ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะบุคลากรภายในโรงเรียนหรือผู้น าชุมชนเ พ่ือมาท าเป็นแผนในการ
บริหาร  
  5. ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี หมายถึง การแสดงอากัปกิริยาภายนอกต่อบุคลากร
ที่เป็นเพศหญิงให้ปรากฏ เช่น การไม่ท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางปเวณี การยอมรับให้เป็นผู้น า
ในการท ากิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงความรู้ความสามารถเป็นหลัก 
  6. ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ หมายถึง การแสดงอากัปกิริยาภายในโรงเรียนอย่าง
เหมาะสม เพราะโรงเรียนเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ มีสิ่งที่ส าคัญของชาติ เช่น ห้องพระ แหล่งปลูกฝัง
คุณธรรมจริยธรรม และเป็นการสร้างความศรัทธาแก่นักเรียน เพ่ือให้นักเรียนมีเคารพครูอาจารย์ ซึ่ง
เป็นปูชนียบุคคล 
  7. ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน หมายถึง  การแสดงอากัปกิริยาต้อนรับ
บุคคลภายนอกที่มาเยือนโรงเรียน หรือการเชิญบุคคลภายนอกที่มีความโดดเด่นทางด้านวิชาการ หรือ 
เป็นบุคคลที่ควรน ามาใช้เป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิต เพ่ือสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ ดีเพ่ือให้
นักเรียนยึดถือเป็นแบบอย่างในการด าเนินชีวิตจากการรับฟังความรู้หรือประสบการณ์ 
 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกีย่วกับการบริหารงานบุคคล 
 การบริหารบุคลากรโรงเรียนให้ประสบผลส าเร็จได้นั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้บริหารว่ามีความรู้
ความสามารถในด้านหลักการบริหารที่ดีมากน้อยอย่างไรเพราะผู้บริหารเป็นหัวหน้าหรือนายใหญ่ใน
สถานศึกษานั้น ๆ หลังจากได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งและมีหน้าที่ในการบริหารงานทุกอย่างใน
สถานศึกษาโดยตรง มีนักวิชาการ และนักการศึกษาหลายท่านได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป  พอสรุปได้ดังต่อไปนี้ 
  นลินี ทวีสิน (2553) ได้กล่าวว่าบุคลากรสถานศึกษา คือ บุคคลผู้ได้รับการแต่งตั้งให้
บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และทักษะการบริหารจัดการเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภาพความเป็นจริงของสังคม  
  ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน์ (2556) ได้กล่าวถึงแนวคิดการบริหารบุคลากรว่าการบริหาร
โรงเรียนหรือบริหารบุคลากร เป็นกิจกรรมที่ผู้บริหารการศึกษาในระดับโรงเรียนกระท าร่วมกับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ส าคัญคือ การจัดประสบการณ์และการเรียนรู้และพัฒนาด้าน
ต่าง  ๆ  ให้เกิดกับบุคลากร เพ่ือพัฒนาผู้เรียนตามความมุ่งหมายของหลักสูตร 
  คณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างใน ธีรวุฒิ  ประทุมนพรัตน์, พ.ศ. 2556)  
ได้กล่าวถึงแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาว่า ในปัจจุบันระเบียบว่าด้วยกฎหมายบริหารราชการ  
กระทรวงศึกษาธิการมีเจตนารมณ์ก าหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลตามมาตรา 34 (2) ของระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  ซึ่งให้มีการจัดการโครงสร้างและกระบวนการจัด
การศึกษาของไทยให้มีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีการกระจายอ านาจ
สู่สถานศึกษา  ตามมาตรา  39  ที่ว่า ก าหนดให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจด
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การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง  การกระจายอ านาจจะท าให้สถานศึกษามี
ความคล่องตัว  มีอิสระ  ในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ  งบประมาณ  การ
บริหารบุคคล  และการบริหารงานทั่วไปไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษาและ
สถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง การกระจายอ านาจจะท าให้สถานศึกษา มีความคล่องตัว มี
อิสระในการบริหารจัดการ เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการ  โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School 
Based Management : SMB) จะเป็นการสร้างรากฐานและความเข้มแข็งให้สถานศึกษาสามารถจัด
การศึกษาได้อย่างมีคุณภาพได้มาตรฐานและสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ, พ.ศ. 2546  ประกาศใช้ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางการปฏิรูป  ระบบราชการที่มุ่งหวังจะเห็น
การจัดการศึกษา  ที่จะเอ้ือต่อการพัฒนาคนให้มีคุณภาพ  สร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน  
  แคมป์เบลล์ (Campbell อ้างใน  พระตรีระศักดิ์ สุเมโธ,พ.ศ.2545)  ได้กล่าวถึง
แนวคิดในการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนเป็นการจัดการแผนยุทธศาสตร์เพ่ือให้การจัดการ
การศึกษาบรรลุเป้าหมายได้อย่างแท้จริง   
  เฟลิค ไนโกร (Nigro, Felix. A., อ้างในภารดี อนันต์นาวี , พ.ศ. 2552) ได้ให้
ความหมายของการบริหารงานบุคลากรหมายถึง วิธีการที่สรรหาบุคคลเข้ามาท างานในองค์กรรวมถึง
พัฒนาความสามารถของบุคลากรเหล่านั้นรวมทั้งการสร้างสภาพแวดล้อมในองค์การเพ่ือให้บุคลนั้น
ท างานตามความสามารถทั้งในด้านปริมาณและคุณภาพ  
  กระทรวงศึกษาธิการ (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พ.ศ. 2548) ได้กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานบุคคลากรในสถานศึกษาว่าเป็นภารกิจส าคัญที่
มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือด าเนินงานด้าน
บริหารบุคลากรให้เกิดความคล่องตัวอิสระ ภายใต้กฎหมาย ระเบียบให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนามีความรู้ ความสามารถ  มีขวัญ  ก าลังใจ
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ์ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  ดังนั้นหากขาดซึ่งบุคลากรที่ดีก็อยากที่จะหวังเห็นความส าเร็จจากกิ
จกการงานนั้นทั้งนี้ เพราะปัจจัยอ่ืน  ๆ  ไม่ว่าจะเป็นเงินวัสดุอุปกรณ์และเทคนิควิธีการจะด าเนินไป
ด้วยดีมีประสิทธิภาพนั้นจ าเป็นต้องอาศัยคน  
  สรุปได้ว่าการบริหารบุคลากรเป็นกระบวนการที่ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้ความรู้
ความสามารถทักษะต่างๆ  เพ่ือบริหารจัดการและจ าเป็นต้องน าหลักอปริหานิยธรรมน ามาใช้กับ
ทรัพยากรทางการบริหารที่มีอยู่อย่างจ ากัด ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดเพ่ือพัฒนา
คุณภาพของนักเรียนให้เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติและประชาคมโลกต่อไป 
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2.3  บทบาทและความส าคัญของผู้บริหารโรงเรียน 
 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนหมายถึงพฤติกรรม  และวิสัยทัศน์  อันเป็นเครื่องหมายที่
ชี้ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถและความดี ของผู้บริหารโรงเรียน  ซึ่งจะมีผู้น าโรงเรียนไปสู่เป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพที่ตั้งไว้  ดังนี้ผู้วิจัยจึงศึกษาค้นคว้า  คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนจาก
หนังสือ  เอกสาร ต าราวิชาการต่างๆที่เก่ียวข้อง  ซึ่งมีผู้รู้และนักวิชาการได้ให้ความเห็นถึงคุณลักษณะ
ของผู้บริหารโรงเรียนที่ควรจะเป็นไว้ดังนี้ 
  วิทยา  ประชากุล (2548, หน้า  25)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญที่สุด เพราะการด าเนินการจัดการศึกษาจะประสบผลส าเร็จได้ต้องขึ้นอยู่กับผู้ร่วมงานและ
บุคคลทั่วไป  ที่เกิดความเลื่อมใสในตัวผู้บริหารสถานศึกษา  เพ่ือที่จะร่วมมือในการท างานเพ่ือพัฒนา
องค์กรให้มีประสิทธิภาพ 
  จราพร  พุฒค า (2545 , หน้า 15)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้มี
ความส าคัญต่อคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในการบริหารและจัดการศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์
เป้ าหมายของชาติ  ตามน โยบายของรัฐบาลที่ แถลงไว้ต่ อรั ฐสภา  รวมทั้ งน โยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและกรมสามัญศึกษา  ซึ่งได้มีนโยบายด้านการบริหารศึกษามุ่งพัฒนาคุณภาพ
ทางการศึกษา  โดยการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามหลักสูตรและจุดมุ่งหมายของหลักสูตร  ใน
ระดับการศึกษาของบุคคล  ท้องถิ่น  และประเทศชาติ  ลักษณะดังกล่าวจะส่งผลให้งานของผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นภารกิจที่มีความส าคัญ 
  ทองดี  เมืองเจริญ (2549,  หน้า 12)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้ที่มี
บทบาทหน้าที่ส าคัญ 8 ประการ  ได้แก่  1) บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ 2) ผู้ปกครองและผู้บังคับบัญชาข้าราชการครูและลูกจ้างในสถานศึกษา  3)  ผู้รักษา
วินัยและปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  4)  การประสานงานการระดมทรัพยากร
ทางการศึกษา  5)  ใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา 6)  ผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป  7)  
ผู้พัฒนาแผนงานองค์การให้สถานศึกษาปฏิบัติได้บังเกิดผลจริง โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามา
ช่วยในการจัดการ และ 8) ผู้น าและสร้างผู้น า และสามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได้ในทุก
สถานการณ ์
  ประกอบ  กุลเกื้อ, และสิทธิพล  ลิ้มบริบูรณ์  (2545, หน้า 22-23)  ได้กล่าวถึง  
บทบาทหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้  9  ประการดังนี้  1)  ประธานคณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและวิชาการสถานศึกษา 2)  กรรมการเลขานุการในคณะกรรมการสถานศึกษา  3)  
ผู้บังคับบัญชาครูบุคลากรทางการศึกษา  4)  บริหารกิจการของสถานศึกษา  5)  ประสานการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  6)  ผู้แทนของสถานศึกษาหน่วยงานในกิจการ
ทั่วไป  7)  จัดท ารายงานกิจการประจ าปีเกี่ยวกับกิจกรรมของสถานศึกษา  8) อนุมัติประกาศนียบัตร
และวุฒิบัตรของสถานศึกษา  และ 9)  ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย  รวมทั้งงานอ่ืนที่
กระทรวงมอบหมาย 
  สุวรรณชัย  ทองค า (2549, หน้า 8-15)  ได้กล่าว  ผู้บริหารสถานศึกษาจ าเป็นจะต้อง
มีบทบาทหน้าที่การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาที่คุรุสภา
ก าหนดไว้ ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีบทบาท  12  ประการ  ดังนี้  1)  ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการ
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เกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา 2)  ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่
จะเกิดขึ้น 3) มุ่งมั่นพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ 4) พัฒนาแผนงานของ
องค์กรให้เกิดผลจริง 5) พัฒนาและใช้วัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น 6) 
ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลที่ถาวร 7) รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ  
8)  ปฏิบัติงานเป็นแบบอย่างที่ดี  9)  ร่วมมือกับชุมชนและหน่วยงานอ่ืนอย่างสร้างสรรค์  10)  
แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาองค์กร  11)  เป็นทั้งผู้น าและสร้างผู้น า  และ  12)  สร้าง
โอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
  สุรพล  พุฒค า (2547,  หน้า  112-113) ได้ เสนอบทบาทหน้าที่ ของหัวหน้ า
สถานศึกษาไว้  3  ประการ ดังนี้  1) การบริหาร  ได้แก่  การจัดทรัพยากร  การพัฒนาและการ
ด าเนินการให้เป็นตามนโยบายและขั้นตอนการด าเนินการและการให้นิเทศในการพัฒนาวิชาชีพ  2)  
การไกล่เกลี่ย  ได้แก่  การช่วยสื่อสารกับการให้การสนับสนุนทั้งภายในและภายนอก  และ  3)  ภาวะ
ผู้น า  ได้แก่  การท าให้เป้าหมายของสถานศึกษาบรรลุผลส าเร็จ 
  รุ่ง  แก้วแดง (2543, หน้า 27-28)  ได้กล่าวถึง  ภาพลักษณ์ผู้บริหารสถานศึกษาใน
ปัจจุบันจะเปลี่ยนไปโดยผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้องมีคุณลักษณะดังนี้ 
   1.  ความเป็นผู้น าทางวิชาการท่ีเข้มแข็ง 
   2.  เป็นผู้จัดการที่เฉยีบแหลม 
   3.  เป็นผู้ประสานชุมชนที่ดี 
   4.  สมรรถภาพทางส่วนตัวได้แก่ 
    4.1  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งทางกายและจิตใจ 
    4.2  มีความเฉลียวฉลาด 
    4.3  มีบุคลิกภาพดี 
    4.4  มีอารมณ์ขันและไม่เป็นคนเจ้าอารมณ ์
    4.5  มีศีลธรรมจรรยา 
    4.6  ซื่อสัตย์และม่ันคง 
    4.7  มีเหตุผลและมีความยุติธรรม 
   5.  สมรรถภาพทางวิชาชีพได้แก่ 
    5.1  มีพ้ืนฐานการศึกษาท่ีสูงพอ 
    5.2  มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในศาสตร์ที่เก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
    5.3  มีประสบการณ์ก่อนที่จะรับต าแหน่งอย่างเพียงพอ 
    5.4  มีความสามารถต่อการทางานเป็นกลุ่ม 

  วิโรจน์  สารรัตนะ (2545, หน้า 25)  ได้กล่าวว่าบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา  มี
หน้าที่พัฒนาไปสู่ความเป็นสถานศึกษาในสภาพนั้น โดยจะต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ในเชิงพัฒนา  สร้าง
โรงเรียนให้เป็นชุมชนประสบความส าเร็จ  สร้างจิตส านึกความเป็นชุมชน  จะต้องให้ความส าคัญกับ
มาตรฐานและการประเมินผล  การจัดการเรียนการสอน  การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
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  ณรงค์  ศิลปากรณ์ (2549,  หน้า 18)  กล่าวว่า  บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา
จะต้องสวมบทบาทในการให้การสนับสนุน  ส่งเสริม  การจัดการเรียนการสอนของครู  การนิเทศ
ติดตามผล  การเสริมสร้างขวัญก าลังใจของครูเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
  ทองดี  เมืองเจริญ (2549, หน้า 13)  ได้กล่าวว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลที่
ส าคัญที่สุด  เพราะจะท าให้ภารกิจในสถานศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์  นอกจากนี้ยังมีคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานด้วย 
 ผู้บริหารสถานศึกษามีความส าคัญต้องท าหน้าที่เป็นผู้น า  กล่าวคือ  ต้องเป็นตัวอย่างใน
ด้านพฤติกรรม  และก าหนดพฤติกรรมของบุคลากรในสถานศึกษา  การแสดงออกของผู้บริหารมี
อิทธิพลต่อความรู้สึกนึกคิดของครูและนักเรียน  ดังนั้น ถ้าผู้บริหารรู้จักน าความมีภาวะผู้น าน ามาใช้ใน
การท างานท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกว่าผู้บริหารมีความบริสุทธิ์ใจในการปฏิบัติงาน  และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ผู้อื่นในเรื่องต่างๆ ส่งผลให้การด าเนินงานของสภานะศึกษาบรรลุวัตถุประสงค์วิชัย  จันทวงษ์ (2547,  
หน้า 43) 
 สรุปได้ว่า  บทบาทและหน้าที่ ของผู้บริหารสถานศึกษา คือ  ต้องเป็นผู้ เอาใจใส่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและมีความรับผิดชอบในการบริหารให้ประสิทธิภาพ  โดยเป็นผู้มีความรู้และสามารถ
จัดการศึกษา  การจัดกิจกรรมต่างๆ  ในสถานศึกษา  พร้อมทั้งเป็นผู้รับผิดชอบจัดการเรียนการสอน  
การฝึกอบรม  พยายามคิดสร้างสรรค์นวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่  เป็นแบบอย่างทางพฤติกรรมอันดี
งามที่ พึงประสงค์  ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี   รู้จักใช้คนให้ เหมาะสมกับงาน   มีการสร้าง
ความสัมพันธ์และประสานงานกับบุคคล  ชุมชน  หน่วยงาน  และองค์กรต่า  งๆ ที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 12 โรงเรียนประกอบด้วย 
  1.  โรงเรียนเมืองสมเด็จ 
  2.  โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม  
  3.  โรงเรียนบัวขาว   
  4.  โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   
  5.  โรงเรียนหนองห้างพิทยา 
  6.  โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ 
  7.  โรงเรียนล าปาววิทยาคม 
  8.  โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
  9.  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 
  10.  โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
  11.  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม  
  12.  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
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 บริบทเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษามีรายละเอียด  ดังนี้ 
 1. โรงเรียนเมืองสมเด็จ 
  โรงเรียนเมืองสมเด็จใช้ที่ดินสาธารณะประโยชน์บ้านหนองป่าอ้อย ต าบลล าห้วยหลัว 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 50 ไร่ ติดถนนลาดยางสายหนองบัวโดน บ้านบอนจุดเชื่อม
ของต าบลคือ ต าบลล าห้วยหลัวต าบลผาเสวย และต าบลสมเด็จ  ห่างจากอ าเภอสมเด็จ 6 กิโลเมตร 
ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์ 46 กิโลเมตร 
  คติพจน์   ปัญญา  เจน   ปสาสติ  ปัญญาย่อมปกครองคน  
  ปรัชญา   การศึกษา  คือ  การพัฒนาชีวิต 
  ค าขวัญ   วินัยเด่น  เน้นวิชาการ  สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง 
  เอกลักษณ์  สิ่งแวดล้อมเด่น  เน้นศิลปวัฒนธรรม 
  อัตลักษณ์   สืบสานวัฒนธรรม  น้อมน าเศรษฐกิจพอเพียง  
  สีประจ าโรงเรียน     ม่วง - ขาว 
   สีม่วง  หมายถึง  ความมีชัยองอาจและยึดมั่นในสถาบัน 
   สีขาว  หมายถึง  ความบริสุทธิ์  และเป็นเลิศด้านวิชาการ 
  ต้นไม้ประจ าโรงเรียน    ต้นล าดวน 
  วิสัยทัศน์  คุณภาพการศึกษา  พัฒนาระเบียบวินัย  ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม  ด ารงตนตาม
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  เคียงคู่สังคมประชาธิปไตย 
   1. พัฒนาการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน 
   2. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
   3. พัฒนาบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้มีความเป็นมืออาชีพ 
   4. พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ทันสมัยและมีคุณภาพ 
   5. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค ์
   6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย 
   7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนรัก  หวงแหน  เห็นคุณค่าของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
   8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเห็นคุณค่าและภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   9. สร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้และการด าเนินชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย 
  ปี พ.ศ. 2557 มีจ านวนนักเรียนทั้งหมด 764 คน  ครแูละบุคลากร จ านวน  40 คน ครู
อัตราจ้างจ านวน  2 คน  ผู้บริหารปัจจุบัน นายจ าเนียร สายสมบัติ 
  โรงเรียนเมืองสมเด็จกรมสามัญศึกษาได้เปิดให้อนุมัติการสอนเมื่อปี 2537 และรับสมัคร
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 (ม.1) แบบสหศึกษา จ านวน2ห้องเรียน นักเรียน 62 คนโดยเป็นสาขา
ของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคม อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้อาคารชั่วคราวของโรงเรียนสมเด็จ
พิทยาคม ปลูกสร้างเป็นอาคารชั่วคราว ณ.ที่สาธารณะประโยชน์บ้านหนองป่าอ้อย ต าบลล าห้วยหลัว 
อ าเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์ มีนายขจัด สุวรรณสังฃ์ เป็นผู้ดูแลสาขาและเป็นครูฝ่ายปฏิบัติการสอน
ใช้ครูโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมทั้งหมด 
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  พ.ศ. 2538 เปิดท าการสอนเป็นสาขาของโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเป็นปีที่ 2 โดยเปิด
สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 3 ห้องเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จ านวน 2 ห้องเรียน ครู
ปฏิบัติการสอนใช้จากโรงเรียนสมเด็จพิทยาคมเป็นส่วนใหญ่และโรงเรียนได้รับเงินจัดสรรจ้างครูอัตรา
จ้าง จ านวน 2 คน นักการภารโรง จ านวน 1 คน 
  พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนเมืองสมเด็จ เป็นโรงเรียน
เอกเทศ เปิดท าการสอนนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน 3 ห้องเรียน ระดับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 2จ านวน 3 ห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 2 ห้องเรียน มีนักเรียนทั้งสิ้น
จ านวน 303 คน ใช้อาคารเรียนชั่วคราวหลังเดิมและต่อเติมอีก3ห้องเรียนในปี 2539 โรงเรียนได้รับ
จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารเรียนถาวรแบบก - ข – ค พร้อมอาคารประกอบ ได้รับจัดสรรอัตราครู 
จ านวน 8 คน โดยมี นายขจัด สุวรรณสังข์ เป็นผู้บริหารโรงเรียน 
  พ.ศ. 2540 อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร ภาคเรียนที่1ยังต้องใช้อาคาร
เรียนชั่วคราวหลังเดิม ปีการศึกษา 2540 จัดชั้นเรียนเป็น  4 – 3 – 3 จ านวนนักเรียน รวมทั้งสิ้น 389 
คน มีครู-อาจารย์ จ านวน 8 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 คน ปีการศึกษา 2541 กรมสามัญศึกษาได้
อนุมัติให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก และจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 – 
4 – 3 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 2 – 0 – 0 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 464 คน มีครู-อาจารย์จ านวน 
8 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 4 คน 
  ปีการศึกษา 2542 ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็น 4 – 4 – 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น  2 – 2 – 0 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 480 คนมี
คร-ูอาจารย์จ านวน 11 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 9 คน 
  ปีการศึกษา 2543  ให้เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ตอนต้นเป็น 4 – 4 – 4 ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเป็น 2 – 2 – 2 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 549 คน มี
คร-ูอาจารย์จ านวน 12 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 10 คน 
  ปีการศึกษา 2544 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 – 4 – 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็น 2 – 2 – 2 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 591 คน มีครู-อาจารย์ จ านวน 22 คน ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว 5 คน 
  ปีการศึกษา 2545 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น3 – 3 – 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็น 2 – 2 – 2 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 522 คน มีครู-อาจารย์ จ านวน 21 คน ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว 5 คน 
  ปีการศึกษา 2546 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 – 3 – 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็น 1 – 1 – 2 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 542 คน มีครู-อาจารย์จ านวน 20 คน ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว 5 คน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 
  ปีการศึกษา 2547 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 – 4 – 3 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็น 1 – 1 – 1 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 548 คน มีครู-อาจารย์ จ านวน 21 คน ครูอัตราจ้าง
ชั่วคราว 4 คน 
  ปีการศึกษา 2548 จัดชั้นเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเป็น 4 – 4 – 4 ชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลายเป็น 1 – 1 – 1 จ านวนนักเรียนทั้งสิ้น 552 คน มีครู-อาจารย์จ านวน 21 คน พนักงาน
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ราชการจ านวน 3 คน ครูอัตราจ้างชั่วคราว 2 คน นักการภารโรงจ านวน 1 คน นักเรียนจ านวน 566 
คน 
  ปีการศึกษา 2549 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 – 4 – 4 / 2– 2–1 นักเรียนทั้งสิ้น 594 
คน ครู จ านวน 28 คน เป็นข้าราชการครู จ านวน 20 คน พนักงานราชการจ านวน3คน ครูอัตราจ้าง
จ านวน 5 คน นักการภารโรงจ านวน 1 คน พนักงานท าความสะอาดและดูแลสวน จ านวน 2 คน 
  ปีการศึกษา 2550 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 554 / 222 นักเรียนทั้งสิ้น 621 คน มี
ข้าราชการครู   จ านวน 11 คน พนักงานราชการจ านวน 3 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 7 คนและ
ลูกจ้างประจ า 1 คน นักเรียน จ านวน 621 คน และได้โอนย้ายมาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ 
  ปีการศึกษา 2551 ได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 4 - 5 - 4 / 2 - 2 - 2นักเรียนทั้งสิ้น 663 คน 
ครู จ านวน 37 คน เป็น ข้าราชการครู จ านวน  34 คน พนักงานราชการ จ านวน 2 คน นักการภาร
โรง จ านวน 1 คน พนักงานท าความสะอาด และดูแลสวน จ านวน 3 คน 
  ปีการศึกษา 2556 จนถึงปัจจุบันได้จัดแผนชั้นเรียนเป็น 5 - 4 - 5 / 2 - 2 – 2 นักเรียน
ทั้งสิ้น 764 คน ครูจ านวน 35 คน พนักงานจ้างจ านวน 2 คน ครูอัตราจ้างจ านวน 2 คน นักการภาร
โรงจ านวน 1 คน พนักงานท าความสะอาดและดูแลสวนจ านวน 2 คน 
 
