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 This thesis has the following objectives: 1) To study the four basic principles of 

administrators under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2, 2) To study 

the personnel management of administrators under Nakhon Pathom Primary Educational 

Service Area Office 2, and 3) To study the four power principles of administrators affecting 

personnel management under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2. 

The 361 personnel under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 were 

used as the samples in the study.  The research instruments were frequency, percentage, 

mean, standard deviation, and stepwise multiple regression analysis. 

 The results of research were found that: 

 1. The Four Power principles of administrators under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 2 were at a high level overall. The average score from 

the highest to the lowest level was on Power of Faultlessness, Power of Wisdom, 

Power of Diligence, and Power of Sympathy respectively. 

 2. The personnel management level in schools under Nakhon Pathom Primary 

Educational Service Area Office 2 was at a high level overall. The average score from the 

highest to the lowest level was on workforce planning, duty performance evaluation, 

disciplinary and punishment, man-power recruitment respectively 

 3. The Four Power principles of administrators affecting personnel management in 

schools  under Nakhon Pathom Primary Educational Service Area Office 2 at a significant statistical 

level were on Power of Intelligence, Power of Diligence, Power of Faultlessness, and Power of 

Sympathy.  

Keywords : Four Power Principle, Personnel Administration 



กิตติกรรมประกาศ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลงไดดวยความกรุณาและความชวยเหลือจากบุคคลหลายทาน 

ผูวิจัยขอเจริญพรขอบคุณ ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุพันธ  อภิชยานุภาพ อาจารยท่ีปรึกษาหลัก   

ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาแนะนําแนวทางท่ีถูกตองตลอดจนไดแกไขขอบกพรองตางๆ ดวยความละเอียด 

ถ่ีถวนและเอาใจใสดวยดีเสมอมา ผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอขอบคุณเปนอยางสูงไว  ณ โอกาส

นี้ 

 ขอเจริญพรขอบคุณผูทรงคุณวุฒิ ดร.ชํานาญ  ทัดมาลี ผูอํานวยการโรงเรียนพระตําหนักสวน

กุหลาบ มหามงคล นายธีระยุทธ  ศรีปยะรัตนกุล ผูอํานวยการโรงเรียนเพ่ิมวิทยา และ นางรัตนากุล  

อมตวนิช รองผูอํานวยการโรงเรียนวัดกลางบางแกวท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบ รวมท้ังให

คําแนะนําแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหจากครูผูสอน

หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ หัวหนาฝายการบริหารงานการเงิน หัวหนาฝายการบริหารงาน

บุคคล และหัวหนาฝายการบริหารงานท่ัวไป  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 2 ทุกทานท่ีใหความรวมมือเปนอยางดีในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการวิจัย ทําใหวิทยานิพนธ

ฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดวยด ี

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน ท่ีกรุณาประสิทธิ์ประสาทวิชาความรูใหแกศิษยและ

เจาหนาท่ีคณะศึกษาศาสตรท่ีคอยชวยเหลืออยางดียิ่ง ตลอดจนเพ่ือนๆท่ีคอยใหกําลังใจเสมอมา ทายสุด

นี้ขอขอบพระคุณ คุณพอคุณแม และพ่ีนองทุกคน ท่ีเปนกําลังใจ เปนแรงผลักดันคอยสนับสนุนผูวิจัย

ดวยดีเสมอมา 

 คุณคาและประโยชนของวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยรูสึกสํานึกในคุณูปการของครูบาอาจารย 

บุพการี บูรพาจารย ครอบครัว และผูมีพระคุณทุกทาน ท่ีทําใหผูวิจัยเปนผูมีการศึกษา และประสบ

ความสําเร็จ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 
การศึกษาเปนรากฐานท่ีสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหมีความสามารถในการ

ดํารงชีวิตอยางมีคุณภาพ และอยูในสังคมไดอยางสงบสุข และยังเปนปจจัยเก้ือหนุนตอการพัฒนา

ประเทศท้ังทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาจึงตอง

กระทําอยางเรงดวน โดยอาศัยความรวมมือจากหลายฝาย เชน ผูบริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรใน

สถานศึกษา เปนตน ซ่ึงทุกคนจะตองชวยกันปรับปรุงระบบบริหารวิชาการ และการจัดการเรียนการ

สอนเพ่ือใหเหมาะสมกับผูเรียน เปนการเพ่ิมศักยภาพใหกับผูเรียน เพ่ือผูเรียนจะไดสามารถเรียนรูและ

นําความรูนั้นไปพัฒนาประเทศในอนาคตอีกตอหนึ่ง (สุเมธ จันทรเจือจุน, 2553, หนา 1) 