 2. โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 
  ค าขวัญ   วิชาการยอด กีฬาเยี่ยมเปี่ยมคุณธรรม น าชุมชนพัฒนา 
  ปรัชญา   สุวิชาโนวิริเยนสติมโต ปัญญา (ผู้รู้ ผู้พากเพียร ผู้มีสติ ย่อมมีปัญญา) 
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน 18 คน  
  ผู้บริหารปัจจุบัน  นายศิริยศ  เหลี่ยมสิงขร 
  คณะกรรมการสภาต าบลล าปาวได้ประชุมปรึกษาหารือกันเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2534 
เพ่ือจัดตั้งโรงเรียนล าปาววิทยาคม สาขานาเชือกซึ่งเป็นโรงเรียนมัธยมสังกัดกรมสามัญศึกษา ได้
บริการให้การศึกษาระดับมัธยมศึกษาให้กับบุตรหลานในเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียงจากนั้นได้ยื่น
ข้อเสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียนล าปาววิทยาคม(นายสมชัย เชาว์พาณิช) และน าเรื่องเสนอต่อ สามัญ
ศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ (นายวินัย เสาหิน) 
   ในปีการศึกษา 2535 เริ่มเปิดการเรียนการสอนปีแรก โดยเปิดสอนมัธยมศึกษาปีที่ 1 
มีนักเรียน 91 คนมีครู 3 คนในภาคเรียนที่ 1 โดยได้ไปขอใช้ศาลาการเปรียญวัดสว่างนิวรณ์นาแกเป็น
ที่เรียนชั่วครางต่อมาในภาคเรียนที่2ได้รับผ้าป่าจากสภาต าบลนาเชือก น าเงินรายได้ทั้งหมดมาสร้าง
อาคารมุงหญ้า 1 หลัง ในที่ดินของโรงเรียนและได้รับงบจากการทอดผ้าป่าจากอัยการภานุรัตน์ โง่นค า 
สร้างห้องน้ าครูและนักเรียน 
   ในปีการศึกษา 2539 โรงเรียนได้ประกาศให้เป็นเอกเทศ เมื่อวันที่  30 เมษายน 
2539 โดยนายสุขวิช รังสิตพล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้ลงนามในประกาศ และ
คุณหญิงสมจินตนา ภักศรีวงศ์ ได้ลงนามค าสั่งแต่งตั้งให้ นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2539 
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 3. โรงเรียนบัวขาว   
  ในปี พ.ศ. 2499 นายจ ารัส แสงฤทธิ์ ศึกษาธิการอ าเภอพร้อมด้วยคณะครูภารโรง 

พ่อค้า ประชาชนชาวอ าเภอกุฉินารายณ์รวมทั้งอ าเภอเขาวงและห้วยผึ้งได้ร่วมกันบริจาคเงินจ านวน 
36,835บาท และนายส าราญ ยันตะบุศย์ได้บริจาคที่ดิน ประมาณ 26 ไร่ อ าเภอได้ยื่นค าร้อง ขอตั้ง
โรงเรียนมัธยมไปยังกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ต่อมากระทรวงศึกษาธิการ ได้มีค าสั่งที่ 
4719/2500ลงวันที่  20  มีนาคม  2500  ได้จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นใช้ชื่อว่า "โรงเรียนบัวขาว" ตามนามของ
หมู่บ้านอันเป็นที่ตั้งของโรงเรียนเปิดท าการสอนเป็นแบบสหศึกษา จากชั้น ม. 4 - ม. 6ในปีแรกมี
เฉพาะ ม. 4 มีจ านวน ชาย - หญิง รวม 40 คน 

 โรงเรียนบัวขาว เปิดครั้งแรกเมื่อวันที่  17 พฤษภาคม พ.ศ. 2500 โดยขออาศัยร่วมที่
อาคารโรงเรียนกุฉินารายณ์เป็นเวลา1ปีการศึกษา โรงเรียนได้รับงบประมาณจากกรมวิสามัญศึกษา 
(ขณะนั้น) ครั้งแรกจ านวน 80,000 บาท เพ่ือท าการก่อสร้างอาคารเรียนและใช้เป็น สถานที่ที่เรียน
เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2501 เป็นต้นมา 

 วันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2502 ได้ขยายเขตของโรงเรียนไปทางทิศเหนือ ซึ่งเป็นที่ดิน
สาธารณะท าเลเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 20 ไร่ และในปี พ.ศ. 2518 คณะศิษย์เก่าโรงเรียนบัวขาวได้จัด
งานเพ่ือหาเงินซื้อที่ดินบริจาคให้โรงเรียนเพ่ิมอีก 1 ไร่ 60 ตารางวา ขณะนี้โรงเรียนบัวขาวมีที่ดิน
ทั้งสิ้น 47 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา  
 โรงเรียนบัวขาว จะเป็นสถาบันการศึกษาระดับมัธยมศึกษาชั้นน าของภูมิภาค และเป็นที่
ยอมรับในระดับประเทศ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งด้านร่างกายความรู้ คุณธรรม มีจิตใจส านึกในความเป็นพลเมืองที่ดียึดมั่นในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนเต็มตาม
ศักยภาพโดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นส าคัญในปี 2555 ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราการครูและบุคลากร 150 คน 
ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายขจัด สุวรรณสังข ์
 
 4. โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์   
 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล ตั้งอยู่ที่บ้านจุมจัง  หมู่ที่
1 เทศบาลต าบลจุมจัง อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากตัวอ าเภอกุฉินารายณ์ ไปทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตรมีเนื้อที่ 79 ไร่ 1 งาน 45 ตารางวา เริ่ม
ด าเนินการเบื้อต้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 โดยความร่วมมือของประชาชนชาวต าบลจุมจัง และต าบล
เหล่าไฮงาม ได้ร่วมบริจาคเงิน ที่ดิน และวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ตลอดจนแรงกาย แรงใจ เพ่ือก่อสร้าง
โดยเริ่มต้นจากอาคารชั่วคราว 8 ห้องเรียน 1 หลัง โดยนายแก้ว สุไชยชิต เป็นตัวแทนประสานงานให้
ได้มาซึ่งที่ดินพร้อมเอกสารสิทธิ์ และมีคณะกรรมการผู้ด าเนินการตัวแทนประชาชนร่วมในการ
ประสานงาน ประกอบด้วย 
 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/17_%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2500
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 1. นายอุ้ย นิลมาตย์ ก านันต าบลจุมจัง 
 2. นายสาร พิมพนิวาส ก านันต าบลเหล่าไฮงาม 
 3. นายกลม แสงฤทธิ์ ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ 1 
 4. นายกิ่ง ศัตรูพ่าย ผู้ใหญ่บ้านจุมจัง หมู่ที่ 2 
 5. นายแก้ว สุไชยชิต อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 
 6. นายวงศิลป์ เจริญแสน ผูช้่วยอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังอุปกรณ์เจริญเวทย์ 
 7. นายบุญช่วย สุไชยชิต อาจารย์โรงเรียนบัวขาว 
  8. นายเพียร ศรีพลอย ครูใหญ่โรงเรียนหนองจระเข้เรืองศิลป์ 
  9. นายทอง ลือฉาย ครูใหญ่โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พิทักษ์ 
10. นายเกิด ปรุงหอม ครูใหญ่โรงเรียนบ้านกลาง 

 คณะกรรมการดังกล่าวได้ด าเนินการจนได้เปิดท าการเรียนการสอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 
(ม.ศ. 1)  มีจ านวนนักเรียน 48 คนเป็นสาขาโรงเรียนบัวขาว โดยได้แยกชั้นเรียนมาจากโรงเรียนบัว
ขาวจ านวน 2 ห้องเรียนให้ชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนบัวขาว สาขาจุมจัง” ส่วนมากเป็นนักเรียนที่มี
ภูมิล าเนาในเขตต าบลจุมจัง – เหล่าไฮงาม และเขตอ าเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด มีครู - อาจารย์ 
ปฏิบัติการสอน 9 คน คือ 

 1. นายพิมพ์ ศัตรูพ่าย รักษาการครูใหญ่และสอนวิชาหน้าที่พลเมือง – ศีลธรรม 
  2. นายประมูล นนท์จุมจัง สอนวิชาภาษาไทย 
  3. นายประจักษ์ ลือฉาย สอนวิชาภูมิศาสตร์ 
  4. นายไมตรี ศรีรังษ ์สอนวิชาคณิตศาสตร์ 
  5. นายอ านาจ ใจทาน สอนวิชาวิทยาศาสตร์ 
  6. นายปานทอง สุไชยชิต สอนวิชาเรขาคณิต 
  7. นายนาถ สุไชยชิต สอนวิชาภาษาอังกฤษ 
  8. นายแสงอาทิตย์ ศิริกิจ สอนวิชาดนตรี 
  9. นายไกรสร ลี้ศิริจรรยากุล สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 

   คณะครู – อาจารย์ดังกล่าวได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนได้เพียง 1 ปี จึงได้มีการ
เปลี่ยนไปเรียนที่โรงเรียนบัวขาว ต าบลบัวขาว อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ปี พ.ศ. 2523 
โรงเรียนมีความพร้อมจึงได้ประกาศแต่งตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบลให้ชื่อว่า "โรงเรียนจุม
จังพลังราษฎร์" เมื่อวันที่  9 มกราคม 2523 ในปีแรกเปิดรับสมัครนักเรียนชั้นเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1
จ านวน2ห้องเรียน มีครูปฏิบัติหน้าที่สอน จ านวน 4 คน คือ 
 1. นายประชัน เบ้าจังหารต าแหน่งครูใหญ่ 
 2. นายฤกษ์มนตรี สุไชยชิต ปฏิบัติการสอน 
 3. นายมนู ชิณโสม ปฏิบัติการสอน 
 4. นายอนุสรณ์ จีระสมบัติ ปฏิบัติการสอน 
โรงเรียนได้พัฒนาและมีการเปลี่ยนแปลงมาตามล าดับ ดังนี้ 
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 ปี พ.ศ. 2526 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน 208 ล้าน  จ านวน 1 หลัง จากกรม
สามัญศึกษาปี พ.ศ. 2528 โรงเรียนได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนา
ชนบท (มพช. 2 รุ่น 3) ตามโครงการพิเศษจากกรมสามัญศึกษา โดยได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคาร
เรียน CH217B จ านวน1หลัง โรงฝึกงานเกษตรกรรม จ านวน 1 หลัง 1 หน่วย  โรงฝึกคหกรรม-
อุตสาหกรรม จ านวน1หลัง2หน่วยปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษาได้รับอนุมัติให้โรงเรียนเปิดสอนชั้น
มัธยมตอนปลาย ม.4 – ม.6 เป็นปีแรกปี พ.ศ. 2546 กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณก่อสร้าง
อาคารหอประชุม – โรงอาหาร จ านวน 1 หลัง 
 ค าขวัญ     รู้หน้าที่ มีวินัย น้ าใจงาม 
 ปรัชญา     ปัญญฺาโลกสฺมิ ปชฺโชโต  
 คติพจน์     มีวิชา กีฬาเด่น เป็นคนดี   
 ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน 40 คน 
 ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายนภดลวัฒายุ 
 
 5. โรงเรียนหนองห้างพิทยา 
  โรงเรียนหนองห้างพิทยาตั้งอยู่ที่บ้านหนองห้าง ต าบลหนองห้าง อ าเภอกุฉิ
นารายณ์  จังหวัดกาฬสินธุ์  เดิมเป็นสาขาโรงเรียนบัวขาว 
  สัญลักษณ์   รูปศาลาเปล่งรัศมี  มีแม่น้ าล้อมรอบ 
สีประจ าโรงเรียน   ขาว – แดง 
  สีขาว  หมายถึงความบริสุทธิ์ 
  สีแดง  หมายถึงความอดทน 
  วิสัยทัศน์    มุ่งพัฒนาคุณภาพครูและนักเรียนให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปลูกฝังจิตสาธารณะเพ่ือพัฒนาชุมชน 

  ปรัชญา   ปญฺญาว    ธเนน  เสยฺโย  (ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์) 
  ค าขวัญ    เรียนดี  กีฬาเด่น  เน้นวินัย  ใฝ่คุณธรรม  น าชุมชนพัฒนา 
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน 35 คน 
  ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายส ารอง ภูงามนิล  
  ปี  พ.ศ. 2539  ก านันประวัติ  โคตรพัฒน์  พร้อมด้วยประชาชนต าบลหนองห้างได้ 
ร่วมกันสละทรัพย์  และก าลังกายก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขึ้น  ที่บริเวณพ้ืนที่สภาต าบลเป็นการ
ชั่วคราว  ซึ่งมีนักเรียน   ม.1  รุ่นแรกจ านวน   52  คน  โดยมี  นายวิทยา  อัฐนาค  อาจารย์
2  ระดับ  7  โรงเรียนบัวขาวเป็นผู้ดูแลสาขา มีชื่อว่า  “โรงเรียนบัวขาวสาขาหนองห้าง” 
   ปี  พ.ศ. 2539  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวบนพ้ืนที่จริง โดยได้รับการสนับสนุน
จากชุนชนร่วมบริจาคเป็นเงินเพื่อก่อสร้างต่าง ๆ ดังนี้ 
  1. ก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวจ านวน  1  หลัง เป็นจ านวนเงิน  170,000  บาท  
  2. ก่อสร้างอาคารสหกรณ์จ านวน  1 หลัง  เป็นเงิน  20,000  บาท  
  3. ก่อสร้างสนามบาสเกตบอลจ านวน  1  สนาม  เป็นเงิน  60,000  บาท  สนับสนุน
โดยกลุ่มเยาวชนต าบลหนองห้าง 
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  วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.  2540  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศตั้งให้เป็นโรงเรียน
เอกเทศ โดยใช้ชื่อ “โรงเรียนหนองห้างพิทยา” มีนายวิทยา  อัฐนาค เป็นผู้บริหารโรงเรียนคนแรก  
นายส ารอง ภูงามนิล  ผู้อ านวยการคนปัจจุบันตั้งอยู่บนพ้ืนที่  32  ไร่ 12  ตารางวา  โรงเรียนหนอง
ห้างพิทยาได้มีการปรับปรุงทั้งด้านอาคารสถานที่  การเรียนการสอนมาโดยตลอด 
  ในปัจจุบันนี้ โรงเรียนหนองห้างพิทยาได้เปิดท าการสอนชั้น   ม. 1 – ม. 6  แบบ
สหศึกษาโรงเรียนหนองห้างพิทยาเป็นสถาบันการศึกษาที่ให้การศึกษาแก่เยาวชน  ในพ้ืนที่บริการ
ทั้งสิ้น  7  โรงเรียนด้วยกันดังนี้ 
   1. โรงเรียนหนองห้างฉวีวิทย์ 
   2. โรงเรียนหนองห้างอ านวยวิทย์  
   3. โรงเรียนบ้านห้วยม่วง  
   4. โรงเรียนบ้านวังมน  

       5. โรงเรียนบ้านดอนอุมรัว  

       6. โรงเรียนบ้านโนนสวรรค ์ 

   7. โรงเรียนหนองสระพังวิทยาคาร  ตลอดจนโรงเรียนในท้องที่ ใกล้เคียงให้มี
ความรู้  มีความเจริญก้าวหน้า  และมีชื่อเสียงทางด้านคุณภาพทางการศึกษา  กีฬา  ดนตรี  และด้าน
คุณธรรมมาโดยตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 
  พันธกิจ 
   1.  จัดการศึกษาภาคบังคับและการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เป็นไปตามหลักสูตรก าหนด 
   2.  พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
   3.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและได้
มาตรฐานโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4.  พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน 
   5.  ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   6.  ปลูกฝังและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาเพื่อร่วมพัฒนาชุมชน 
   7.  ด าเนินการประเมินผลตามสภาพจริง  
  เป้าหมายของโรงเรียน 
   1. เพ่ือส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั่วถึงและมีคุณภาพตาม
มาตรฐานก าหนด 
   2. พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นครูมืออาชีพ 
   3. สนับสนุนส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   4. ปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ด้านจิตอาสาเพ่ือร่วมพัฒนาชุมชน 
 
 6. โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ 
  ตราสัญลักษณ์ ดอกทานตะวัน หมายถึง พร้อมที่จะศึกษาเพ่ือพัฒนาสังคม 
  สีประจ าโรงเรียน   สีชมพู – ฟ้า 
  สีชมพู หมายถึง ความรักความสามัคคีในหมู่คณะ 
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  สีฟ้า หมายถึง ทางสว่างแห่งปัญญา 
  วิสัยทัศน์   พัฒนาคุณธรรมน าความรู้สู่ชุมชนด้วยเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี 
มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นปลอดสิ่งเสพติด มุ่งสู่ความเป็นสากล 
  ปรัชญาโรงเรียนการศึกษาคือการพัฒนาชีวิตและสังคม 
  ค าขวัญ   เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าวิชาการ ประสานผลประโยชน์ 
  คติพจน์   “ทนฺโตเสฏโฐมนุรูเรรุ”  ผู้ฝึกตนดีแล้ว เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ 
  อัตลักษณ์  โรงเรียนรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่นไทยใส่ใจในสากล 
  เอกลักษณ์    โรงเรียนโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียน บุคลากร  รักษาประเพณีและ
วัฒนธรรมความเป็นมาตรฐานสากล 
  โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา(เดิม)ตั้งอยู่ที่
บริเวณที่สาธารณประโยชน์โคกน้ าเกลี้ยง ถนนนาจารย์-นาคอกควาย ต าบลขมิ้นอ าเภอเมือง จังหวัด
กาฬสินธุ์ อยู่ห่างจากจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นระยะทาง 26 กิโลเมตรตั้งเมื่อวันที่   17  มีนาคม  พ.ศ. 
2535 โดยเป็นสาขาของโรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ซึ่งมีนายเสน่ห์    นาชัยเวียง ร่วมกับชาวบ้าน
สะอาด บ้านขมิ้นบ้านหนองแวงใต้ได้ร่วมกันก่อตั้งและสร้างอาคารชั่วคราวขึ้น   1  หลัง  โดยมี
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน  86 คน 
  ปีการศึกษา  2536  ได้รับความร่วมมือจากประชาชนและผู้มีอุปการคุณสร้างอาคาร
เรียนชั่วคราวอีก 1 หลัง รับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 จ านวน  95 คนรวมนักเรียนทั้งสิ้นจ านวน
181 คน  
  วันที่  2   กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2537   กรมสามัญศึกษาได้ประกาศจัดตั้งให้โรงเรียนเป็น
เอกเทศ  โดยใช้ชื่อว่า  “ โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ ”โดยการสนับสนุนของ ฯพณฯสังข์ทอง ศรีธเรศ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาฬสินธุ์  ในขณะนั้น  
  วันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2537 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งนายเสน่ห์  นาชัย
เวียง  ด ารงต าแหน่งครูใหญ่  ต่อมาได้ด ารงต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่   และได้รับงบประมาณสร้าง
อาคาร ก ข ค  และอาคารประกอบเป็นเงินทั้งสิ้น 10,864,000.00 บาท  
  ในปี  พ.ศ. 2538  ได้รับงบประมาณก่อสร้างบ้านพักครูจ านวน   1   หลัง ห้องน้ า – 
ห้องส้วม 2 หลัง ถังเก็บน้ าฝน 1 ชุด มีการปรับปรุงบริเวณรอบโรงเรียน มีการติดตั้งไฟฟ้าเป็น
เงิน  3,067,150.00 บาท บุคลากรในโรงเรียน มีครูประจ าการจ านวน   10  คน  นักการภาร
โรง  1  คน  ยามรักษาการณ์  1  คน   
  ปี พ.ศ.  2539  ได้รับงบประมาณสร้างอาคาร  108  หลัง  จ านวน 1  หลัง  บ้านพัก
คร ู 1  หลัง  ถังเก็บน้ าฝน  1  ชุด 
  ปี พ.ศ. 2540  ได้เปิดท าการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นปีแรก 
  ปี พ.ศ. 2543  กรมสามัญศึกษาได้มีค าสั่งให้นายบุญเพ่ิม  วงศ์กมลาไสย มาด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  ต่อมาในปีพ.ศ.  2544  กรมสามัญศึกษามีค าสั่ง
แต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ 
  ปี พ.ศ.  2545  ได้รับงบประมาณก่อสร้างห้องน้ า-ห้องส้วม  จ านวน  1  หลัง 
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    นายบุญเพ่ิม วงศ์กมลาไสย ผู้อ านวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์ได้ย้ายไปด ารง
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง เมื่อวันที่20 ธันวาคม 2545  
  ปี พ.ศ. 2546  นายปราโมทย์   รินทราช  ผู้อ านวยการโรงเรียนสิงห์สามัคคีวิทยาได้
ย้ายมาด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนขมิ้นพิทยาสรรพ์  เมื่อวันที่  20  มกราคม  2546  และ
ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอประชุม  100/27    จ านวน  1  หลัง 
  ปี พ.ศ. 2548  ได้รับงบประมาณก่อสร้างหอถังน้ าประปา   จ านวน  1  หลัง    
  ปี พ.ศ. 2549 ได้รับการจัดสรรงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนสนับสนุนด้านการปรับปรุง
ห้องโสตทัศศึกษา  จ านวน  500,000บาทจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ปี พ.ศ. 2550   ได้รับการสนับสนุนงบประมาณหมวดเงินอุดหนุน ประเภทค่าจ้าง
วิทยากรสอนภาษาต่างประเทศ  จ านวน  100,000  บาท  
  ปี พ.ศ. 2551 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
งบประมาณ 3,850,000 บาท รั้วคอนกรีต งบประมาณ 1,900,000 บาท การก่อสร้างถนนลาดยาง
งบประมาณ 1,900,000  บาท รวมทั้งงบประมาณในการซ่อมแซมอาคารเรียน งบประมาณ 237,000 
บาท อีกทั้งได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน 20 ชุด งบประมาณ 500,000  บาท จากองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ปี พ.ศ.2552 ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างรั้วป้ายโรงเรียน ในวงเงิน
งบประมาณ  200,000 บาท  เพ่ือใช้ในการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบโรงเรียนงบประมาณ 
100,000 บาท อีกทั้งได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์จ านวน20ชุด งบประมาณ  667,000  บาท จาก
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์และได้รับอาคารใหม่  2 ชั้น 4 ห้องเรียนจ านวน  1 หลัง 
งบประมาณ  3,883,000 บาท 
  ปี พ.ศ. 2553  ได้รับจัดสรรงบประมาณประจ าปีงบประมาณ  2554  ได้งบจัดท า
ห้องเรียน อัจฉริยะ  งบประมาณ  582 ,300  บาท  โรงจอดรถ  209 ,000  บาท   โครงการ
SBMLD  700,000  บาท      
  ปี  พ .ศ . 2554   มีนั ก เรียนชั้ นมั ธยมศึกษาปีที่   1–6   จ านวน   579   คน   ครู
ประจ าการ จ านวน 29 คนเป็นชาย  12  คนหญิง 17 คน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงิน 1 คน  พนักงาน
บริการ 1 คน  คนสวน  1 คน  แม่บ้าน  1  คน ห้องเรียน 14  ห้องเรียน  จัดแผนการเรียน 3-3-3 / 
2-1-2  ใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2551 ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร 
จ านวน  20  คน ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสุรพงษ์ ภูแสงศรี 

 
 7. โรงเรียนล าปาววิทยาคม  
  พ้ืนที่ 164  ไร่ 3 งาน 10 ตารางวา อาคารเรียน  4  หลงั  และอาคารประกอบ  คือ 
อาคารฝึกงาน 2  หลัง  หอประชุม  1  หลังโรงอาหาร  1  หลัง  และอาคารชั่วคราว  1  หลัง อาณา
เขตติดต่อกับ ทิศเหนือ โรงเรียนกาฬสินธุ์ปัญญานุกุล ทิศใต้ สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดกาฬสินธุ ์      
ทิศตะวันออก ค่ายลูกเสือโสมพะมิตร และทิศตะวันตก ส านักงานโครงการส่งน้ าและบ ารุงรักษาเขื่อน
ล าปาวปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครู จ านวน 40 คนผู้บริหารคนปัจจุบัน นายสนั่น ภูสวัสดิ์ 
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  ตราสัญลักษณ์   ประกอบด้วยธารน้ าและดวงอาทิตย์  อันหมายถึง  ชุมชนที่ตั้งถิ่นฐาน
อยู่บริเวณโรงเรียนล าปาววิทยาคมนั้น  ส่วนมากประกอบอาชีพทางด้านการเกษตรกรรมมีเขื่อนล า
ปาวเป็นแหล่งน้ าที่ให้ความร่มเย็น  ชุ่มชื่น  หล่อเลี้ยงสรรพสิ่งให้เจริญงอกงาม  และมีดวงอาทิตย์ที่
ฉายแสงอยู่เหนือธารน้ านั้นหมายถึงให้ความสว่างไสว ให้สิ่งมีชีวิตเจริญไม่หยุดยั้ง 
  อักษรย่อ    ล.ป.ว. 
  สีประจ าโรงเรียน    สีแดง – ขาว 
  สีแดง  หมายถึง  สีของดวงอาทิตย์ที่มีความสว่างไสว  กล้าคิดและกล้าท าอย่างมีเหตุผล 
  สีขาว  หมายถึง สีของพ้ืนแผ่นน้ าที่มีความบริสุทธิ์ร่มเย็น  ความเที่ยงธรรมและความ
เสมอภาค 
  ปรัชญา   โรงเรียนการศึกษาเพ่ือชีวิตและสังคม 
  คติพจน์   ของโรงเรียนปญฺญา  นราน   รตน ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน 
  ค าขวัญ    ความรู้ดี  กีฬาเด่น  เป็นพลเมืองดี 
  ต้นไม้ - ดอกไม้   ประจ าโรงเรียนต้นคูณ - ดอกคูณ 
  สปิริตของนักเรียนโรงเรียนล าปาววิทยาคม 
  นักเรียนล าปาววิทยาคมทุกคนที่ย่างเข้าสู่รั้ว แดง - ขาว  จะต้องร่วมสมานฉันท์เป็น
เอกลักษณ์โดดเด่น  หลอมเข้าเป็นสปิริตของนักเรียนล าปาววิทยาคม  ภายใต้เงื่อนไข  3 ประการ  
ดังต่อไปนี้ 
   1.  ต้องเป็นคนดีมีความรู้ 
   2.  ต้องเป็นผู้มีความรับผิดชอบสูงยิ่ง 
   3.  ต้องเป็นผู้มีน้ าใจอันดีงาม  เต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรมตามหลักพุทธศาสนาอย่าง
ครบถ้วน 
  โรงเรียนล าปาววิทยาคมได้รับอนุญาตให้เปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาเมื่อปีการศึกษา 
2524 เปิดท าการสอนที่โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2524 ได้ย้ายมาอยู่อาคาร
ใหม่ที่โคกดอนหัน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ในปัจจุบันนี้ 
  ในปีการศึกษา  2524  เปิดรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีนักเรียนทั้งหมด 
149 คน จ านวน 3 ห้องเรียน เปิดท าการสอน 2 แผนการเรียนมีครูจ านวน 8 คน นักการภารโรง 1 
คน โดยมีนายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ด ารงต าแหน่งครูใหญ่ปีการศึกษา 2525 เปิดท าการสอนใน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 2 (7-3-0) มีนักเรียนทั้งหมด 406 คน มีครูจ านวน 23 คน นักการภาร
โรง 2 คน 
  ปีการศึกษา 2526 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-7-3) มีนักเรียน
ทั้งหมด 634 คน มีครูจ านวน 38 คน นักการภารโรง 3คนและนายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง ด ารง
ต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ในปีนี้โรงเรียนได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ ม.พ.ช  2 รุ่นที่ 1 ในช่วงปี 2526–
2530 
  ปีการศึกษา 2527 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1- 3 (6-6-7) มีนักเรียน
ทั้งหมด 782 คน มีครูจ านวน  40  คน นักการภารโรง 4 คน โรงเรียนถูกคัดเลือกเข้าโครงการผู้น า
การใช้หลักสูตร 
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  ปีการศึกษา 2528 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-6-6) มีครู
จ านวน44 คน นักการภารโรง 4 คน 
  ปีการศึกษา 2529 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 - 3 (6-6-6) มีครู
จ านวน 44 คน นักการภารโรง 4 คน  
  ปีการศึกษา 2530 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-5-5) มีนักเรียน
ทั้งหมด 560 คนมีครูจ านวน 45 คน นักการภารโรง 5 คน 
  ปีการศึกษา 2531 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (6-4-5) มีนักเรียน
ทั้งหมด 586 คน มีครูจ านวน 44 คน นักการภารโรง 5 คน นายพจน์ จงสมชัย ด ารงต าแหน่งอาจารย์
ใหญ่แทน นายพงษ์สวัสดิ์ ลาภบุญเรือง 
  ปีการศึกษา 2532 เปิดท าการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 (7-6-4) มีนักเรียน
ทั้งหมด 702 คน มีครู 41 คน นักการภารโรง 4 คน 
  เดือนกันยายน พ.ศ. 2532 นายสมชัย เชาว์พานิช ครูใหญ่โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
อ าเภอหนองกรุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ มารักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนล าปาววิทยาคม 
  ปีการศึกษา  2553 เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-3-
4 / 2-2-2)  มีนักเรียนทั้งหมด  580 คนครู 44 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 2 คน 
  ปีการศึกษา 2554 เปิดท าการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 6 (3-3-
3 / 2-2-2) นักเรียนทั้งหมด 520 คน ครู 45 คน ครูอัตราจ้าง 2 คน นักการภารโรง 1 คน ลูกจ้าง
ชั่วคราว 2 คน 
  เมื่อวันที่ 10  ตุลาคม พ.ศ.  2556  นายสนั่น  ภู่สวัสดิ์ผู้อ านวยการโรงเรียนคลองขามวิทยา
คาร ได้ย้ายมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนล าปาววิทยาคมจนถึงปัจจุบัน 
  แผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในอนาคต โรงเรียนจะน าเอาระบบประกันคุณภาพ
การศึกษามาพัฒนาโรงเรียนในทุก ๆ ด้าน เพ่ือส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด จัด
ให้ทุกห้องเรียนมีเครื่องโทรทัศน์ เพ่ือชมรายการเพ่ือการศึกษา  จัดสร้างห้องปฏิบัติการทาง
วิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการทางภาษาอังกฤษ ห้องคอมพิวเตอร์ใช้เครือข่ายการเรียนการสอนทาง
อินเตอร์เน็ต 
  มีการขยายห้องสมุดกาญจนาภิเษกให้มีขนาดใหญ่ขึ้น และจัดให้ห้องสมุดที่มีการน า
เทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้จัดสร้างสนามกีฬาให้ได้มาตรฐาน ส่งเสริมเยาวชนได้ออกก าลังกายและใช้เวลา
ว่างให้เกิดประโยชน์สร้างภูมิ คุ้มกันสารเสพติดและโรคเอดส์ มีการส่งเสริมให้ครู - อาจารย์ได้รับการ
อบรมพัฒนาเทคนิค วิธีการสอนการผลิตสื่อ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศและมี
วารสารประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมให้ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษา  เพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของนักเรียนให้สูงขึ้น 
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน 
  มุ่งพัฒนาการศึกษา มีคุณธรรม น าความรู้ เคียงคู่ท้องถิ่น ปลอดสิ่งเสพติดด้วยเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานสู่ความเป็นเลิศ 
พันธกิจของโรงเรียน 
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    1.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม น าความรู้ 
    2.  พัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
    3.  ส่งเสริมและพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ 
   4.  ร่วมกับชุมชนป้องปรามสิ่งเสพติดและอบายมุขในโรงเรียน 
   5.  จัดการศึกษาให้สอดคล้องตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
    6.  การบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
  เป้าหมายของโรงเรียน 
   1. ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  น าความรู้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
   2. เป็นแหล่งเรียนรู้ให้บริการแก่ชุมชน 
   3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้สอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
   4. ร่วมกับผู้ปกครอง ชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องและหน่วยงานของรัฐ  ณรงค์
ป้องกันสิ่งเสพติด 
  นโยบายการบริหารโรงเรียน 
   1.สร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมท่ีดีในโรงเรียน 
   2. สร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ 
   3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับชุมชน 
   4. สร้างเสริมสนับสนุนการใช้นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน  
   5. เร่งรัดส่งเสริมพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียน  
   6. ส่งเสริมวิชาชีพให้นักเรียนมีความรู้และทักษะพื้นฐานในการประกอบอาชีพ 
   7. สนับสนุนและส่งเสริมสุขภาพอนามัยให้นักเรียนสมบูรณ์แข็งแรง ปลอดสารเสพ
ติด ปลอดเอดส์ 
 
  8. โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
   โรงเรียนคลองขามวิทยาคารเดิมเป็นสาขาโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร อ าเภอยาง
ตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดท าการครั้งแรก เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2536  โดยการด าเนินการ
ประสานงานขอใช้ที่ดินจากเขตป่าสงวนแห่งชาติ ดงระแนง  บริเวณพ้ืนที่หนองหวายและหนองไผ่ อยู่
ในเขตปกคลองต าบลคลองขาม โดยได้รับความอนุเคราะห์ตามพ้ืนที่วัตถุประสงค์ จ านวน 50 ไร่  
   วันที่ 8 พฤษภาคม 2540 กระทรวงศึกษาธิการโดยกรมสามัญศึกษาได้ประกาศ
จัดตั้งโรงเรียนศึกษาประจ าต าบลคลองขามขึ้นโดยชื่อว่า “โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร” โดยมีนาย
พจน์ จงสมชัย ผู้อ านวยการโรงเรียนยางตลาดวิทยาคารรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคลอง
ขามวิทยาคาร 
  วันที่ 11 กรกฎาคม 2540 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายผดุง เวียนวัน ต าแหน่ง
อาจารย์ 2ระดับ 7 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคารให้ด ารงต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 
ต่อมาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน  
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  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จ านวน 9 ห้องเรียน ผู้บริหาร 2 คน พนักงาน
ข้าราชการครู 4 คน นักการภารโรง 3 คน มีอาคารเรียนถาวร 1 หลัง อาคารชั่วคราวกึ่งถาวร 2 หลัง 
  อาคารชั่วคราว 2 หลัง บ้านพักครู 3 หลัง ห้องส้วม 2 หลัง  
  ค าขวัญ    เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม 
  ปรัชญา   “ภาวนามยปญญา” ปัญญาเกิดการลงมือกระท า 
  เรียนดี     เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม  
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครู จ านวน 17 คน 
  ผู้บริหารคนปัจจุบันนายปณกูล ศรีปรัชญาวรกุล 
 
 9. โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม  
  โรงเรียนทรายมูลพิทยาคมตั้งอยู่หมู่ที่5บ้านหาดทรายมูลต าบลพิมูล อ าเภอห้วยเม็ก 
จังหวัดกาฬสินธุ์สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต  1 ส านักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการ 
  โรงเรียนเปิดการเรียนการสอนเป็น1ระดับ คือระดับมัธยมศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ช่วงชั้น
คือ ช่วงชั้นที่ 3มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3  และช่วงชั้น ปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 โรงเรียนมีเขตพ้ืนที่
บริการ 7 หมู่บ้าน  หมู่บ้านได้แก่บ้านเดชอุดมหมู่1บ้านหาดทรายมูล หมู่ที่ 4, 5 และ 6 บ้านพิมูล หมู่
ที่ 2 และ 7 บ้านโนนพิมาน หมู่ที่ 3 
  โรงเรียนได้รับการสนับสนุนจากเจ้าอาวาสวัดบ้านหาดทรายมูล  เป็นวิทยากรในการให้
ความรู้ในเรื่องพระพุทธศาสนา ตลอดปีการศึกษา ผู้ปกครองส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับประถมศึกษา 
และมีฐานะค่อนข้างยากจน ส่วนใหญ่มีความต้องการชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีเงินทุนหมุนเวียน
และมีอาชีพที่มัน่คง โรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และให้ความร่วมมือกับโรงเรียน 
ค าขวัญ   เรียนดี มีวินัย ใฝ่ศึกษา จรรยางาม 
  ปรัชญา   การศึกษา คือ ชีวิต 
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน  18  คน  
  ผู้บริหารคนปัจจุบัน นางกรองมาศ อุ่นประเดิม 
 
 10. โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 
  โรงเรียนดงมูลวิทยาคมก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  26 พฤษภาคม 2530 ในที่ดินสาธารณะ 
ประโยชน์หนองโจด ปัจจุบันเลขท่ี 63 หมู่ 11 ต าบลดงมูล อ าเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี
เนื้อที่  68 ไร่มีพ้ืนที่บริการ 4  ต าบลได้แก่ต าบลดงมูล ต าบลหนองสรวง ต าบลหนองหิน ต าบลหนอง
บัว เริ่มเปิดการเรียนการสอนภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2530 ในระบบปกติระดับมัธยมศึกษา
ตอนต้นและเปิดสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในปีการศึกษา  2534  ในปีเดียวกัน โรงเรียนได้
ไปตั้งโรงเรียนสาขาบ้านภูฮังและโรงเรียนสาขาได้แยกเป็นเอกเทศในปี  2539 ต้ังชื่อว่า “โรงเรียนภูฮัง
วิทยาวิทย์”  ตลอดเวลาโรงเรียนดงมูลวิทยาคมได้พัฒนาขึ้นเป็นอย่างมากทั้งด้านอาคาร สถานที่ด้าน
บุคลากร ด้านกิจกรรมการเรียนการสอนจนได้รับรางวัลด้านการบริหาร ด้านการดูแลช่วยเหลือ 
นักเรียนทุกปี สมดัง ปรัชญาของโรงเรียนที่ว่า “ เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าชุมชน”  
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  ปรัชญา อตฺตาหิอตฺตโน นาโถ (ตนแลเป็นที่พึ่งของตน) 
  ค าขวัญเรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม น าชุมชน 
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครู และบุคลากร จ านวน 30 คน  
  ผู้บริหารคน ปัจจุบัน นายสรรทัศน์ ประชุมชาติ 
 11. โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม   
  ปี พ.ศ. 2534  เป็นสาขาของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารเปิดท าการสอนที่หน้าวัดป่า
บ้านหนองชุมแสงได้สร้างอาคารชั่วคราว 1หลัง มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จ านวน 72 คน โดยมี
นายโกศล ภูงามเงินเป็นผู้ดูแลสาขา 
  ปี พ.ศ. 2536  โรงเรียนเป็นสาขาของโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารและได้ย้าย
สถานศึกษามาอยู่ในบริเวณป่าสงวนแห่งชาติและจัดการเรียนการสอนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 มี
นักเรียนจ านวน 232 คน 
  ปี พ.ศ. 2537 ได้รับการประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์2537 และได้แต่งตั้ง นายโกศล ภูงามเงินเป็นครูใหญ่คนแรก 
  ปี พ.ศ. 2537 ได้เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 เป็นปีแรกมีนักเรียนจ านวน 326 
คน ครู – อาจารย์จ านวน 12 คน อัตราจ้าง 4 คน 
  ปี พ.ศ. 2544 นายโกศล ภูงามเงิน ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนนามะเขือ
พัฒนศึกษา จังหวัดกาฬสินธุ์ และนางรุจิรา อุดรแผ้ว จากโรงเรียนศรีน้ าค าศึกษา จังหวัดอุบลราชธานี 
มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. 2545 นางรุจิรา อุดรแผ้ว ย้ายไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนจ าปาหลวง
วิทยาคม และ นายสุรชัย โยคะสิงห์ จากโรงเรียน สามผงวิทยาคาร จังหวัดนครพนม มาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. 2546 นายสุรชัย โยคะสิงห์ ย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนกุดเรือค า
วิทยาคารและ นางเกษมศรี วงษ์เกิด จากโรงเรียนสูงยางวิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ดมาด ารงต าแหน่ง
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. 2547 นางเกษมศรี วงษ์เกิด ย้าย ไปด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนฆ้องชัย
วิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ และ นายอลงกต เชาว์พานิช จากโรงเรียนเมืองน้อยวิทยาคม จังหวัด 
ร้อยเอ็ด มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม และรักษาการผู้อ านวยการ
โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. 2550 นายอลงกต เชาว์พานิชย้ายไปด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนโนนสูง
พิทยาคม จังหวัดกาฬสินธุ์ และนายสรรทัศน์ ประทุมชาติ จากโรงเรียนหาดทรายมูลพิทยาคม มา
ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  วันที่  14  ธันวาคม  2550  โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมได้มีการถ่ายโอนไปสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
  ปรัชญา   การศึกษา คือ ชีวิต 
  ค าขวัญ   ความรู้ดี  มีจรรยา กีฬาเด่น 
  คติพจน์   สุวิชาโน  ภว  โหติ ผู้มีความรู้เป็นผู้เจริญ 
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  สัญลักษณ์ช้างสามเศียร 
  อักษรย่อ  น.ช.ค. 
  สีประจ าโรงเรียน   สีฟ้า – เหลือง 
  สีฟ้า : ความคิดริเริ่มก้าวไกล 
  เหลือง :  สงบ  
  วิสัยทัศน์ 
   โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคมเป็นสถานศึกษาที่มุ่งจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้บรรลุ
ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีการบริหารจัดการเป็นระบบโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เน้นการมีส่วน
ร่วมและเป็นแหล่งความรู้ของชุมชน 
  พันธกิจ 
   1. ส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเป็นทั้งคนดี มีปัญญามีความสุข สามารถ
ศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ 
   2. ส่งเสริมการจัดบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพการ 
เรียนการสอน 
   3. ระดมทรัพยากรของท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมต่อการพัฒนาการศึกษา  
   4. น าเทคโนโลยีที่พึงเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมาจัดการเรียนการสอนตามศักยภาพ 
ของโรงเรียนและให้บริการชุมชนในทุกด้าน 
   5. ส่งเสริมสนับสนุนผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาความสามารถใน
ทุกระดับ 
  เป้าประสงค์ 
   นักเรียนได้รับการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยการมีส่วนร่วมกับ
ชุมชนและได้รับการพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์อยู่ในสังคมอย่างมี
ความสุขมีทักษะเพียงพอในการศึกษาต่อ ประกอบอาชีพได้ มีพลานามัยที่สมบูรณ์ 
  จุดมุ่งหมายเมื่อเรียนจบช่วงชั้นที่ 3 
  1. นักเรียนค้นพบและสามารถพัฒนาความรู้ความคิด ความสามารถ ความถนัด 
 ความสนใจ บุคลิกภาพส่วนตน ความดีงาม และความรับผิดชอบต่อสังคมได้อย่างสมดุล 
  2. นักเรียนมีทักษะพ้ืนฐานด้านการเรียนรู้และด าเนินชีวิตเพ่ือการประกอบอาชีพและ
การศึกษาต่อ 
  3. นักเรียนสามารถสร้างเสริมสุขภาพส่วนตนและชุมชนได้ 
  4. นักเรียนสามารถสืบค้น เลือกรับและใช้ข้อมูลสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม 
  5. นักเรียนมีความเป็นกุลสตรีไทยที่ทันสมัย รักการเรียนรู้ รักษ์ความเป็นไทย รู้จัก
กาลเทศะ รู้สิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคมระบอบประชาธิปไตย 
  เมื่อจบช่วงชั้นที่ 4 
   1. นักเรียนมีศักยภาพทางวิชาการตามความสนใจของตนเอง สามารถเลือกศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา สายอาชีพ หรือประกอบอาชีพที่ตอบสนองความต้องการของตนเองได้ 
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   2. นักเรียนสามารถสืบค้นและรู้เท่าทันข้อมูลข่าวสารในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร 
   3. นักเรียนสามารถสร้างเสริมสุขภาพส่วนตนและชุมชนได้ 
    นักเรียนมีความเป็นกุลสตรีไทยที่ทันสมัย รักการเรียนรู้ตลอดชีวิต รักษ์ความเป็น
ไทย วางตัวได้อย่างเหมาะสมตามกาลเทศะ มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่นพัฒนาตนและประเทศตาม
บทบาทของตนเอง รู้สิทธิและหน้าที่ของการเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม ในระบอบประชาธิปไตย 
ข้อมูลครู – บุคลากร ปี 2556 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 
  ปี พ.ศ. 2557 มีข้าราชการครูและบุคลากร จ านวน  18  คน 
  ผู้อ านวยการคนปัจจุบัน นายเมืองคร สิริสาร  
 
 12. โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 
  โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ าต าบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ตั้งอยู่ริมถนนสายอ าเภอค าม่วง - สมเด็จ หมู่ 10 บ้านสูงเนิน ต าบลเนิน
ยาง อ าเภอค าม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งสภาต าบลโพนมีมติให้ใช้ที่สาธารณประโยชน“โคกสร้างค า”
จ านวน320 ไร่เป็นที่ตั้งโรงเรียน เปิดท าการเรียนการสอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 16พฤษภาคม พ.ศ. 2528 โดยสภาต าบลโพน มอบโต๊ะ เก้าอ้ี และอาคารชั่วคราว 1 หลังเพ่ือใช้
ในการจัดการการเรียนการสอน โดยรับสมัครนักเรียนที่จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาต่อชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1  รุ่นแรก จ านวน 96 คน ทางราชการได้มอบหมายให้ นายสถิตย์ จิตจักร อาจารย์
ใหญ่โรงเรียนค าม่วงรักษาการในต าแหน่งครูใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี สภาต าบลโพน มอบ
โต๊ะเก้าอ้ีและอาคารชั่วคราว 1 หลัง 
  วิสัยทัศน์  เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาศักยภาพผู้เรียน หลากหลายแหล่งเรียนรู้ 
มุง่สู่คุณภาพอาเซียน เรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น"    
  เอกลักษณ์  โรงเรียนมีความเป็นอาเซียนทั้งด้านการศึกษาและแหล่งเรียนรู้    
  อัตลักษณ์   นักเรียนมีบุคลิกภาพดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงสามารถสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาจีนได้     
  ค าขวัญ   วิชาดี มีวินัย น้ าใจงาม       
  ปรัชญา   โยคาเว ชายเต ภูร"ีปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบ 
  พันธกิจ   พัฒนาครูผู้สอนให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครู 
   กระจายอ านาจการบริหารและบริหารการศึกษาตามนโยบาย 
   น าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
   ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
   ท านุบ ารุงและสืบสานวัฒนธรรม 
   สร้างเสริมนิสัยให้เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
   ให้บริการและร่วมมือกับชุมชน 
   เป้าประสงค์ เพ่ือให้นักเรียนได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงและมีคุณลักษณ์ท่ี
พึงประสงค์ด ารงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข  
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  1 มิถุนายน พ.ศ. 2528 กระทรวงศึกษาธิการ ได้แต่งตั้ง นายใบ ไชยศรี ไปรักษาการใน
ต าแหน่งครูใหญ่มีครู-อาจารย์ บรรจุครั้งแรก จ านวน 5 คน นักการ 1 คน  
  ปี พ.ศ. 2530 โรงเรียนได้รับคัดเลือก ให้เป็นโรงเรียนแม่แบบในโครงการขยายโอกาส
ทางการศึกษา  
  ปี พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการคัดเลือกให้โรงเรียนอยู่ ในโครงการโรงเรียน
มัธยมศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมและโครงการนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน  
  1 ตุลาคม พ.ศ. 2533 กระทรวงศึกษาธิการได้แต่งตั้งให้ นายใบ ไชยศรีไปรักษาการใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารและแต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล
รักษาการในต าแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
  5 มิถุนายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นายสมภพ ยนต์พันธ์เป็นผู้ช่วย
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
  5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2533 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งนายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล เป็น
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
  ปี พ.ศ. 2534 กรมสามัญศึกษาอนุมัติให้เปิดสาขาโรงเรียนที่บ้านโคกก่อง ต าบลโนน
ศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ และโรงเรียนได้แต่งตั้งให้ นายสมภพ ยนต์พันธ์ เป็นผู้ดูแลสาขา  
  ปี พ.ศ. 2536 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศตั้งโรงเรียนสาขาให้เป็นเอกเทศ นามว่า 
โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม  
  26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2536 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้ง นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล เป็น
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
  ปี พ.ศ. 2537 กรมสามัญศึกษา อนุมัติให้เปิดสาขา บ้านโพน อ าเภอค าม่วง โรงเรียน
แต่งตั้งให้ นายวิเชียร ไมยะปัน เป็นผู้ดูแลสาขา  
  ปี พ.ศ. 2538 กรมสามัญศึกษาได้ก่อสร้างอาคารเรียน แบบ 216 ล้าน (ปรับปรุง 29) 
งบประมาณ 8,143,000 บาท และได้อนุมัติจากกรมสามัญศึกษา ให้อยู่ในโครงการ รพชส. 
  ปี พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาแต่งตั้งให้ นายวีระศักดิ์ สงวนตระกูล ผู้อ านวยการ
โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี ไปรักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนฟ้าแดดสูงยาง และให้
นายชารี ภูแข อาจารย์ใหญ่โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์  รักษาการในต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเนิน
ยางประชาสามัคคี  
  1 ตุลาคม 2540 กรมสามัญศึกษา แต่งตั้งให้นายชารี ภูแข เป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
เนินยางประชาสามัคคี  
  ปี พ.ศ. 2541 กรมสามัญศึกษาได้สั่งยุบโรงเรียนสาขาต าบลโพน อ าเภอค าม่วง จังหวัด
กาฬสินธุ์ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นต้นไป 
  ปี พ.ศ. 2546 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้โอนสังกัดจาก กรมสามัญศึกษาเป็น
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3ส านักงานคระกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  1 ธันวาคม 2546 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3แต่งตั้งให้ นายสมภพ
ยนต์พันธ์ ผู้อ านวยการโรงเรียนโนนศิลาพิทยาคมต าบลโนนศิลา อ าเภอสหัสขันธ์ รักษาการต าแหน่ง
ผู้อ านวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
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  ปี พ.ศ. 2547 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 แต่งตั้งให้นายสมภพ ยนต์
พันธ์ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี  
  2 พฤศจิกายน 2550 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคีได้โอนสังกัดจากส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาฬสินธุ์เขต 3 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย  
  ปัจจุบันโรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี มีข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา ครู
อัตราจ้าง พนักงานจ้าง และพนักงานบริการ  และพนักงานจ้างทั่วไปแยกเป็น ผู้อ านวยการ 1 คน 
รองผู้อ านวยการ 1 คน ข้าราชการครู 26 คน  ครูอัตราจ้าง 1 คน ครูต่างชาติ (ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ 
ภาษาเวียดนาม) 3 คน พนักงานจ้างตามภารกิจ 1 คน พนักงานทั่วไป 2 คน ลูกจ้างชั่วคราว 1
คน ลูกจ้างประจ า 1 คนรวมจ านวน 37 คน  
  เปิดท าการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งหมด 
15ห้อง  ผู้บริหารคนปัจจุบัน นายปราโมทย์ รินทราช 
  สรุป ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ท าให้ผู้วิจัยทราบ
ข้อมูลของผู้บริหารและครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ทั้ง  12 โรงเรียน 
ดังนี้ 
  ผู้บริหาร  ครูโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  12 โรงเรียน  มีจ านวน
จ านวน 463 คน ผู้วิจัยท าการจัดเก็บข้อมูล 12 โรงเรียน (ข้อมูลประวัติโรงเรียนในสังกัด กอง
การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์, 2557) 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ของบุคลากรสถานศึกษาต่าง ๆ พบว่ามีงานวิจัยที่
น่าสนใจควรแก่การพิจารณาเพ่ือเป็นข้อมูล ในการศึกษาแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการน าหลักอป
ริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารบุคลากรในโรงเรียน ดังกล่าว ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมและน าเสนอไว้
ดังต่อไปนี้ 
 ประยงค์ พรมมา (2557) ได้ท าวิทยานิพนธ์เรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น” มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักอปริ
หานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลัก
อปริหานิยธรรม และเพ่ือศึกษาแนวทางและข้อเสนอแนะในการนาหลักอปริหานิยธรรม 7 มา
ประยุกต์ ใช้ ในการบริหารงาน เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Method) เชิ งปริมาณ 
(Quantitative Research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยประชากรที่ใช้ใน
การวิจัย ได้แก่ พนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จ านวน 213 คน เครื่องมือวิจัย คือ 
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.988 แบบสัมภาษณ์ผู้บริหาร จ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง สถิติที่ ใช้ ในการวิ เคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่  (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที 
(t-test) และการวิ เคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way analysis of variance) และ
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เปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย เป็นรายคู่โดยวิธีผลต่างนัยส าคัญที่น้อยที่สุด (Least 
Significant Difference : LSD) ผลการวิจัย พบว่า พนักงานมีความเห็นต่อการใช้หลักอปริหานิย
ธรรมในการบริหารงานอยู่ในระดับมากท่ีสุด ได้แก่ การเคารพเชื่อฟังผู้บังคับบัญชา การให้เกียรติสตรี 
การพร้อมเพรียงกันประชุม การประชุมกันเป็นประจ า ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัย
ทางด้านเพศมีความแตกต่างกัน ในด้านการพร้อมเพรียงกันประชุม การไม่บัญญัติหรือเลิกข้อบัญญัติที่
ปฏิบัติกันมา และการให้เกียรติต่อสตรีเพศ เป็นที่น่าสังเกตว่าเพศชายมีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าเพศหญิงทั้ง 3 
ด้าน โดยเฉพาะด้านการไม่บัญญัติหรือเลิกข้อบัญญัติที่ปฏิบัติกันมาเพศชายมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มากที่สุด แต่พนักงานหญิงปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ปัจจัยทางด้านส่วนราชการมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานตามหลัก อปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวม แตกต่าง
กันในด้านการประชุมกันเนืองนิตย์, ด้านการพร้อมเพียงกันประชุม และด้านการให้เกียรติสตรี ปัจจัย
ทางด้านต าแหน่งงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านการประชุมกันเป็น
นิตย์ ปัจจัยทางด้านรายได้ แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านการประชุมกัน
เนืองนิตย์ ด้านการพร้อมเพียงกันประชุม และด้านการให้เกียรติและคุ้มครองสิทธิสตรี ส่วนปัจจัย
ทางด้านอายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งงาน และประสบการณ์ในการท างาน มีการใช้หลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารงานไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ส าเนา เภาศรี (2557) ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษา
ตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ ของกลุ่มโรงเรียนวังทอง สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ก าแพงเพชร เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาวิธีการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลัก
อปริหานิยธรรม และเพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาตามหลัก
อปริหานิยธรรม กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ (Frequency), ค่าร้อยละ (Percentage), ค่าเฉลี่ย (Mean), 
และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผลการวิจัย พบว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการศึกษาตามหลักอปริหานิยธรรม โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านหมั่น
ประชุมกันเนืองนิตย์ ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม ด้านการไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน ด้านการมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา ด้านการให้
ความเคารพต่อเพศสตรี ด้านการมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน ด้านการให้ความดูแลเอาใจ
ใส่แก่ท่านผู้มาเยือนโดยรวมตามล าดับ 
 พระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ จนฺทว  โส (รถจันทร์วงษ์)  ท าวิทยานิพนธ์ การบริหารงาน
บุคคลตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ของโรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร” ผลของการ
วิจัยพบว่า การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาและครู ที่มีต่อการบริหารงานบุคลากร
ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ให้ความเคารพต่อเพศสตรี ให้ความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ ให้ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา พร้อมเพรียงกันประชุม และให้ความดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มาเยือน  
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  พระวิไลสอน อาจารสิริ  (2551) ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การใช้หลักพุทธรรม (อปริหานิย
ธรรม) ของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนวิถีพุทธอยู่ใน
ระดับมาก เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกัน
ประชุม ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบของโรงเรียน (อันขัดต่อหลักการเดิม) ท่านเหล่ าใดเป็น
ผู้ใหญ่แก่ในชนชาววัชชี เคารพนับถือ บรรดากุลสตรี กุลกุมารี ให้อยู่ดีโดยไม่ถูกข่มเหงขืนใจเคารพ
สักการบูชาเจดีย์ ภายในและภายนอก จัดให้มีการอารักขาคุ้มครอง ป้องกันอันชอบธรรม และด้าน
ปัญหาในการบริหารงานวิถีพุทธ พบว่าโรงเรียนวิถีพุทธการบริหารงาน อยู่ในระดับมากไปหาน้อยได้
ดังนี้ ด้านผู้บริหาร ด้านครูผู้สอน ด้านการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์เป็นต้น  
 สนิท คงภักดี  (2549) ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานบุคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นที่มีต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมากเพ่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าทุกด้านอยู่ในระดับมาก เพ่ือเปรียบเทียบ
ความคิดเห็น จ าแนกตามประสบการณ์โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ 
.05 ยกเว้นด้านการวางแผนการท างานร่วมกัน แตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
 สมพร ใจค าปัน (2546) ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
การศึกษาในอ าเภอแม่สอด จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่เห็นว่ามีการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ในเรื่องการวางแผนใช้บุคลากรได้ประโยชน์สูงสุดการใช้
แผนปฏิบัติควบคู่กับการท างาน การมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน การประชุม
ชี้แจงแก่บุคคลากรก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระจ าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของตนเอง ส่วนปัญหาที่พบคือ บุคลากรไม่เพียงพอ จัดบุคลากรไม่ตรงกับความรู้
ความสามารถ ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และขาดการวางแผนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ขอบข่ายของงาน ก่อนที่จะมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติและผู้บริหารควร
สร้างความตระหนักให้บุคลากรเห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาตนเอง  
 สุรินทร์ ทองเกลี้ยง (2546) ได้ท าวิทยานิพนธ์ เรื่อง การศ ึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดนสังกัดส านักงานกาประถมศึกษาจังหวัด
สระแก้ว ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมของผู้บริหารเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนการ
สรรหาและการใช้บุคลากร ด้านการบ ารุงรักษาบุคลากร อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการให้บุคลากรพ้น
จากงานอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อจ าแนกตามประสบการณ์  พบว่า ผู้บริหารที่มีประสบการณ์และ
พฤติกรรมการบริหารแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
พบว่า โรงเรียนประถมขนาดเล็ก  ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมการบริหารงานงานบุคล
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05     
 Padmusiri, Raluwe (ม.ป.ป) ศึกษาเรื่อง การสืบเสาะประเด็นทางด้านจริยธรรมและ
ปรัชญาการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้าและวัสสการพราหมณ์ จุดประสงค์ของการวิจัย คือ 
ทดสอบประเด็นปัญหาทางด้านจริยธรรมและปรัชญาในระหว่างการสนทนาระหว่างพระพุทธเจ้าที่
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ปรากฏในมหาปรินิพพานสูตร พบว่า การที่ชาววัชชี แควันวัชชี มีความเข็มแข็ง ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถ
ที่จะตีเอาชนะได้ เพราะมีการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ 
 สรุปแนวคิดจากผลการวิจัยดังกล่าว  จากแนวคิดจะเห็นได้ว่าหลักอปริหานิยธรรม
สามารถน าไปใช้ในการบริหารองค์ได้ตั้งแต่ระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งตัวแปรที่งานวิจัยใช้ส าหรับ
การศึกษา คือ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ์ในการท างาน ต าแหน่ง รายได้ หน่วยงาน  ส าหรับ
งานวิจัยนี้  ผู้ วิจัยเลือกตัวแปรส าหรับการทดสอบสมมติฐาน คือ เพศ อายุ  การศึกษา และ
ประสบการณ์ในการท างาน ส่วนตัวแปรตามที่ใช้ในการสร้างแบบสอบถามประกอบด้วย 7 ด้าน คือ  
ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบ
ของโรงเรียนด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรีด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน  
 



บทท่ี  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การวิจัยครั้ง  ได้ศึกษาการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)  ดังนั้นเพ่ือให้การวิจัย
เป็นไปตามวัตถุประสงค์  ผู้วิจัยไดด้ าเนินการวิจัยตามขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1  ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1  ประชากร ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์       
รวมทั้งสิ้น  จ านวน463  คน     
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  จ านวน 210 คน ซึ่งได้จากการก าหนดขนาดสุ่มตัวอย่างโดยวิธีเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจชี
และมอร์แกน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2547, หน้า 187) 
 
3.2  เทคนิควิธีกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ในการวิจัยครั้งนี้   ผู้วิจัยใช้เทคนิคการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย(Simple Random Simping)  
โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ทดแทน  จากบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์    
ในแต่ละโรงเรียน จ านวน 463 คน  ให้ได้กลุ่มตัวอย่างครบ  จ านวน 210 คน  ด้วยวิธีการจับฉลากตาม 
ซึ่งทุกหน่วยที่ถูกเลือกมีโอกาสเป็นกลุ่มตัวอย่างที่เท่าเทียมกัน  ดังตารางที่ 3.1  
 

ตำรำงที่ 3.1  ขนำดกลุ่มตัวอย่ำงแยกตำมสัดส่วนประชำกรของบุคลำกรโรงเรียนสังกัดองค์กำร
บริหำรส่วนจังหวัดกำฬสินธุ์  

 

ล ำดับที่ โรงเรียน ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง  
1 โรงเรียนเมืองสมเด็จ  40 18 
2 โรงเรียนนาเชือกวิทยาคม 18 8 
3 โรงเรียนบัวขาว 150 68 
4 โรงเรียนจุมจังพลังราษฎร์ 40 18 
5 โรงเรียนหนองห้างพิทยา 35 16 
6 โรงเรียนขม้ินพิทยาสรรพ์ 20 9 
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ตำรำงท่ี 3.1 (ต่อ) 
 

ล ำดับที่ โรงเรียน ประชำกร (คน) กลุ่มตัวอย่ำง  
7 โรงเรียนล าปาววิทยาคม 40 18 
8 โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร 17 8 
9 โรงเรียนทรายมูลพิทยาคม 18 8 
10 โรงเรียนดงมูลวิทยาคม 30 14 
11 โรงเรียนหนองชุมแสงวิทยาคม 18 8 
12 โรงเรียนเนินยางประชาสามัคคี 37 17 

รวม 463 210 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสอบถามการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งจ าแนกเป็น 3 ตอนดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ปัจจัยของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 4 ข้อ ลักษณะของค าถามเป็นแบบส ารวจ
รายการ (Check List)  โดยสอบถามเก่ียวกับสถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่ 2 แบบส ารวจความคิดเห็นของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ แบ่งออกเป็น 7  ด้าน คือ 
  1) ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์             จ านวน   5  ข้อ 
  2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม    จ านวน   5  ข้อ 
  3) ด้านไม่ตั้งระเบียบที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน   จ านวน   5  ข้อ 
  4) ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา   จ านวน   5  ข้อ 
  5) ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี    จ านวน   5  ข้อ 
  6) ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ านวน   5  ข้อ  
  7) ด้านให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน   จ านวน   5  ข้อ 
รวมทั้งหมด 35 ข้อ และลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบแบบปลายเปิด (Open ended) แบ่งออกเป็น 5 
ระดับ โดยก าหนดค่าของคะแนนดังนี้ 
  ระดับ 5  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด    
  ระดับ 4  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก         
  ระดับ 3  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง                  
  ระดับ 2  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย                  
  ระดับ 1  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด      
        ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะเห็นเกี่ยวกับความคิดของบุคลากรที่มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
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3.4  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 การสร้างเครื่องมือ ที่ใช้ในการวิจัยโดยด าเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  
 3.4.1  ศึกษาค้นคว้าเอกสาร บทความ ต ารา และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 3.4.2  สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมขอบเขตการศึกษาวิจัย โดยใช้ค าถาม 2 ประเภทคือ
แบบปลายเปิดและปลายปิด 
 3.4.3  น าเครื่องมือที่สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกต้องและชัดเจน เหมะสมทั้งเนื้อหาสาระ และการใช้ถ้อยค าส านวนภาษา แล้วน ามา
จัดเป็นแบบสอบถาม 
 3.4.4  น าเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว เสนอผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือตรวจสอบ หรือปรับปรุงแก้ไข
ข้อความให้ถูกต้องสมบูรณ์ของเนื้อหาเพ่ือให้ได้แบบสอบถามที่มีความรงตามเนื้อหาและมีความ
เหมาะสมของค าถาม 3 ท่าน ได้แก่ 
 1)  นายประยงค์ โมคภา  
   วุฒิการศึกษา  การบริหารการศึกษา (ศษ.ม.) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
   ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 2)  พระครูสโมธานเขตคณารักษ์, ดร. 
   วุฒิการศึกษา  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตการบริหารการศึกษา (ปร.ด.) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้อ านวยการโรงเรียนวัดแจ้งสว่างนอก ต าบลโนนสะอาด   
       อ าเภอชุมแพ  จงัหวัดขอนแก่น  
   ผู้เชี่ยวชาญด้านสถิติ 
 3)  พระมหาณัฐภัทร์  กิตฺติเมธี, ดร. 
   วุฒิการศึกษา  Philosophy of Arts (Ph.D.) 
   ต าแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  
       วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์     
       มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยวุฒิ 
   ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษา 
 3.4.5  น าเครื่องมือที่ได้รับจากผู้เชี่ยวชาญมาหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถาม (IOC) 
โดยเลือกข้อค าถามที่มีดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามทั้งแต่  0.50 ขึ้นไปส าหรับค่า (IOC) (Item 
Objective Congruence Index) จากการทดลองใช้เครื่องมือ พบว่า ค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อ
ค าถาม คือ 1.00 (ภาคผนวก ฉ, หน้า 138 -140) 
 3.4.6  เมื่อผู้เชียวชาญได้ตรวจสอบความถูกต้องเสร็จแล้ว จึงน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มี
คุณลักษณะที่คล้ายกันซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ โดยได้ก าหนดกลุ่มทดลอง (Try out) 
คือบุคลากรโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โรงเรียนพระยืน อ าเภอเมือง จังหวัด
ขอนแก่น จ านวน 35 คน แล้วน าผลการตอบแบบสอบถามไปหาค่าความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยใช้สูตร
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สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Co-efficient) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่น
ของเครื่องมือเท่ากับ 0.976 (ภาคผนวก ช,หน้า 143) 
 
3.5  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 
  3.5.1  ขอหนั งสือจากบัณฑิตวิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย  ถึงรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ อ าเภอเมือง
กาฬสินธุ์  จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.2.2  พิมพ์แบบสอบถามเท่ากับจ านวนกลุ่มตัวอย่าง  
  3.5.3  ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลคืนด้วยตนเอง 
  3.5.4  ได้รับแบบสอบถามตามจ านวนที่ต้องการ คือ 210 ชุด จากนั้นตรวจสอบความ
ครบถ้วนของข้อมูล และบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
  3.5.5  วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอรายงานผลการศึกษา 
 
3.6  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่รวบรวมได้มาด าเนินการตามขั้นตอนการใช้สถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูล ดังนี้ 
  1)  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล  ประกอบด้วย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการทำงาน  ซึ่งไดว้ิเคราะห์  โดยการหาค่าร้อยล่ะ(Percentage) 
  2)  ระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการหาค่าเฉลี่ย ( X ) และส่วนบ่ายเบี่ยงแบบมาตรฐาน (S.D.) 
 การให้คะแนนค าตอบในแบบสอบถามใช้มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
  ระดับ 5  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากท่ีสุด   
  ระดับ 4  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก        
  ระดับ 3  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง            
  ระดับ 2  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย                        
  ระดับ 1  หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด           
 น าคะแนนที่ได้มาหาค่าเฉลี่ยแล้วแปรความหมายคะแนน(บุญเรียง  ขจรศิลป์,2545 หน้า 
12 -13)  ซึ่งมีค่าคะแนน  ดังนี้ 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  4.51 – 5.00   หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมากที่สุด 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  3.51 – 4.50   หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก 
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  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  2.51 – 3.50   หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับปานกลาง 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.51 – 2.50   หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อย 
  ค่าคะแนนเฉลี่ยระหว่าง  1.00 – 1.50   หมายถึง  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
   3)  ท าการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ของบุคลาการโรงเรียน  จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลประกอบด้วย  
เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างานด้วยการทดสอบค่า  t-test  และค่า  f-test  
(One-way ANOVA)   
 
3.7  สถิติที่ใช้ในกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมทาง
สังคมศาสตร์ ใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลและใช้สูตรในการหาค่าสถิติที่ใช้ในการวิจัยดังนี้ 
 3.7.1  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูล เพ่ือตอบวัตถุประสงค์
และสอดคล้องกับสมมิฐานที่ตั้งไว้ มีล าดับขั้นตอนต่อไปนี้ 
                 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ใช้สถิติหาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
   2) ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้สถิติหาค่าเฉลี่ย( X ) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 
   3) ทดสอบสมมติฐานการวิจัยโดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยการน าหลัก                       
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ กับปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวอย่างด้าน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การทดสอบ 
t-test และ F-test หรือ  (One-Way ANOVA) ถ้ าพบความแตกต่ างอย่ างมีนั ยส าคัญทางสถิติ           
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของเซฟเฟ่ (Scheffe’s method)  
   4) ข้อเสนอแนะของบุคลากรที่มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้สถิติความถี่ และร้อยละ โดยใช้จ านวนกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด คือ 210 คน เป็นตัวหาร ทั้งนี้เพ่ือให้ได้ข้อเสนอแนะจากบุคลากรที่เป็นตัวแทนของกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งหมด  
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บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
 การวิจัยเรื่อง การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนจ าแนกตามเพศ อายุ 
ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน และเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลัก    
อปริหานิยธรรมไปใช้แก้ปัญหาในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัย
วิเคราะห์ข้อมูลตามตามล าดับ ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 n  แทน ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample Size) 
             x̅  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 าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 
4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามล าดับ  ดังต่อไปนี้ 
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ได้แก่  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน  ใช้วิเคราะห์หาร้อยละและน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 
  ตอนที่  2  การวิเคราะห์การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยหาค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  น าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยายทั้งในภาพรวม  รายด้านและรายข้อ  ทั้ง  7  ด้าน  คือ  1) ด้านหมั่น
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ประชุมเป็นเนืองนิตย์  2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม  3) ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อกฎระเบียบ
ของโรงเรียน  4) ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  5) ด้านให้เกียรติเพศสตรี  6)ด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  7) ด้านให้ความดูแลเอาใจใส่ต่อท่านผู้มาเยือน   
 ตอนที่  3  เปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ระหว่างกลุ่มตัวอย่าง ที่มี  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างาน  ต่างกันโดยใช้สถิติ  t – test  และF-test (One – Way ANOVA)   
 ตอนที่  4  ข้อเสนอแนะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยการวิเคราะห์หาค่าความถี่(Frequency)และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบการบรรยาย 
 
4.3 การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลวิเคราะห์

ปรากฏตามตารางที่  4.1  
 
ตารางท่ี 4.1 แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
ชาย 
หญิง 

 
78 
132 

 
37.10 
62.90 

อายุ 
20 -30 ปี 
31 -40 ปี 
41 -50 ปี 
51 ขึ้นไป 

 
35 
89 
57 
29 

 
16.70 
42.40 
27.10 
13.8 

ระดับการศึกษา 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

 
57 
116 
37 

 
27.10 
55.20 
17.60 

ประสบการณ์ในการท างาน 
 5  –  10 ปี 
 11  –  15 ปี 
 16  –  20 ปี 
 21 ปีขึ้นไป 

 
96 
38 
26 
50 

 
45.70 
18.10 
12.40 
23.80 

รวม 210 100.00 
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 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 132 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.90 และรองลงมาเป็นเพศชาย  จ านวน  78  คน  คิดเป็นร้อยละ  37.10  
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 
รองลงมามีอายุ  41-50 ปี  คิดเป็นร้อยละ  27.10 มีอายุ 20-30 ปี  คิดเป็นร้อยละ  16.70  และมี
อายุ 51 ปีขึ้นไป  คิดเป็นร้อยละ 13.8  ตามล าดับ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 116 คน คิด
เป็นร้อยละ 55.20 รองลงมา คือ ส าเร็จการศึกษาในระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 57 คน คิดเป็น
ร้อยละ 27.10  และสูงกว่าปริญญาตรี  จ านวน  37  คน  คิดเป็นร้อยละ 17.60 
 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็น
ร้อยละ  45.70  รองลงมา คือ มีประสบการณ์ในการท างานตั้งแต่  21 ปี ขึ้นไป จ านวน 50  คน คิด
เป็นร้อยละ 23.80  มีประสบการณ์ในการท างาน  11-10 ปี จ านวน 38  คน  คิดเป็นร้อยละ  18.10
และมีประสบการณ์ในการท างาน  16-20 ปี  จ านวน 26 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.40  ตามล าดับ 
 
  
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน

การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน ผลวิเคราะห์
ปรากฏตามตารางที่ 4.2-4.9  ดังนี้ 

 
ตารางท่ี 4.2  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมและ  
รายด้าน 

 
 

ข้อ ด้าน x̅  S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 4.02 0.90 มาก 5 

2 พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 4.03 0.86 มาก 3 

3 ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน 4.02 0.85 มาก 4 

4 มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 4.01 0.82 มาก 6 

5 ให้เกียรติต่อเพศสตรี 4.08 0.82 มาก 2 

6 มีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 4.11 0.85 มาก 1 

7 การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 3.97 0.87 มาก 7 

เฉลี่ย 4.03 0.83    มาก 
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 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.03, S.D. = 0.83) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ มีความเคารพ
ต่อสถานที่ภายในโรงเรียน (x̅= 4.11, S.D. = 0.69 ) รองลงมา คือ ให้เกียรติต่อเพศสตรี (x̅ = 4.08, 
S.D. = 0.74) พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม (x̅= 4.02, S.D. = 0.67)  ไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน(x̅= 4.02, S.D. = 0.72)  หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์(x̅= 4.02, 
S.D. = 0.74)  มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา(x̅= 4.01, S.D. = 0.73)  การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือน(x̅= 3.97, S.D. = 0.75) 
 
ตารางท่ี 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุม
เป็นเนืองนิตย์ 

 

ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 ประชุมเพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ

ร่วมกัน 
4.06 0.94 มาก 1 

2 ประชุมเพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจง ค าสั่ง หรือ
แนวการปฏิบัติงานร่วมกัน 

4.05 0.90 มาก 2 

3 ร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียน 

4.01 0.81 มาก 3 

4 ร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน 3.98 0.82 มาก 5 
5 ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี 3.98 0.79 มาก 4 

เฉลี่ย 4.02 0.85 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุม
กันเนืองนิตย์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D. = 0.85) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ ประชุมเพ่ืออบรมให้
ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกัน (x̅ = 4.06, S.D. = 0.94) ประชุมเพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจง 
ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติงานร่วมกัน  (x̅ = 4.05, S.D. = 0.90) และร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนา
บุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน (x̅ = 4.01, S.D. = 0.81) ส่วนค่าเฉลี่ยด้านที่ต่ ากว่าด้านอ่ืน คือ 
ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี และร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียน ตามล าดับ  (x̅ = 3.98, S.D. = 0.79 และ x̅ = 3.98, S.D. = 0.82 ตามล าดับ) 
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ตารางท่ี 4.4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อม
เพรียงกัน ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

 
ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 มีความพร้อมเพรียงเมื่อถึงเวลาประชุม 4.08 0.83 มาก 3 
2 ผู้เข้าร่วมประชุมตรงต่อเวลา 3.98 0.85 มาก 4 
3 มีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากผ่านไปแล้ว 30 นาที 3.72 1.08 มาก 5 
4 มีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลาทุกครั้งในการประชุม 4.21 0.79 มาก 1 
5 การประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง 
4.12 0.77 มาก 2 

เฉลี่ย 4.02 0.86    มาก 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมรวมทั้งพร้อมเพรียงกันท าภารกิจของส่วนรวม โดยรวมมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  (x̅ = 4.02, S.D. = 0.86) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการน าไปใช้อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ มีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลาทุกครั้งในการประชุม (x̅ = 
4.21, S.D. = 0.79) การประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น (x̅ = 4.12, S.D. = 0.77) 
และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง (x̅ = 4.08, S.D. = 0.83) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
ผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากผ่านไปแล้ว 30 นาที ตามล าดับ  (x̅ = 3.72, S.D. = 1.08)  
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ตารางท่ี 4.5  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน 

 

ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ 

เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการท างานร่วมกัน 
4.01 0.97 มาก 3 

2 บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน 4.10 0.74 มาก 1 
3 บุคลากรไม่ล้มล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียน 4.09 0.78 มาก 2 
4 บุคลากรไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมของ

โรงเรียน 
3.96 0.92 มาก 4 

5 บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและ
ผู้อื่น 

3.93 0.86 มาก 5 

เฉลี่ย 4.02 0.85 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅ = 4.02, S.D. = 0.85) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกข้อ ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ 
บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน  (x̅ = 4.10, S.D. = 0.74) บุคลากรไม่ล้มล้างแบบ
แผนปฏิบัติของโรงเรียน (x̅ = 4.09, S.D. = 0.78) บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ 
ข้อบังคับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ (x̅ = 4.01, S.D. = 0.97) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ 
บุคลากรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อื่น (x̅ = 3.93, S.D. = 0.86)  
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ตารางท่ี 4.6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 

 
ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพ 4.00 0.84 มาก 2 
2 ให้เกียรติกัน ให้ความยอมรับในการพัฒนาโรงเรียน

เพ่ือน าคุณธรรมและความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

 
 

3.99 

 
 

0.85 

 
 

มาก 

 
 
4 

3 รับเอาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ
ผู้บังคับบัญชามาท าเป็นแผนในการบริหาร 

 
4.00 

 
0.86 

 
มาก 

 
3 

4 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน 3.97 0.79 มาก 5 
5 ให้เกียรติ หรือให้การยอมรับผู้น าชุมชนที่ให้ความ

ช่วยเหลือแก่โรงเรียน 
 

4.10 
 

0.77 
 

มาก 
 
1 

เฉลี่ย 4.01 0.82    มาก 
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ ในระดับมาก(x̅ = 4 .01 , S.D. = 0 .82)         
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ คือ ให้
เกียรติ หรือให้การยอมรับผู้น าชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือแก่โรงเรียน  (x̅ = 4.10, S.D. = 0.77) 
ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพ (x̅ = 4.00, S.D. = 0.84) และรับเอาความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชามาท าเป็นแผนในการบริหาร (x̅ = 4.00, S.D. = 0.86)  ส่วนด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน (x̅ = 3.97, S.D. = 
0.79)      
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ตารางท่ี 4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียน  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี 

 

ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 ให้เกียรติสตรีในการร่วมงานกัน 4.17 0.77 มาก 1 
2 ไม่มีการท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางชู้สาว 4.05 0.91 มาก 3 
3 ให้ความเคารพไม่ว่าเพศไหนจะเป็นผู้น าของโรงเรียน 4.08 0.80 มาก 2 
4 ไม่กดขี่ทางเพศย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมทรามของ

โรงเรียน 
 

4.04 
 

0.80 
 

มาก 
 
5 

5 โรงเรียนเคารพสตรีที่มีความรู้ความสามารถ 4.05 0.86 มาก 4 
เฉลี่ย 4.08 0.82    มาก 

  

 จากตารางที่ 4.7  พบว่า บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรตติ่อ
เพศสตรี  โดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.08, S.D. = 0.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกข้อ  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ  คือให้เกียรติสตรีในการ
ร่วมงานกัน (x̅= 4.08, S.D.=0.80) ให้ความเคารพไม่ว่าเพศไหนจะเป็นผู้น าของโรงเรียน (x̅= 4.08, 
S.D.=0.80) และ ไม่มีการท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางชู้สาว (x̅= 4.05, S.D.= 0.86) ส่วนด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ  ไม่กดขี่ทางเพศย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมทรามของโรงเรียน ( x̅= 
4.04, S.D. = 0.80) 
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ตารางท่ี 4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียน  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 

 

ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 โรงเรียนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ 4.25 0.80 มาก 1 
2 ได้เคารพสิ่งที่ส าคัญของชาติหรือโรงเรียน 4.20 0.82 มาก 2 
3 สร้างห้องพระเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา 4.01 0.87 มาก 5 
4 เคารพผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และยกให้เป็นปู

ชนียบุคคลของโรงเรียน และเป็นบุคคลต้นแบบ 
 

4.02 
 

0.90 
 

มาก 
 
4 

5 สร้างความศรัทธาด้วยจิตส านึกแก่นักเรียน ในการ
ให้ความเคารพครูอาจารย์ ปูชนียบุคคล 

 
4.09 

 
0.76 

 
มาก 

 
3 

เฉลี่ย 4.11 0.85   มาก 
 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่าบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมีความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนโดยรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (x̅=4.11, S.D.=0.85) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก 
คือ โรงเรียนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ (x̅=4.25, S.D.=0.80)  เคารพสิ่งที่ส าคัญของชาติ
หรือโรงเรียน (x̅= 4.20, S.D.= 0.82) และสร้างความศรัทธาด้วยจิตส านึกแก่นักเรียน การให้ความ
เคารพครูอาจารย์ ปูชนียบุคคล (x̅=4.09, S.D.=0.76) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ สร้าง
ห้องพระเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา (x̅=4.01, S.D.=0.87) 
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ตารางท่ี 4.9  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน 
การบริหารโรงเรียน  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 

 

ข้อ ประเด็นค าถาม x̅ S.D. แปลผล อันดับที่ 
1 การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้โรงเรียน 4.06 0.95 มาก 1 
2 สร้างบุคลากรดีเด่นระดับโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่าง

ควรแก่การเคารพ 
 

3.94 
 

0.94 
 

มาก 
 
4 

3 เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาให้แนวทางใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
3.91 

 
0.81 

 
มาก 

 
5 

4 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ
นักเรียน 

 
3.94 

 
0.88 

 
มาก 

 
3 

5 การฟังค าสั่งสอนของท่านผู้รู้ย่อมได้รับประโยชน์ ให้
เกียรติผู้มาเยือน 

 
4.01 

 
0.77 

 
มาก 

 
2 

เฉลี่ย 3.97 0.87 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.9 พบว่าบุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ได้น า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก (x̅=3.97, S.D.= 0.87) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  มีการน าไปใช้อยู่ในระดับ
มากทุกด้าน  ค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือการธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้โรงเรียน 
(x̅=4.06, S.D.= 0.95) การฟังค าสั่งสอนของท่านผู้รู้ย่อมได้รับประโยชน์ ให้เกียรติผู้มาเยือน 
(x̅=4.01, S.D.= 0.77)  และ มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน (x̅=3.94, 
S.D.= 0.88) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ คือ เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาให้
แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน (x̅=3.91, S.D.= 0.81) 
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ตอนที่  3   แสดงผลการเปรียบเทียบน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้บริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ  ระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างาน ที่ต่างกัน  โดยใช้สถิติ  t-test
และF-test  (One-way ANOVA)  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏตาม
ตารางที่  4.10 –  4.61 

 สมมติฐานข้อที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน  
  1. ระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4.10   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนก
ตามเพศ 

 

ด้าน เพศ n �̅� S.D. ระดับ 
หมั่นประชุม เป็นเนืองนิตย์ ชาย 78 3.95 .78 มาก 

หญิง 132 4.08 .69 มาก 
รวม 210 4.02 0.74 มาก 

พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อม 
เพรียงกันเลิกประชุม 

ชาย 78 3.94 .67 มาก 
หญิง 132 4.05 .69 มาก 
รวม 210 4.00 0.68 มาก 

ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบโรงเรียน 

ชาย 78 3.90 .75 มาก 
หญิง 132 4.06 .69 มาก 
รวม 210 3.98 .72 มาก 

มีความเคารพนับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

ชาย 78 3.95 .78 มาก 
หญิง 132 4.04 .68 มาก 
รวม 210 4.00 .73 มาก 

ให้เกียรติต่อเพศสตรี ชาย 78 4.03 .75 มาก 
หญิง 132 4.09 .72 มาก 
รวม 210 4.06 .74 มาก 

มีความเคารพต่อสถานที่
ภายในโรงเรียน 

ชาย 78 3.97 .72 มาก 
หญิง 132 4.16 .68 มาก 
รวม 210 4.07 .70 มาก 

การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มา
เยือน 

ชาย 78 3.86 .78 มาก 
หญิง 132 4.04 .67 มาก 
รวม 210 3.95 .73 มาก 
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ภาพรวมทั้งหมด ชาย 78 3.95 .66 มาก 
หญิง 132 4.07 .60 มาก 
รวม 210 4.01 .63 มาก 

 จากตารางที 4.10 พบว่า ในภาพรวมและรายด้าน ทั้งเพศหญิงและเพศชายมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
อยู่ในระดับมาก เรียงจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ด้านมีความเคารพสถานที่ภายในโรงเรียน 
(x̅=4.07, S.D.= 0.70) ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  (x̅=4.10, S.D.= 0.69) ให้
เกียรติต่อเพศสตรี (x̅=4.06, S.D.= 0.74) ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ (x̅=4.02, S.D.= 0.74) 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อม เพรียงกันเลิกประชุม (x̅=4.00, S.D.= 0.68)  ด้านมีความเคารพ
นับถือต่อผู้บังคับบัญชา (x̅=4.00, S.D.= 0.73)  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน 
(x̅=3.98, S.D.= 0.72) และด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน (x̅=3.95, S.D.= 0.73)  ตามล าดับ 
 
 2. เปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามเพศ 
  ผู้วิจัยได้แสดงผลการเปรียบเทียบการการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามเพศ จ านวน  7  ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.11 แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามเพศ 
 

 เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
 

โดยรวม 
ชาย 78 3.95 .66 -1.431 .154 
หญิง 132 4.07 .60   
รวม 210 4.01 .63   

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน  
ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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   2.2  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.12   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์จ าแนก
ตามเพศ 

 
ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 

ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์ 

ชาย 78 3.95 .78 -1.204 .230 
หญิง 132 4.08 .69   
รวม 210 4.02 0.74   

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์  ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.3  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตาม
เพศ 
ตารางท่ี 4.13   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน  

ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามเพศ 
 

ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกัน
เลิกประชุม 

ชาย 78 3.94 .67 -1.000 .318 
หญิง 132 4.05 .69   
รวม 210 4.00 0.68   

 
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.4  การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามเพศ 
 

ตารางท่ี 4.14   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามเพศ 

 

ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบโรงเรียน 

ชาย 78 3.90 .75 -1.527 .128 
หญิง 132 4.06 .69   
รวม 210 3.98 .72   

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.5 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.15   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านมีความเคารพนับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 

ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

ชาย 78 3.95 .78 -8.46 .399 
หญิง 132 4.04 .68   
รวม 210 4.00 .73   

 
 จากตารางที่ 4.15 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.6 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี   จ าแนกตามเพศ  
 
ตารางท่ี 4.16   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี 
จ าแนกตามเพศ 

 

ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี ชาย 78 4.03 .75 -.621 .535 

หญิง 132 4.09 .72   
รวม 210 4.06 .74   

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี     
ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.7 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.17   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน

สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายใน
โรงเรียน  จ าแนกตามเพศ 

 
ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 

ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน 

ชาย 78 3.97 .72 -1.890 0.60 
หญิง 132 4.16 .68   
รวม 210 4.07 .70   

 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.8 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามเพศ 
 
ตารางท่ี 4.18   แสดงผลการเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือน จ าแนกตามเพศ 

 

ด้าน เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือน 

ชาย 78 3.86 .78 -1.716 .088 
หญิง 132 4.04 .67   
รวม 210 3.95 .73   

 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้มาเยือน  ไม่แตกต่างกัน   
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน  
 
  1. ระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.19   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไป

ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนก
ตามอายุ 

 

ด้าน อายุ n �̅� S.D. ระดับ 
หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 20-30 ปี 35 0.62 3.93 มาก 

30-40 ปี 89 0.72 4.02 มาก 
41-50 ปี 57 0.66 4.13 มาก 
51 ปีขึ้นไป 29 0.95 3.99 มาก 
รวม 210 0.72 4.03 มาก 

พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อม 
เพรียงกันเลิกประชุม 

20-30 ปี 35 0.64 3.89 มาก 
30-40 ปี 89 0.69 3.98 มาก 
41-50 ปี 57 0.72 4.06 มาก 
51 ปีขึ้นไป 29 0.69 4.13 มาก 
รวม 210 0.69 4.01 มาก 
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ตารางท่ี 4.19 (ต่อ) 
 

ด้าน อายุ n �̅� S.D. ระดับ 
ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบโรงเรียน 

20-30 ปี 35 0.66 3.89 มาก 
30-40 ปี 89 0.74 3.95 มาก 
41-50 ปี 57 0.63 4.10 มาก 
51 ปีขึ้นไป 29 0.83 4.08 มาก 
รวม 210 0.71 4.00 มาก 

มีความเคารพนับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

20-30 ปี 35 0.60 4.04 มาก 
30-40 ปี 89 0.74 4.01 มาก 
41-50 ปี 57 0.73 3.98 มาก 
51 ปีขึ้นไป 29 0.80 4.03 มาก 
รวม 210 0.72 4.01 มาก 

ให้เกียรติต่อเพศสตรี 20-30 ปี 3.96 0.69 3.96 มาก 
30-40 ปี 4.01 0.77 4.01 มาก 
41-50 ปี 4.19 0.69 4.19 มาก 
51 ปีขึ้นไป 4.18 0.74 4.18 มาก 
รวม 4.07 0.73 4.07 มาก 

มีความเคารพต่อสถานที่
ภายในโรงเรียน 

20-30 ปี 3.97 0.72 3.97 มาก 
30-40 ปี 4.01 0.72 4.01 มาก 
41-50 ปี 4.19 0.69 4.19 มาก 
51 ปีขึ้นไป 4.32 0.62 4.32 มาก 
รวม 4.09 0.71 4.09 มาก 

ในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือน 

20-30 ปี 3.94 0.60 3.94 มาก 
30-40 ปี 3.97 0.76 3.97 มาก 
41-50 ปี 4.05 0.68 4.05 มาก 
51 ปีขึ้นไป 3.87 0.82 3.87 มาก 
รวม 3.97 0.72 3.97 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 20-30 ปี 3.95 0.56 3.95 มาก 
30-40 ปี 3.99 0.67 3.99 มาก 
41-50 ปี 4.10 0.58 4.10 มาก 
51 ปีขึ้นไป 4.08 0.68 4.08 มาก 

 รวม 4.03 0.63 4.03 มาก 
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 จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในระดับมาก(x̅=4.03, 
S.D.=0.63) โดยบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ (x̅=4.10, 
S.D.=0.58) และบุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอ่ืนๆ (x̅=3.95, 
S.D.=0.56)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 
 ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อยู่ในระดับมาก(x̅=4.03, S.D.=0.72)  โดยบุคลากรที่มี
อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรอายุอ่ืน ๆ (x̅=4.02, S.D.=0.72)  ส่วนบุคลากรที่มี
ความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรอายุอื่นๆ คือ บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี (x̅=3.93, S.D.=0.62) 
 ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.01, 
S.D.=0.69) โดยบุคลากรที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรอายุอ่ืนๆ (x̅=4.13, 
S.D.=0.69)ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรอายุอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี
(x̅=3.89, S.D.=0.64)   
 ด้านการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.00, S.D.=0.71) 
โดยบุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรอายุอ่ืนๆ (x̅=4.10, S.D.=0.63)    
ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรอายุอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี  (x̅=3.89, 
S.D.=0.66) 
 ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก(x̅=4.01, S.D.=0.72) โดย
บุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรอายุอ่ืนๆ(x̅=4.04, S.D.=0.60)  ส่วน
บุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรอายุ อ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีอายุ 41-50 ปี  (x̅=3.98, 
S.D.=0.73) 
 ด้านการให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่ในระดับมาก(x̅=4.07, S.D.=0.73) โดยบุคลากรที่มีอายุ 
41-50 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอ่ืนๆ(x̅=4.19, S.D.=0.69) และบุคลากรที่มีอายุ 
20-30 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอื่นๆ(x̅=3.96, S.D.=0.69) 
 ด้านการมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.09, S.D.=0.71) 
โดยบุคลากรที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอายุ อ่ืน  ๆ (x̅=4 .32, 
S.D.=0.62) และบุคลากรที่มีอายุ 20-30 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอื่น ๆ (x̅=3.97, 
S.D.=0.72) 
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนอยู่ในระดับมาก(x̅=3.97, S.D.=0.72) โดยบุคลากรที่มี
อายุ 41-50 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ (x̅=4.05, S.D.=0.68) และบุคลากรที่
มีอายุ 51 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรในกลุ่มอายุอ่ืน ๆ(x̅=3.87, S.D.=0.82) 
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  2. เปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอาย ุ
 
  ผู้วิจัยได้แสดงผลการเปรียบเทียบการการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอายุ  จ านวน  7  ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามอาย ุ
 
ตารางท่ี 4.20   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามอายุ 
 

 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม .729 3 .243 .615 .606 
ภายในกลุ่ม 81.439 206 .395   

รวม 82.168 209    
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  ไม่แตกต่างกัน   
 
   2.2 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.21   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านหม่ันประชุมเป็น
เนืองนิตย ์ จ าแนกตามอายุ 

 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์ 

ระหว่างกลุ่ม .977 3 .326 .616 .605 
ภายในกลุ่ม 108.800 206 .528   

รวม 109.777 209    
  

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.3 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.22   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามอายุ  

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียง
กันเลิกประชุม 

ระหว่างกลุ่ม 1.137 3 .379 .799 .496 
ภายในกลุ่ม 97.760 206 .475   

รวม 98.897 209    
 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.4 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.23   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบ
ที่ขัดต่อระเบียบ
โรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 1.368 3 .456 .896 .444 
ภายในกลุ่ม 104.872 206 .509   

รวม 106.240 209    
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.5 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกอายุ 
 
ตารางท่ี 4.24   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อ 
ผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามอายุ 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านมีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชา 

ระหว่างกลุ่ม .084 3 .028 .053 .984 
ภายในกลุ่ม 108.340 206 .526   

รวม 108.425 209    
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา  ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.6 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามอายุ 
 

ตารางท่ี 4.25   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านการให้เกียรติ
ต่อเพศสตรีจ าแนกตามอายุ 

 
 

         ด้าน            แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านให้เกียรติต่อเพศ
สตรี 

ระหว่างกลุ่ม 1.887 3 .629 1.174 .321 
ภายในกลุ่ม 110.394 206 .536   

รวม 112.281 209    
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการให้เกียรติต่อเพศ
สตรี  ไม่แตกต่างกัน 
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   2.7 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.26   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที ่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

        ด้าน          แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายใน
โรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 3.168 3 1.056 2.157 .094 
ภายในกลุ่ม 100.842 206 .490   

รวม 104.011 209    
 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน  ไม่แตกต่างกัน 
 
   2.8 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามอายุ 
 
ตารางท่ี 4.27   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือน  จ าแนกตามอายุ 

 
 

  ด้าน         แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านการดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มาเยือนในการ
ท างาน   

ระหว่างกลุ่ม .676 3 .225 .432 .730 
ภายในกลุ่ม 107.306 206 .521   
   รวม 107.981 209    

 

 จากตารางที่  4 .27  พบว่ า  บุ คลากรที่ มี อ ายุ ต่ างกันมี ความคิ ด เห็ นต่ อ การน า                
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  ไม่แตกต่างกัน 
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 สมมติฐานข้อที่ 3 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักอปริ
หานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน  
 

  1. ระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 

ตารางท่ี 4.28   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไป
ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา 

 
 

ด้าน ระดับการศึกษา n  �̅�  S.D. ระดับ 
ด้านหมั่นประชุมเป็น
เนืองนิตย์ 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.78 0.80 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.19 0.61 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 3.91 0.80 มาก 
รวม 210 4.03 0.72 มาก 

ด้านความพร้อมเพรียง
กันประชุมพร้อมเพรียง
กันเลิกประชุม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.67 0.78 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.17 0.61 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 4.03 0.60 มาก 
รวม 210 4.01 0.69 มาก 

ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่
ขัดต่อระเบียบโรงเรียน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.72 0.78 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.15 0.64 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 3.98 0.70 มาก 
รวม 210 4.00 0.71 มาก 

ด้านมีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.78 0.79 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.12 0.64 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 4.01 0.77 มาก 
รวม 210 4.01 0.72 มาก 

ด้านให้เกียรติต่อเพศ
สตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.75 0.81 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.18 0.68 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 4.25 0.63 มาก 
รวม 210 4.07 0.73 มาก 

ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.75 0.82 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.21 0.64 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 4.26 0.53 มาก 
รวม 210 4.09 0.71 มาก 
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ตารางท่ี 4.28 (ต่อ) 
 

ด้าน ระดับการศึกษา       n �̅�    S.D. ระดับ 

 

 จากตารางที่ 4.28 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ภาพรวมทั้งหมด อยู่ในระดับมาก
(x̅=4.03, S.D.=0.63) โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรใน
ระดับการศึกษาอ่ืน ๆ(x̅=4.16, S.D.=0.54) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับอ่ืน ๆ (x̅=3.73, S.D.=0.72)  เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้านปรากฏผล ดังนี้ 
 ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์อยู่ในระดับมาก(x̅=4.03, S.D.=0.72) โดยบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ (x̅=4.19, 
S.D.=0.61) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาระดับอื่นๆ (x̅=3.78, S.D.=0.80) 
 ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมอยู่ ในระดับมาก (x̅=4 .01, 
S.D.=0.69) โดยบุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี  มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับ
การศึกษาอ่ืน ๆ (x̅=4.17, S.D.=0.61) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความ
คิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับอื่น ๆ (x̅=3.67, S.D.=0.78) 
 ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.00, S.D.=0.71)  โดย
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ 
(x̅=4.15, S.D.=0.64) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่ ากว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับอื่น ๆ (x̅=3.72, S.D.=0.78) 
 ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก(x̅=4.01, S.D.=0.72) โดย
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ 
(x̅=4.12, S.D.=0.64) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่ ากว่า
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับอื่น ๆ (x̅=3.78, S.D.=0.79) 
 

ด้านการดูแลเอาใจใส่
ต่อผู้มาเยือน 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.70 0.71 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.11 0.67 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 3.96 0.77 มาก 
รวม 210 3.97 0.72 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด ต่ ากว่าปริญญาตรี 57 3.73 0.72 มาก 
ปริญญาตรี 116 4.16 0.54 มาก 
สูงกว่าปริญญาตรี 37 4.06 0.59 มาก 

รวม 210 4.03 0.63 มาก 
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 ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่ในระดับมาก(x̅=4.07, S.D.=0.73) โดยบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ (x̅=4.18, 
S.D.=0.68)ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ (x̅=3.75, S.D.=0.81) 
 ด้านความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.09, S.D.=0.71) โดย
บุคลากรที่มีระดับสูงกว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน ๆ (x̅=4.21, 
S.D.=0.64) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ (x̅=3.75, S.D.=0.82) 
 ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนอยู่ในระดับมาก(x̅=3.97, S.D.=0.72) โดยบุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรีมีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรในระดับการศึกษาอ่ืน  ๆ (x̅=4.11, 
S.D.=0.67) ส่วนบุคลากรที่ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีมีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาระดับอ่ืน ๆ (x̅=3.70, S.D.=0.71)    
 
 2. เปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
  ผู้วิจัยได้แสดงผลการเปรียบเทียบการการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกตามระดับการศึกษา  จ านวน  7  
ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.29   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระดับ
การศึกษา 

 
 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.017 2 3.508 9.663 .000* 
ภายในกลุ่ม 75.151 207 .363   

รวม 82.168 209    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.29 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในภาพรวม  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดย
วิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.30 
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ตารางท่ี 4.30   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในภาพรวม 
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา �̅� ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.73     -.042*      - .032* 
ปริญญาตรี   4.16       .042*   
สูงกว่าปริญญาตรี   4.06       .032*   

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.30 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 คือ 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน  
 
   2.2 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.31   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านหม่ันประชุมเป็น
เนืองนิตย ์ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านหมั่นประชุม
เป็นเนืองนิตย์ 

ระหว่างกลุ่ม 7.329 2 3.665 7.405 .001* 
ภายในกลุ่ม 102.448 207 .495   

รวม 109.777 209    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.31 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในด้านหมั่น
ประชุมเป็นเนืองนิตย์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ย
ไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.32 
 
 



73 

 

ตารางท่ี 4.32   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็น
เนืองนิตย์ที่มี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา x̅ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.78     -.041*           
ปริญญาตรี 4.19       .041*             
สูงกว่าปริญญาตรี 3.91    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.32 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 1 คู่ ได้แก่ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 
   2.3 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.33   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

 พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิก 
ประชุม 
 

   ระหว่างกลุ่ม 9.596 2 4.798 11.122 .000* 
   ภายในกลุ่ม 89.301 207 .431   
 
      รวม 

 
98.897 

 
209 

   

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.33 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 
4.34 
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ตารางท่ี 4.34   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อม
เพรียงกัน ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม จ าแนกตามการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา x̅ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.67  -.005* -.036* 
ปริญญาตรี   4.17 .005*   
สูงกว่าปริญญาตรี   4.03 .036*   
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.34 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี และคู่ที่ 2 คือ 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 
   2.4 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนด้านไม่ตั้งกฎระเบียบ
ที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.35   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบ โรงเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
 ด้านไม่ตั้ง  
กฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบโรงเรียน 

   ระหว่างกลุ่ม 7.113 2 3.556 7.427 .001* 
    ภายในกลุ่ม 99.127 207 .479   
        รวม 106.240 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.35 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ 
จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.36 
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ตารางท่ี 4.36   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านการไม่ตั้ง
กฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา x̅ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี    3.72      -.043*  
ปริญญาตรี    4.15      .043*    
สูงกว่าปริญญาตรี    3.98     
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.36 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในการ
ด้านการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไม่
แตกต่างกัน 
 
   2.5 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.37   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน    SS df MS     F Sig. 
 ด้านมีความเคารพ
นับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

  ระหว่างกลุ่ม 4.464 2 2.232 4.444 .013* 
  ภายในกลุ่ม 103.961 207 .502   
      รวม 108.425 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.37 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ในด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึง
น าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.38 
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ตารางท่ี 4.38 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา �̅� ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.78     -.034*  
ปริญญาตรี   4.12        .034*   
สูงกว่าปริญญาตรี   4.01    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.38 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในการ
ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน 1 คู่ คือ บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาต่ ากว่า
ปริญญาตรีกับปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นแตกต่างกัน 

   2.6 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.39   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี
จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านให้เกียรติต่อ
เพศสตรี 

ระหว่างกลุ่ม 4.464 2 2.232 4.444 .013* 
ภายในกลุ่ม 103.961 207 .502   
      รวม 108.425 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.39 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านให้
เกียรติต่อเพศสตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไป
ทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.40 
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ตารางท่ี 4.40 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ 
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศ
สตรี  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา �̅� ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.75     -.042*       -.049* 
ปริญญาตรี   4.18       .042*   
สูงกว่าปริญญาตรี   4.25       .049*   
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.40 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ท่ี 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี และคู่ที่ 2 คือ 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 
   2.7 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 
 
ตารางท่ี 4.41   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านความเคารพ
ต่อสถานที่ ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านความเคารพต่อ
สถานที่ภายใน
โรงเรียน 

   ระหว่างกลุ่ม 9.432 2 4.716 10.321 .000* 
   ภายในกลุ่ม 94.579 207 .457   
       รวม 104.011 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.41 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนแตกต่างกัน  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ 
จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.42 
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ตารางท่ี 4.42 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านความ
เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
 

ระดับการศึกษา �̅� ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3.75   - .046* -.021* 
ปริญญาตรี 4.21     .046*   
สูงกว่าปริญญาตรี 4.26     .021*   
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.42 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี และคู่ท่ี 2 คือ 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 

 
   2.8 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามระดับการศึกษา   
 
ตารางท่ี 4.43   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ

บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

  
ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้มาเยือน  

    ระหว่างกลุ่ม 6.606 2 3.303 6.745 .001* 
    ภายในกลุ่ม 101.375 207 .490   
       รวม 107.981 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.43 พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลัก
อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน า
ค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.44 

 
 



79 

 

ตารางท่ี 4.44 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ 
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านการดูแลเอาใจ
ใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 
ระดับการศึกษา x̅ ต่ ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี 
ต่ ากว่าปริญญาตรี   3.70  -.041*  
ปริญญาตรี   4.11 .041*   
สูงกว่าปริญญาตรี   3.96    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

 จากตารางที่ 4.44 พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่าง
กัน 1 คู่ คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน  
 

 สมมติฐานข้อที่ 4 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักอปริ
หานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน  
 
  1. ระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตารางท่ี 4.45   แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไป

ใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
ด้าน ประสบการณ์ในการท างาน n �̅� S.D. ระดับ 

หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 5  –  10 ปี 96 3.83 0.71 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.11 0.63 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.36 0.53 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.18 0.80 มาก 

                                        รวม 210 4.03 0.72 มาก 
พร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อม เพรียงกันเลิกประชุม 

5  –  10 ปี 96 3.80 0.70 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.05 0.56 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.23 0.66 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.27 0.65 มาก 
รวม 210 4.01 0.69 มาก 



80 

 

ตารางท่ี 4.45 (ต่อ) 
 

ด้าน ประสบการณ์ในการท างาน n �̅� S.D. ระดับ 
ไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
ระเบียบโรงเรียน 

5  –  10 ปี 96 3.79 0.69 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.04 0.70 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.18 0.71 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.28 0.66 มาก 

 รวม 210 4.00 0.71 มาก 
มีความเคารพนับถือต่อ
ผู้บังคับบัญชา 

5  –  10 ปี 96 3.85 0.69 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.12 0.65 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.06 0.79 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.20 0.76 มาก 
รวม 210 4.01 0.72 มาก 

ให้เกียรติต่อเพศสตรี 5  –  10 ปี 96 3.85 0.76 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.13 0.67 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.25 0.71 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.38 0.60 มาก 
รวม 210 4.07 0.73 มาก 

มีความเคารพต่อสถานที่
ภายในโรงเรียน 

5  –  10 ปี 96 3.87 0.78 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.05 0.59 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.47 0.50 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.37 0.56 มาก 

 รวม 210 4.09 0.71 มาก 
การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มา
เยือน 

5  –  10 ปี 96 3.83 0.70 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.00 0.69 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.17 0.75 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.13 0.73 มาก 
รวม 210 3.97 0.72 มาก 

ภาพรวมทั้งหมด 5  –  10 ปี 96 3.83 0.66 มาก 
11  –  15 ปี 38 4.07 0.53 มาก 
16  –  20 ปี 26 4.25 0.55 มาก 
21 ปีขึ้นไป 50 4.26 0.56 มาก 

                                        รวม 210 210 0.63 มาก 
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 จากตารางที่ 4.45  พบว่า จากตารางที่ 4.19 พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์อยู่ในระดับมาก(x̅=4.09, S.D.=0.71) โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 16-20 ปี มีความคิดเห็นสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ (x̅=4.47, 
S.D.=0.50) และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ (x̅=3.87, S.D.=0.78)  เมื่อพิจารณาแต่ละด้านปรากฏผลดังนี้ 
 ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ อยู่ในระดับมาก(x̅=4.03, S.D.=0.72)  โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน16-20 ปี มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน
อ่ืน ๆ (x̅=4.36, S.D.=0.53)  ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5--10ปี (x̅=3.83, S.D.=0.71) 
 ด้านความพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมอยู่ในระดับมาก (x̅=4.01, 
S.D.=0.69) โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากร
ที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ (x̅=4.27, S.D.=0.65)ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10ปี 
(x̅=3.80, S.D.=0.70) 
 ด้านการไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.00, S.D.=0.71) 
โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ (x̅=4.28, S.D.=0.66) ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
(x̅=3.79, S.D.=0.69) 
 ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาอยู่ในระดับมาก(x̅=4.01, S.D.=0.72) โดย
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างานอ่ืน ๆ (x̅=4 .20, S.D.=0 .76) ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (x̅=3.85, 
S.D.=0.69) 
 ด้านการให้เกียรติต่อเพศสตรีอยู่ในระดับมาก(x̅=4.07, S.D.=0.73) โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืน ๆ (x̅=4.38, S.D.=0.60) ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (x̅=3.85, S.D.=0.76) 
 ด้านการมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนอยู่ในระดับมาก(x̅=4.09, S.D.=0.71) 
โดยบุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการท างาน  16-20 ปี  มีความคิดเห็นที่ สู งกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างานอ่ืน ๆ (x̅=4.47, S.D.=0.50) ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่า
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
(x̅=3.87, S.D.=0.78) 
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 ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนอยู่ในระดับมาก(x̅=3.97, S.D.=0.72) โดยบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 16-29 ปี มีความคิดเห็นที่สูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน
อ่ืน ๆ (x̅=4.13, S.D.=0.73) ส่วนบุคลากรที่มีความคิดเห็นต่ ากว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานอ่ืนๆ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี (x̅=3.83, S.D.=0.70) 
 
 2. เปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
  ผู้วิจัยได้แสดงผลการเปรียบเทียบการการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
จ านวน  7  ด้าน ดังนี้ 
   2.1 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตารางท่ี 4.46   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน 

 
 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
 

ภาพรวม 
ระหว่างกลุ่ม 7.684 3 2.561 7.084 .000* 
ภายในกลุ่ม 74.483 206 .362   
        รวม 82.168 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.46  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ใน
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบ
รายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.47 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



83 

 

ตารางท่ี 4.47 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ 
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

ประสบการณ์ในการท างาน �̅� 5–10 ปี 11–15 ปี 16– 20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี 3.83      -.041*    -.042* 
11  –  15 ปี 4.07     
16  –  20 ปี 4.25 .041*    
21 ปีขึ้นไป 4.26 .042*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.47 พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
แตกต่างกัน 2 คู่ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 16–20 ปี  และ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี และบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 
   2.2 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  
 
ตารางท่ี 4.48   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านหม่ันประชุมเป็น
เนืองนิตย ์ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

ด้าน  แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านหมั่นประชุม
เป็นเนืองนิตย์ 

ระหว่างกลุ่ม 8.243 3 2.748 5.575 .001* 
ภายในกลุ่ม 101.534 206 .493   
       รวม 109.777 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.48  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ใน
ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึง
น าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที ่4.49 
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ตารางท่ี 4.49   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านหม่ัน
ประชุมเป็นเนืองนิตย์  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 
 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี   3.83   -.043* -.035* 
11  –  15 ปี   4.11     
16  –  20 ปี   4.36 .043*    
21 ปีขึ้นไป   4.18 .035*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  

 จากตารางที่ 4.49  พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์  แตกต่างกัน 2 คู่ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–
10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี  และ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05  นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 

 
   2.3 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตาม
ประสบการณ์ในการท างาน 
 
ตารางท่ี 4.50   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร

โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อมเพรียงกัน
ประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุม
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 

ระหว่างกลุ่ม 8.898 3 2.966 6.789 .000* 
ภายในกลุ่ม 89.999 206 .437   
รวม 98.897 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

จากตารางที่ 4.50  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ในด้าน
พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 
4.51  
 
ตารางท่ี 4.51   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านพร้อม
เพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 
 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี 4.05   -.043* .046* 
11  –  15 ปี 4.23     
16  –  20 ปี 4.27 .043*    
21 ปีขึ้นไป 4.01 -.046*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 4.51  พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์
ในด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแตกต่างกัน 2 คู่  คือ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี  และ 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี
ขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 

 
   2.4 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 
 
ตารางที่ 4.52  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
    โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อ
      ระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัด
ต่อระเบียบโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 9.052 3 3.017 6.395 .000* 
ภายในกลุ่ม 97.188 206 .472   
    รวม 106.240 209    
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* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 4.52  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ใน  
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
อย่างน้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 
4.53 
 
ตารางท่ี 4.53   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านไม่ตั้ง
กฎระเบียบท่ี ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี 3.79    -.049* 
11  –  15 ปี 4.04     
16  –  20 ปี 4.18     
21 ปีขึ้นไป 4.28 .049*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 4.53  พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ในด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุมแตกต่างกัน 1 คู่  คือ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 

   2.5 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

ตารางท่ี 4.54   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชาจ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

 แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านมีความเคารพนับถือ
ต่อผู้บังคับบัญชา 

ระหว่างกลุ่ม 4.693 3 1.564 3.107 .028* 
ภายในกลุ่ม 103.732 206 .504   
รวม 108.425 209    
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* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 จากตารางที่ 4.54  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ใน
ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่าง
น้อย 1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.55 
 
ตารางท่ี 4.55 ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน

การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านมีความ
เคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน   

 
 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี   3.85    -.049* 
11  –  15 ปี   4.12     
16  –  20 ปี   4.06     
21 ปีขึ้นไป   4.20   .049*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.55  พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ในด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน 1 คู่ คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 
   2.6 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ตารางท่ี 4.56   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านให้เกียรติต่อ
เพศสตรี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS  df MS F Sig. 
ด้านให้เกียรติต่อ
เพศสตรี 

ระหว่างกลุ่ม    10.252  3 3.417 6.899 .000* 
ภายในกลุ่ม    102.029   206 .495   
        รวม    112.281  209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางที่ 4.56  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลัก  อปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   
ในด้านให้เกียรติต่อเพศสตรีแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน า
ค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.57 
 

ตารางท่ี 4.57   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ด้านให้เกียรติ
ต่อเพศสตรี  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี 3.85    -.026* 
11  –  15 ปี 4.13     
16  –  20 ปี 4.25     
21 ปีขึ้นไป 4.38 -.026*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.57 พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  
ในด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน 1 คู่  ได้แก่ คู่ที่  1 คือ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกัน 
 

   2.7 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 
 

ตารางที่ 4.58  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
    โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่
    ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน 

ระหว่างกลุ่ม 12.458 3 4.153 9.344 .000* 
ภายในกลุ่ม 91.552 206 .444   
      รวม 104.011 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.58  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในด้านมี
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ความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 
1 คู่ จึงน าค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.59 
 

ตารางท่ี 4.59   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านมีความเคารพต่อ
สถานที่ภายในโรงเรียน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี 3.87   -.025* -.013* 
11  –  15 ปี 4.05     
16  –  20 ปี 4.47 .025*    
21 ปีขึ้นไป 4.37 .013*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.59 พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในด้านมี
ความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชาแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 5–10 ปี กับ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี และคู่ที่ 2 คือ  บุคลากรที่
มีประสบการณ์ในการท างาน  5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 นอกนั้นไมแ่ตกต่างกันอย่าง 
 

   2.8 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 
 

ตารางท่ี 4.60   ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

ด้าน แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้
มาเยือนในการท างาน 

ระหว่างกลุ่ม 4.279 3 1.426 2.833 .039* 
ภายในกลุ่ม 103.703 206 .503   
     รวม 107.981 209    

 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.60  พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ในด้านการ
ดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 อย่างน้อย 1 คู่ จึงน า
ค่าเฉลี่ยไปทดสอบรายคู่โดยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffe’s method) ดังตารางที่ 4.61 
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ตารางท่ี 4.61   ผลการวิเคราะห์ความแตกต่างรายคู่ของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อ
ผู้มาเยือน  จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน  

 

ประสบการณ์ในการท างาน x̅ 5–10 ปี 11–15 ปี 16–20 ปี 21 ปีขึ้นไป 
5  –  10 ปี   3.83   -.040*  -.028* 
11  –  15 ปี   4.00     
16  –  20 ปี   4.17 .040*    
21 ปีขึ้นไป   4.13 .028*    
 

* มีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 4.61  พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็น
ต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  
แตกต่างกัน 2 คู่ คือ คู่ที่  1 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  5-10 ปี กับ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี และคู่ที่ 2 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  นอกนั้น
ไมแ่ตกต่างกัน 
 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ทุกด้าน ซึ่งในการ
ค านวณหาค่าร้อยละนั้น ผู้วิจัยใช้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 210 คน เป็น
ตัวหารเพ่ือให้ได้ข้อคิดเห็น  จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.62   จ านวนและร้อยละข้อเสนอแนะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

 

อปริหานิยธรรม จ านวน ร้อยละ 
ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์   
ให้การปรึกษาหารือในเรื่องต่าง ๆ แนวปฏิบัติ การทบทวน
วิสัยทัศน์ น าข่าวสารมาเล่าสู่กันฟัง 

 
14 

 
6.67 

ควรประชุมเดือนละ 1-2 ครั้ง 7 3.33 
ควรจัดอบรมสัมมนาวิชาการอย่างสม่ าเสมอ 1 0.48 
การประชุมควรค านึงถึงเวลา 1 0.48 
การประชุมควรแจ้งหน้าที่และความรับผิดชอบให้คนอ่ืนทราบ 1 0.48 
รวม 24 11.43 
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ตารางท่ี 4.62(ต่อ) 
 

อปริหานิยธรรม จ านวน ร้อยละ 
ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม    
1. เริ่มและเลิกประชุมควรตรงเวลา 16 7.62 
2. ประชุมในเวลาที่เหมาะสม 3 1.43 
3. ควรให้ทุกคนไม่มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น 3 1.43 
รวม 22 10.48 
ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา   
1. ให้ความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชา 11 5.24 
2. ผู้ใตบ้ังคับบัญชาควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของ 
   ผู้บังคับบัญชา  

 
7 

 
3.33 

3. ผู้บังคับบัญชาควรท าตัวเป็นแบบอย่าง 2 0.95 
รวม 20 9.52 
ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน   
1. การต้อนรับผู้มาเยือนควรท าด้วยความเต็มใจ เพราะเป็น
ประเพณีไทยที่ดีงาม 

10 4.76 

2. ซักซ้อมความเข้าใจเพ่ือเอาใจใส่ผู้มาเยือน 1 0.48 
รวม 11 5.24 
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน   
1. ควรวางกฎระเบียบที่ชัดเจน เหมาะสม และทุกคนมีส่วนร่วม 8 3.81 
2. ควรน ากฎระเบียบสู่การปฏิบัติ 1 0.48 
รวม 9 4.29 
ด้านการให้เกียรติต่อเพศสตรี   
สตรีควรวางตัวดี จะมีคนให้เกียรติ 2 0.95 
ควรยอมรับความสามารถของสตรี 2 0.95 
ควรรณรงค์ในเรื่องความเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรี 2 0.95 
รวม 6 2.86 
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ตารางท่ี 4.62  (ต่อ) 
 

อปริหานิยธรรม จ านวน ร้อยละ 
ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน   
การให้ความเคารพเป็นการแสดงความรักสถาบัน 3 1.43 
พัฒนาปรับปรุงสถานที่ให้ดีข้ึนเรื่อยๆ 2 0.95 
รวม 5 2.38 
 

 ตารางที่ 4.62 พบว่า บุคลากรทางการศึกษาเสนอแนะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสูงสุด 3 ด้าน คือ เริ่มและเลิกประชุมควรตรงเวลา จ านวน 16 คิดเป็นร้อยละ 
7.62 ให้การปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติ การทบทวนวิสัยทัศน์ น าข่าวสารมาเล่าสู่กัน
ฟัง จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 6.67  และ ควรให้ความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชา จ านวน  11 คน 
คิดเป็นร้อยละ 5.24 



บทท่ี 5 
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 งานวิจัยเรื่อง การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ซึ่งเป็นวิจัยเชิงปริมาณ(Quantitative Research)และมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบการน าหลักอปริหานิย
ธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน  จ าแนกตาม  เพศ  อายุ ระดับการศึกษาและประสบการณ์ในการ
ท างานที่ต่างกันและเพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้แก้ปัญหาในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ  
บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์จ านวน 463 คน ซึ่งได้กลุ่มตัวอย่าง คือ 
บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 210 คน โดยการเปิดเทียบตาราง
ส าเร็จรูปของเครจชีและมอร์แกน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 35 
ข้อ  ประกอบด้วยหลักอปริหานิยธรรม จ านวน 7  ประการ คือ หมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ พร้อม
เพรียงกันประชุม ไม่ตั้งระเบียบที่ขัดต่อระเบียบของโรงเรียน มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  มีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียนและให้ความเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
พร้อมทั้งค าถามปลายเปิด (Open ended) จ านวน 7 ข้อ ตามหลักอปริหานิยธรรม 7 ประการ สถิติที่
ใช้ในการวิจัย คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย (x̅) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) t-test และ F-Test 
(One-Way ANOVA) ผลการวิจัยสามารถน ามาสรุปอภิปรายและจัดท าข้อเสนอแนะได้ตามล าดับ 
ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 บุคลากรโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จ านวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 62.90  มีอายุ 31-40 ปี จ านวน 89 คน คิดเป็นร้อยละ 42.40 ส าเร็จ
การศึกษาในระดับปริญญาตรี  จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20 และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5-10 ปี จ านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ  45.70   
 5.1.2 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ ในระดับมากทุกด้าน         
โดยเรียงล าดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด  คือ  ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 
รองลงมา คือ ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี  ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม   
ด้านไมต่ั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์  ด้านมีความเคารพนับ
ถือต่อผู้บังคับบัญชาและด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนตามล าดับ 
  1) ด้านหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงล าดับจากค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้แก่ ประชุมเพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ
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ร่วมกัน ประชุมเพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการปฏิบัติงานร่วมกัน ร่วมกันประชุม
เพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน  ประชุมสังสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี และ
ร่วมกันประชุมเพื่อพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน 
  2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ใน
ระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ มีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลาทุกครั้งใน
การประชุม การประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง มี
ความพร้อมเพรียงเมื่อถึงเวลาประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมตรงต่อเวลา และ มีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจาก
ผ่านไปแล้ว 30 นาที ตามล าดับ  
  3) ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  พบว่า บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของโรงเรียน บุคลากรไม่ล้มล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียน บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนด
ระเบียบ ข้อบังคับ เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการท างานร่วมกัน และบุคลากรมีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน 
  4) ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก โดย
เรียงล าดับจากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ให้เกียรติ หรือให้การยอมรับผู้น าชุมชนที่ให้ความ
ช่วยเหลือแก่โรงเรียน ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพ รับเอาความคิดเห็นหรือ
ข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชามาท าเป็นแผนในการบริหาร ให้เกียรติกัน ให้ความยอมรับในการ
พัฒนาโรงเรียนเพ่ือน าคุณธรรมและความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานร่วมกัน และผู้บังคับบัญชารับฟัง
ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ตามล าดับ 
  5) ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี พบว่า การน าไปใช้อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับ
จากข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือให้เกียรติสตรีในการร่วมงานกัน ให้ความเคารพไม่ว่าเพศไหนจะ
เป็นผู้น าของโรงเรียน ไม่มีการท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางชู้สาว เคารพสตรีที่มีความรู้
ความสามารถ ไม่กดขี่ทางเพศย่อมน ามาซึ่งความเสื่อมทรามของโรงเรียน ตามล าดับ 
  6) ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน พบว่า มีการน าไปใช้อยู่ในระดับมาก
ทุกด้าน คือ โรงเรียนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ เคารพสิ่งที่ส าคัญของชาติหรือโรงเรียน 
สร้างความศรัทธาด้วยจิตส านึกแก่นักเรียน การให้ความเคารพครูอาจารย์ ปูชนียบุคคล  เคารพผู้ที่มี
ความรู้ความสามารถ และยกให้เป็นปูชนียบุคคลของโรงเรียน และเป็นบุคคลต้นแบบและ สร้างห้อง
พระเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา ตามล าดับ 
  7) ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน  พบว่า การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ไว้โรงเรียน การฟังค าสั่งสอนของท่านผู้รู้ย่อมได้รับประโยชน์ ให้เกียรติผู้มาเยือน มีวัฒนธรรมองค์กรที่
ดีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน สร้างบุคลากรดีเด่นระดับโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างควรแก่การ
เคารพและเชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้านมาให้แนวทางในการปฏิบัติงานร่วมกัน  
 5.1.3  จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษา และประสบการณ์
ท างานต่างกัน มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ส่วนปัจจัยทางด้านเพศและอายุ
ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ มีรายละเอียด ดังนี้  
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   1) ระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวมบุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ย
ความคิดเห็นแตกต่างกัน 2 คู่ ได้แก่ คู่ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับ
ปริญญาตรี และคู่ที่ 2 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  โดยที่
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาการน าหลักอปริ
หานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนปรากฏผล ดังนี้ 
   (1) ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ พบว่า บุคลากรที่ระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ได้แก่ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี 
   (2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พบว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คู่
ที่ 1 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี และคู่ที่ 2 คือ บุคลากรที่มี
ระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
   (3) ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน  พบว่า บุคลากรที่ มีระดับ
การศึกษาแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  คือ 
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี กับปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่ มีระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี    
   (4) ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา  พบว่า บุคลากรที่ มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 1 คู่  อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  คือ บุคลากรที่
มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี     
   (5) ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี พบว่า บุคลากรที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีความ
คิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คู่ท่ี 1 คือ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี  และคู่ท่ี 2 คือ บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญา
ตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ย
สูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
   (6) ด้านความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่ มีระดับการศึกษา
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่ คู่ท่ี 1 คือ 
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บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี และคู่ที่ 2 คือ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับสูงกว่าปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีและ
สูงกว่าปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
     (7) ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน พบว่า  บุคลากรที่ มีระดับการศึกษาแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรีกับปริญญาตรี  โดยที่บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี  
  2) ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  ในภาพรวมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน กล่าวคือ 
บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์   แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี  และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
16–20 ปี และ 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า  เมื่อพิจารณาการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ปรากฏผล ดังนี้     
   (1) ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี  และ 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้น
ไป  โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี 
    (2) ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม  พบว่า บุคลากรที่ มี
ประสบการณ์ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างาน 16–20 ปี  และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี และ
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5–10 ปี 
    (3) ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่ มีประสบการณ์
ในการท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   
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คือ บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปี
ขึ้นไป โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี 
    (4) ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา พบว่า  บุคลากรที่ที่ประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้น
ไป  โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์
ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป 
    (5) ด้านให้เกียรติต่อเพศสตรี พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานแตกต่าง
กันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 1 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่  บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้นไป  โดยที่
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 5–10 ปี 
   (6) ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน พบว่า บุคลากรที่มีประสบการณ์ใน
การท างานแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ได้แก่  
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16  –  
20 ปี และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน  5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการ
ท างาน 21 ปีขึ้นไป โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ ในการท างาน 16–20  ปี และ 21 ปีขึ้นไป มี
ค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี  
   (7) ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน พบว่า บุคลากรที่ประสบการณ์ในการท างาน
แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์  แตกต่างกัน 2 คู่ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คือ บุคลากรที่มี
ประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 ปี และ 
บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5-10 ปี กับบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 21 ปีขึ้น
ไป โดยที่บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 16–20 และบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 
21 ปีขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างาน 5–10 ปี   
 จากการทดสอบสมมติฐาน สามารถสรุปเป็นหลักการพ้ืนฐานได้ว่า บุคลากรที่มีระดับ
การศึกษาและประสบการณ์ในการท างานมีการน าหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการบริหารการศึกษา
แตกต่างกันทุกด้าน โดยที่บุคลากรที่มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีและการมีประสบการณ์ในการ
ท างานที่สูงขึ้นมีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนได้ดีกว่า อย่างไรก็ตาม อายุ
และเพศ ยังเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถสรุปได้ว่ามีผลต่อระดับการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
โรงเรียน  ซึ่งต้องศึกษาวิจัยเพ่ือหาข้อสรุปต่อไป 
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 5.1.4 ข้อเสนอแนะในการน าใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารโรงเรียนสูงสุด 3 ด้าน 
คือ เริ่มและเลิกประชุมควรตรงเวลา จ านวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 7.62 ให้การปรึกษาหารือในเรื่อง
ต่างๆ เช่น แนวปฏิบัติ การทบทวนวิสัยทัศน์ น าข่าวสารมาเล่าสู่กันฟัง จ านวน 14 คน  คิดเป็นร้อยละ 
6.67  และ ควรให้ความเคารพแก่ผู้บังคับบัญชา จ านวน  11 คน คิดเป็นร้อยละ 5.24 
 
5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยมีข้อค้นพบ (Fact Findings) ที่มีคุณค่าทางวิชาการ จึงน ามาอภิปรายผล
ตามหลักตรรกวิทยา ได้ดังนี้ 
 5.2.1 การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า ครูเป็น
แม่พิมพ์ของชาติ ฉะนั้น จึงแสดงความเคารพต่อสถานที่โดยการส ารวมการพูดและการกระท า 
นอกจากนี้ บุคลากรทางการศึกษายังให้เกียรติแก่สตรีเพศ ซึ่งถือว่าเป็นเพศที่อ่อนแอกว่า เป็นสิ่งที่
สังคมพึงกระท าอยู่แล้ว  จากข้อค้นพบข้างต้น พอจะสรุปเป็นหลักการพ้ืนฐานได้ว่า บุคลากรทาง
ศึกษาน าหลักอปริหานิยธรรมมาใช้ในการบริหารโรงเรียน ซึ่งสันนิษฐานได้ว่า ความเจริญจะเกิดขึ้นใน
การบริหารงานอย่างแน่นอน เพราะหลักอปริหานิยธรรม เป็นธรรมที่น าความเจริญมาสู่หมู่คณะ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของ พระวิไลสอน อาจารสิริ (2551) ที่ศึกษาเรื่อง การใช้หลักพุทธรรม (อปริ
หานิยธรรม) ของผู้บริหาร ผู้ช่วยบริหาร และครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคล ในโรงเรียนวิถีพุทธ 
เมื่อพิจารณาในรายละเอียดแต่ละประเด็น พบว่า บุคลากรทางการศึกษาน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
ในการบริหารงานในด้าน การให้ เคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน และการให้เกียรติต่อสตรี  
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ Padmusiri, Raluwe (ม.ป.ป) ที่ศึกษา การสืบเสาะประเด็นทางด้าน
จริยธรรมและปรัชญาการสนทนาธรรมระหว่างพระพุทธเจ้าและวัสสการพราหมณ์ พบว่า การที่ชาว
วัชชี แควันวัชชี มีความเข็มแข็ง ฝ่ายข้าศึกไม่สามารถที่จะตีเอาชนะได้ เพราะมีการปฏิบัติตามหลักอป
ริหานิยธรรม 7 ประการ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานศึกษาของพระครูสังฆรักษ์วีระศักดิ์ จนฺทว โส 
(รถจันทร์วงษ์). (2555) ที่พบว่า โรงเรียนในระดับมัธยมศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครใช้หลักอปริ
หานิยธรรมไปใช้ในการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
 5.2.2 จากการทดสอบสมมติฐาน พบว่า บุคลากร ที่มี เพศ อายุ  การศึกษาและ
ประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
ดังนี้ 
  1)  ในด้านเพศ พบว่า ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน และด้านการดูแล
เอาใจใส่ต่อผู้มาเยือนมีระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนที่แตกต่างกัน โดย
เพศหญิงมีระดับการใช้ที่สูงกว่าเพศชาย ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า เพศหญิงเป็นเพศที่มีความ
ประนีประนอมที่สูงกว่าเพศชาย จึงไม่ตั้งกฎระเบียบใหม่ที่ขัดกับกฎระเบียบเดิม และการต้อนรับแขก
ผู้มาเยือนส่วนมากจะเป็นเพศหญิง เพ่ือสร้างความประทับใจให้กับแขกที่มาเยือน  
  2) ในด้านอายุ พบว่า มีความแตกต่างกันแตกต่างด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ คือ 
บุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแตกต่างกัน 2 คู่ คือ 31-40 ปี กับ 51 ปีขึ้นไป และ 
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41-50 ปี กับ 51 ปีขึ้นไป โดยที่บุคลากรที่มีอายุ 31-40 ปี และ  41-50 ปี มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าบุคลากรที่
มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า บุคลากรช่วงอายุนี้เป็นช่วงในการสร้างผลงาน 
ฉะนั้น จึงสนใจที่จะร่วมประชุมปรึกษาหารือในการท างานในด้านต่างๆ จากการตรวจสอบข้อมูล 
พบว่า บุคลากรในกลุ่มอายุช่วงนี้ เป็นบุคลากรส่วนมาก จึงอาจจะสันนิษฐานได้ว่า การบริหาร
สถานศึกษาจะเป็นไปในทิศทางบวกผลการวิจัยในข้อที่ 5.2.1 พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีการน า
หลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในระดับมาก นอกจากนี้ยังพบว่าความแตกในด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มา
เยือนในการท างาน โดยบุคลากรที่มีอายุแตกต่างกันมีค่าเฉลี่ยความคิดเห็นแตกต่างกัน 1 คู่ คือ 41-50 
ปี กับ 51 ปีขึ้นไป แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ 41 -50 ปี มีค่าเฉลี่ยสูง
กว่าบุคลากรที่มีอายุมากกว่า 51 ปีขึ้นไป  ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า บุคลากรอายุ 41-50 ปี มีความรู้และ
ประสบการณ์ในการดูแลเอาใจใส่กับแขกผู้มาเยือนได้ดีกว่ากลุ่มอายุอ่ืนๆ นอกจากนี้ จากการศึกษา
ข้อมูลพบว่า บุคลากรอายุ 41-50 เป็นเพศหญิงถึงร้อยละ 18 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 8.40 ส่วน
บุคลากรอายุ 51 ปีขึ้นไป เป็นเพศชาย 10.40 และเป็นเพศหญิงร้อยละ 7.40 
  3) ในด้านระดับการศึกษา พบว่า มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้แตกต่างกันทุกด้าน
โดยที่บุคลากรทางการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีมีการใช้หลักอปริหานิยธรรมสูง
กว่าบุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ ากว่าปริญญาตรี ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่า บุคลากรที่มีวุฒิทาง
การศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป คือ บุคลากรที่เป็นข้าราชการครู ส่วนบุคลากรที่มีวุฒิการศึกษาต่ า
กว่าปริญญาตรีเป็นเจ้าหน้าที่ ซึ่งข้าราชการครูย่อมมีบทบาทส าคัญในการบริการสถานศึกษาในด้าน
ต่างๆ ส่วนเจ้าหน้าที่มักจะให้ความอ านวยสะดวกอยู่ด้านหลัง ฉะนั้น ในด้านการศึกษาจึงพบความ
แตกต่างทุกด้าน 
  4) ในด้านประสบการณ์ในการท างาน พบว่า  มีการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้
แตกต่างกันทุกด้าน โดยที่บุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ 16-20 ปี และ 21 ปี ขึ้นไป มีการ
ใช้หลักอปริหานิยธรรมสูงกว่าบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า ทั้งนี้
อาจจะเป็นเพราะว่า ผู้ที่มีประสบการณ์ในการท างานมากว่าย่อมสั่งสมประสบการณ์และเห็นจุดดี จุด
ด้อยในการที่จะน าหลักธรรมมาใช้ในการบริหารสถานศึกษาได้ดีกว่าผู้มีประสบการณ์ในการท างาน
น้อย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุรินทร์ทองเกลี้ยง (2546) การศึกษาพฤติกรรมการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตชายแดนสังกัดส านักงานกาประถมศึกษาจังหวัด
สระแก้ว พบว่า ประสบการณ์ในการท างานของผู้บริหารกับการบริหารงานบุคคลมีความแตกต่างกัน 
  5) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศกับการใช้อปริหานิยธรรมในการบริหาร
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้ งไว้ และไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
ประยงค์ พรมมา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดขอนแก่น ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านเพศมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิย
ธรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
  6) ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า อายุกับการใช้อปริหานิยธรรมในการบริหาร
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของประยงค์ 
พรมมา (2557) ที่ศึกษาเรื่อง การบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
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ขอนแก่น ที่พบว่า ปัจจัยทางด้านอายุมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานตามหลักอปริหานิยธรรมไม่
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ         
 5.1.3 ข้อเสนอแนะการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา 3 อันดับ
แรก คือ เริ่มและเลิกประชุมควรตรงเวลา คิดเป็นร้อยละ 7.62 ในการปรึกษาหารือในเรื่องต่างๆ เช่น 
แนวปฏิบัติ การทบทวนวิสัยทัศน์ น าข่าวสารมาเล่าสู่กันฟัง คิดเป็นร้อยละ 6.67  และ ควรให้ความ
เคารพแก่ผู้บังคับบัญชา คิดเป็นร้อยละ 5.24 จากข้อค้นพบนี้สามารถอภิปรายผลได้ว่า การที่จะ
บริหารสถานศึกษาให้ประสบผลส าเร็จ จะต้องอาศัยการพบปะพูดคุยกันเพ่ือวางแผนการด าเนินงาน 
โดยใช้การประชุมแนวทางในการบริหาร ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของสมพร ใจค าปัน (2546)  
เรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารการศึกษาในอ าเภอแม่สอด จังหวัดเชียงใหม่ผลการวิจัย 
พบว่า ผู้บริหารมีการวางแผนในใช้บุคลากรได้ประโยชน์สูงสุดการใช้แผนปฏิบัติควบคู่กับการท างาน 
การมีค าสั่งแต่งตั้งให้บุคลากรเข้าปฏิบัติไว้อย่างชัดเจน การประชุมชี้แจงแก่บุคคลากรก่อนเริ่ม
ปฏิบัติงาน การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนาตนเองได้อย่างอิสระ อย่างไรก็ตามในการศึกษาเรื่องนี้ยังพบ
ปัญหา คือ มีบุคลากรไม่เพรียงพอกับการปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรไม่ตรงกับความรู้ความสามารถ 
ขาดงบประมาณสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร และขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากร และก่อนที่จะมอบหมายงานให้บุคลากรปฏิบัติและผู้บริหารควรสร้างความตระหนักให้
บุคลากรเห็นความจ าเป็นที่ต้องพัฒนาตนเอง ซึ่งไม่สอดคล้องกับการศึกษาของสนิท คงภักดี (2549) 
เรื่อง การบริหารงานบุคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2  
พบว่า การวางแผนการท างานร่วมกันอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของการวาง
แผนการท างานร่วมกันไม่มีความแตกต่างกัน นั่นแสดงให้เห็นว่า การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารนั้น
ไม่มีการวางแผน เคยปฏิบัติกันมาอย่างไรก็ปฏิบัติกันอย่างนั้น ไม่คิดที่จะพัฒนาบุคคลากรให้
ปฏิบัติงานที่มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้น 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ         
 5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
  ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักอปริหานิยธรรมในด้านการให้ความต้อนรับแขกผู้มาเยือน
มีค่าเฉลี่ยที่ต่ ากว่าด้านอ่ืนๆ ฉะนั้น ผู้บริหารในสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กาฬสินธุ์ ควรสร้างความตระหนักให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนมีจิตใจบริการแขกผู้มาเยือน เช่น 
การให้ค าแนะน าที่ดี การทักทายแขกผู้มาเยือนด้วยการไหว้หรือการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นต้น นอกจากนี้ 
ควรตั้งเจ้าหน้าที่เฉพาะกิจที่ต้อนรับแขกผู้มาเยือน เพ่ือสร้างความประทับใจต่อแขกผู้มาเยือน ซึ่ง
วิธีการนี้จะช่วยให้บุคคลภายนอกเข้ามาร่วมมือหรือให้การช่วยเหลือในกิจกรรมของโรงเรียน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้ปฏิบัติ 
  ผลการวิจัย พบว่า การใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก 
ฉะนั้น ควรในการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหารสถานศึกษา ควรปฏิบัติดังนี้ 
   1) ผลการวิจัย พบว่า เพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และมีประสบการณ์ในการ
ท างาน 16-20 ปี เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน ฉะนั้น ควรให้บุคลาการทาง
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การศึกษาที่เป็นเพศหญิงที่มีอายุระหว่าง 41-50 ปี และมีประสบการณ์ในการท างาน 16-20 ปี เป็นผู้
หัวหน้าที่คอยแนะน าเจ้าหน้าที่ที่ท าหน้าที่ในการต้อนรับแขกผู้มาเยือน 
  2) ผลการวิจัย พบว่า ระดับการศึกษามีผลต่อระดับการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการ
บริหารสถานศึกษา ฉะนั้น ควรส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้มีโอกาสพัฒนาตนเองอยู่
เสมอ เพราะคนคือปัจจัยส าคัญในการพัฒนาองค์กร 
  3) ผลการวิจัย พบว่า บุคลากรที่มีอายุระหว่าง  30-50 ปี มีความมุ่งมั่นในการเข้าร่วม
ประชุม และ ข้อเสนอแนะ พบว่า การประชุมควรเป็นการวางประชุมเพ่ือวางแผนการท างานของ
องค์กร เช่น การประชุมวางแผนยุทธศาสตร์ เวลาในการประชุมควรค านึงถึงความเหมาะสม ฉะนั้น 
ผู้บริหารควรให้ความไว้วางใจในผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีบทบาทในการวางแผนในการก าหนดแผนปฏิบัติ
การเพ่ือให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาวิจัยต่อไป 
  จากผลการวิจัยส ารวจในเบื้องต้น พบว่า การใช้หลักอปริหานิยธรรมในการบริหาร
สถานศึกษาสามารถส่งเสริมการบริหารสถานที่ดีได้ ฉะนั้น ควรศึกษาวิจัยในเชิงคุณภาพด้วยการวิจัย
เชิงปฏิบัติการในการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริการสถานศึกษา เรื่อง “การวิจัยเชิง
ปฏิบัติการร่วมกับการใช้หลักอปริหานิยธรรมในการปฏิบัติการประจ าปีของโรงเรียน” 
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        Banares Hindhu Universit–India, Master of Arts  

        (M.A.) linguistics Banares Hindhu University–ndia,  
        ศาสศาสตรบัณฑิต (ศน.บ.) ภาษาอังกฤษ  
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ต าแหน่ง     อาจารย์ประจ าคณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
                 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
        มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย    

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร 
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

----------------------------------------------------------------------------- 

ค าชี้แจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ใน
การบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 การตอบแบบสอบถามนี้จะไม่เป็นผลเสียต่อผู้ตอบแบบสอบถามแต่อย่างใด 

ตอนที่ 1 ลักษณะข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย / ลงใน  ตามความเป็นจริง 
  
1. เพศ 
  ชาย   หญิง 

2. อายุ 
  20-30 ปี 
  31-40 ปี 
  41-50 ปี 
  51 ปีขึ้นไป 

3. ระดับการศึกษา 
  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรี 
  สูงกว่าปริญญาตรี  

4. ประสบการณ์ในการท างาน 
  5-10 ปี 
  11-15 ปี 
  16-20 ปี 
  21 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 

ค าชี้แจง  โปรดอ่านและพิจารณาค าถามซึ่งจะถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระดับการ 
น าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดย
เขียนเครื่องหมาย / ลงในช่องว่างตารางตามความคิดเห็นตามแบบสอบถามดังต่อไปนี้  

ระดับคะแนน 

 5 หมายถึง  การน าไปใช้ในระดับมากที่สุด 
 4 หมายถึง  การน าไปใช้ในระดับมาก 
 3 หมายถึง  การน าไปใช้ปานกลาง 
 2 หมายถึง  การน าไปใช้น้อย 
 1 หมายถึง  การน าไปใช้น้อยที่สุด 
 

ข้อ 
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับการน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
หม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์ 
1 ประชุมเพ่ืออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการร่วมกัน      
2 ประชุมเพ่ือให้รับทราบนโยบายค าชี้แจง ค าสั่ง หรือแนวการ

ปฏิบัติงานร่วมกัน 
     

3 ร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของโรงเรียน      
4 ร่วมกันประชุมเพ่ือพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน      
5 ประชุมสร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี      

พร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม 
6 มีความพร้อมเพรียงเมื่อถึงเวลาประชุม      
7 ผู้เข้าร่วมประชุมตรงต่อเวลา      
8 มีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากผ่านไปแล้ว 30 นาที      
9 มีบัญชีเซ็นชื่อลงเวลาทุกครั้งในการประชุม      
10 การประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น และมีรายงาน

การประชุมทุกครั้ง 
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ข้อ 
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับการน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
ไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน 
11 บุคลากรมีส่วนร่วมในการก าหนดระเบียบ ข้อบังคับ เป้าหมาย 

ยุทธศาสตร์ และแผนการท างานร่วมกัน 
     

12 บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน      
13 บุคลากรไม่ล้มล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียน      
14 บุคลกรไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบเดิมของโรงเรียน      
15 บุคลกรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเองและผู้อ่ืน      

มีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
16 ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพเชื่อฟัง      
17 ให้เกียรติกัน ให้ความยอมรับในการพัฒนาโรงเรียนเพ่ือน า

คุณธรรมและความรู้มาในการปฏิบัติงานร่วมกัน 
     

18 รับเอาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้บังคับบัญชามาท าเป็น
แผนในการบริหาร 

     

19 ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน      
20 ให้เกียรติ หรือให้การยอมรับผู้น าชุมชนที่ให้ความช่วยเหลือแก่

โรงเรียน 
     

ใหเ้กียรติต่อเพศสตรี 
21 ให้เกียรติสตรีในการร่วมงานกัน      
22 ไม่มีการท าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางชู้สาว      
23 ให้ความเคารพไม่ว่าเพศไหนจะเป็นผู้น าของโรงเรียน      
24 ไม่กดขี่ทางเพศน ามาซ่ึงความเสื่อมทรามของโรงเรียน      
25 เคารพสตรีที่มีความรู้ความสามารถ เป็นบุคคลต้นแบบ      

มีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน 
26 โรงเรียนมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ      
27 ได้เคารพสิ่งที่ส าคัญของชาติหรือโรงเรียน      
28 สร้างห้องพระเพ่ือให้นักเรียนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา      
29 เคารพผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และยกให้เป็นปูชนียบุคคลของ

โรงเรียนและเป็นบุคคลต้นแบบ 
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ข้อ 
การน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
ระดับการน าไปใช้ 

5 4 3 2 1 
การดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 
30 สร้างความศรัทธาด้วยจิตส านึกแก่นักเรียนในการให้ความเคารพ

คร-ูอาจารย์ ปูชนียบุคคล 
     

31 การธ ารงรักษาบุคลากรที่มีความสามารถไว้โรงเรียน      
32 สร้างบุคลากรดีเด่นระดับโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่างควรแก่การ

เคารพ 
     

33 เชิญวิทยากรที่มีความรู้เฉพาะด้าน มาให้แนวทางในการ
ปฏิบัติงานร่วมกัน 

     

34 มีวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียน      
35 การฟังค าสั่งสอนของท่านผู้รู้ย่อมได้รับประโยชน์ให้เกียรติผู้มา

เยือน 
     

 
ตอนที่ 3  ข้อเสนอแนะความคิดเห็นของการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1. ด้านหมั่นประชุมเป็นเนืองนิตย์ 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ................................. 
 2. ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
 3. ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที่ขัดต่อระเบียบโรงเรียน
............................................................................................................................. ...................................
..................................................................................................................................................... ......... 

4. ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................ .............................................................. 
 5. ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................ .............................. 

6. ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน
........................................................... .....................................................................................................
............................................................................................................................. ................................. 
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 7. ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน
............................................................................................................................. ...................................
............................................................... ...............................................................................................  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการทดลองใช้เครื่องมือในการวิจัย 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก ฉ 
แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
เรื่อง ความคิดเห็นเกี่ยวกับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหารโรงเรียนสังกัดองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ตอนที่ 1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล 

 
 

 

 

 

 

 

 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิคนที่ ค่า 

IOC 
แปลผล 

1 2 3 
เพศ 
  ชาย   หญิง 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

อายุ 
  20-30 ปี 
 31-40 ปี 
 41-50 ปี 
 51 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
ระดับการศึกษา 
 ต ่ากว่าปริญญาตรี 
 ปริญญาตรี 
 สูงกว่าปริญญาตรี 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

+1 

 
 
 

1.00 

 
 
 

ใช้ได้ 
ประสบการณ์ในการท่างาน 
  5-10 ปี 
 11-15 ปี 
 16-20 ปี 
 21 ปีขึ้นไป 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

+1 

 
 
 
 

1.00 

 
 
 
 

ใช้ได้ 
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ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อระดับการน าหลักอปริหานิยธรรมไปใช้ในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
ด้านหม่ันประชุมเป็นเนืองนิตย์      

1. ประชุมเพื ออบรมให้ได้รับความรู้ในเชิงวิชาการ
ร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

2. ประชุมเพื อให้รับทราบนโยบายค่าชี้แจง ค่าสั ง หรือ
แนวการปฏิบัติงานร่วมกัน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

3. ร่วมกันประชุมเพื อพัฒนาบุคลากรและนักเรียนของ
โรงเรียน 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

4. ร่วมกันประชุมเพื อพัฒนาวิสัยทัศน์ของโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ประชุมสร้างสรรค์หรือสร้างสรรค์ความสามัคคี +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิกประชุม      
6. ความพร้อมเพรียงเมื อถึงเวลาประชุม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. ผู้เข้าร่วมประชุมตรงต่อเวลา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
8. มีผู้เข้าร่วมประชุมหลังจากผ่านไปแล้ว 30 นาที +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
9. มีบัญชีเซ็นชื อลงเวลาทุกครั้งในการประชุม +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
10. การประชุมทุกครั้งเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น 

และมีรายงานการประชุมทุกครั้ง 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบท่ีขัดต่อระเบียบโรงเรียน      

11. บุคลากรมีส่วนร่วมในการก่าหนดระเบียบ ข้อบังคับ 
เป้าหมาย ยุทธศาสตร์ และแผนการท่างานร่วมกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

12. บุคลากรได้ปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
13. บุคลากรไม่ล้มล้างแบบแผนปฏิบัติของโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
14. บุคลกรไม่ตั้งกฎระเบียบที ขัดต่อระเบียบเดิมของ

โรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
15. บุคลกรมีการประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง

และผู้อื น 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา     

16. ผู้บังคับบัญชามีคุณธรรมคู่ควรแก่การเคารพ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
17. ให้เกียรติกัน ให้ความยอมรับในการพัฒนาโรงเรียน

เพื อน่าคุณธรรมและความรู้มาในการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

+1 

 
 

1.00 

 
 

ใช้ได้ 
18. รับเอาความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของ

ผู้บังคับบัญชามาท่าเป็นแผนในการบริหาร 
+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

19. ผู้บังคับบัญชารับฟังความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
20. ให้เกียรติ หรือให้การยอมรับผู้น่าชุมชนที ให้ความ

ช่วยเหลือแก่โรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
ด้านใหเ้กียรติต่อเพศสตรี      

21. ให้เกียรติสตรีในการร่วมงานกัน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
22. ไม่มีการท่าร้ายหรือการประพฤติผิดในทางชู้สาว +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
23. ให้ความเคารพไม่ว่าเพศไหนจะเป็นผู้น่าของ

โรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
24. ไม่กดขี ทางเพศน่ามาซึ งความเสื อมทรามของ

โรงเรียน 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
25. เคารพสตรีที มีความรู้ความสามารถ  +1 +1 +1 0.67 ใช้ได้ 
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รายการขอความคิดเห็น 
ความคิดเห็นของ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่า 
IOC 

แปล
ผล 

1 2 3 
ด้านมีความเคารพต่อสถานที่ภายในโรงเรียน      

26. โรงเรียนมีสถานที ศักดิ์สิทธิ์เป็นศูนย์รวมจิตใจ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
27. ได้เคารพสิ งที ส่าคัญของชาติหรือโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
28. สร้างห้องพระเพื อให้นักเรียนได้เข้าไปกราบไหว้บูชา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

29. เคารพผู้ที มีความรู้ความสามารถ และยกให้เป็นปู
ชนียบุคคลของโรงเรียนและเป็นบุคคลต้นแบบ 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 

30. สร้างความศรัทธาด้วยจิตส่านึกแก่นักเรียนในการให้
ความเคารพครู-อาจารย์ ปูชนียบุคคล 

+1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
 

ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน 

31. มีการวางแผนจัดตั้งบุคลากรและงบประมาณไว้ให้
เพียงพอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

32. สร้างบุคลากรดีเด่นระดับโรงเรียน ให้เป็นแบบอย่าง
ควรแก่การเคารพ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

33. เชิญวิทยากรที มีความรู้เฉพาะด้าน มาให้แนวทางใน
การปฏิบัติงานร่วมกัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

34. มีวัฒนธรรมองค์กรที ดีเพื อเป็นแบบอย่างที ดีให้กับ
นักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

35. การธ่ารงรักษาบุคลากรที มีความสามารถไว้โรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอเสนอแนะ      
1. ด้านหมั นประชุมเป็นเนืองนิตย์ +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
2. ด้านพร้อมเพรียงกันประชุมพร้อมเพรียงกันเลิก

ประชุม 
 

+1 
 

+1 
 

+1 
 

1.00 
 

ใช้ได้ 
3. ด้านไม่ตั้งกฎระเบียบที ขัดต่อระเบียบโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
4. ด้านมีความเคารพนับถือต่อผู้บังคับบัญชา +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
5. ด้านให้ความเคารพต่อเพศสตรี +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
6. ด้านมีความเคารพต่อสถานที ภายในโรงเรียน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 
7. ด้านการดูแลเอาใจใส่ต่อผู้มาเยือน +1 +1 +1 1.00 ใช้ได้ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ช 
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (RELIABILITY) ของแบบสอบถาม 
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RELIABILITY ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 

              Item-Total Statistics 
 

 
Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

X1 149.2667 622.133 .497 .976 
X2 149.2000 625.959 .503 .976 
X3 149.1000 623.955 .594 .976 
X4 149.3333 618.575 .536 .976 
X5 149.3000 616.976 .546 .976 
X6 149.2667 624.754 .508 .976 
X7 149.2333 626.530 .489 .976 
X8 149.5333 625.913 .322 .977 
X9 148.9667 631.344 .481 .976 
X10 149.3000 619.666 .640 .976 
X11 149.4667 598.464 .866 .975 
X12 149.3333 600.092 .892 .974 
X13 149.4333 600.323 .823 .975 
X14 149.4333 597.289 .882 .974 
X15 149.5667 592.461 .956 .974 
X16 149.3000 602.010 .821 .975 
X17 149.3333 602.782 .837 .975 
X18 149.3333 603.195 .828 .975 
X19 149.4333 597.013 .887 .974 
X20 149.3333 600.230 .860 .975 
X21 149.3667 597.344 .868 .975 
X22 149.3000 598.700 .835 .975 
X23 149.2333 601.357 .856 .975 
X24 149.2000 600.372 .847 .975 
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Scale Mean 

if Item Deleted 
Scale Variance 
if Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha 
if Item Deleted 

X25 149.1667 602.006 .841 .975 
X26 149.1000 605.817 .793 .975 
X27 149.1667 600.626 .816 .975 
X28 149.2333 600.116 .761 .975 
X29 149.2000 604.648 .816 .975 
X30 149.1000 606.231 .814 .975 
X31 149.3000 618.631 .666 .975 
X32 149.2333 624.185 .520 .976 
X33 149.2000 630.234 .490 .976 
X34 149.1667 616.902 .741 .975 
X35 149.2333 617.771 .768 .975 

 

Reliability Coefficients 
N of Cases = 30.0    
N of Items = 35 
Cronbach's Alpha = .976 
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