 จากกระแสโลกาภิวัตนท่ีทําใหสังคมโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เปนผลใหเกิดการแขงขัน

กันทุกดาน เพ่ือใหสามารถยืนหยัดอยูไดอยางม่ันคงและสมศักดิ์ศรี ดวยเหตุนี้ประเทศไทยจึงจําเปนตอง

มีการพัฒนาคุณภาพคนใหมีศักยภาพเพียงพอท่ีจะแขงขันกับนานาประเทศและกาวทันโลก ซ่ึงเปนท่ี

ทราบกันดีวา การศึกษามีบทบาทสําคัญในการสรางสรรคพัฒนาคนใหมีศักยภาพและรูเทากันการ

เปลี่ยนแปลง (กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 1)  ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูท่ีมีความสําคัญเปน

อยางยิ่งของสถานศึกษานั้น เพราะเปนผูควบคุมดําเนินงานทุก ๆ อยางภายในสถานศึกษา ดังนั้น

พฤติกรรมของผูบริหาร จึงเปนเครื่องชี้วัดอยางหนึ่งวาจะสามารถทําใหการดําเนินการตาง ๆ ของ

สถานศึกษาสําเร็จมากนอยเพียงใด ผูบริหารสถานศึกษาท่ีชาญฉลาดตองสามารถกําหนดพฤติกรรมของ

ตนใหสอดคลองกับสภาวการณท่ีโรงเรียนไดเผชิญอยูประสานความรวมมือรวมใจของเพ่ือนครูภายใน

โรงเรียนเพ่ือสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางเหมาะสม  (ลัดดาวัลย ศรีสุวรรณ, 2547, หนา 4)               

 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

  1.1.1 ความเปนมาของการวิจัย 

 ในสังคมโลกยุคโลกาภิวัตน มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว สถานศึกษาจําเปนตองปรับ

สภาพตามเปาหมายของการจัดการศึกษา เพ่ือใหสอดคลองกับสังคมยุคใหมโดยมุงสูการพัฒนา“คน” 

หรือ “ผูเรียน”ใหมีศักยภาพ สามารถพัฒนาตนเองและสังคมไปสูความสําเร็จและสงบสุข เนื่องจาก

การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเจริญกาวหนาและแกปญหาตาง ๆ ในสังคม การศึกษาจึง

เปนกระบวนการท่ีชวยใหคนไดพัฒนาตนเองตลอดชีวิต ตั้งแตการวางรากฐานพัฒนาการของชีวิต

ตั้งแตแรกเกิด การพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถดานตาง ๆ ท่ีจะดํารงชีพและประกอบชีวิตได

อยางมีความสุข รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง รวมเปนพลังสรางสรรคและการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
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ได (อัขราธร สังมณีโชติ, 2550, หนา 1) ดังนั้นการศึกษาจึงเปนกลไกสําคัญในการพัฒนาทรัพยากร

มนุษยเพ่ือใหมีคุณคาท้ังตอตนเอง สังคม ประทศชาติและสังคมโลก จากพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 5 วาดวยการบริหารและการจัดการศึกษา สวนท่ี 1 การบริหารและการ

จัดการศึกษาของรฐ มาตรา 36 บัญญัติไววาใหสถานศึกษาดําเนินกิจการไดโดยอิสระสามารถพัฒนา

ระบบบริหารและการจัดการท่ีเปนของตนเอง มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใต

การกํากับดูแลของสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจึงถือวามีบทบาทสําคัญในการท่ีจะบริหารงาน

ตาง ๆ ในสถานศึกษาใหบรรลุวัตถุประสงคท่ีตั้งไว โดยการอาศัยความรวมมือจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับ

การจัดการศึกษาทุกฝาย เชน ครูสอนในสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากการ

บริหารงานในสถานศึกษาจะเกิดประสิทธิภาพไดนั้น จําเปนตองอาศัยผูบริหารและผูรวมงานท่ีมี

ประสิทธิภาพ ผูบริหารสถานศึกษาจึงจําเปนตองใชวิธีการท่ีหลากหลาย ท้ังท่ีเปนศาสตรและศิลปมา

ประยุคตใชเพ่ือใหสถานสึกษามีศักยภาพยิ่งข้ึน และพัฒนาใหทันตอสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ปจจุบันและอนาคต (พนม พงษไพบูลย, 2542, หนา 8-12) 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ 2542 มาตรา 6 กําหนดใหการศึกษาตองเปนไป

เพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยท่ีสมบูรณท้ังรางกาย จิดใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรม

และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยูกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2542, หนา 22-24) ผูบริหารเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการบริหารงาน เปนผู

กําหนดนโยบาย เปาหมาย วางแผน ดําเนินงานใหการบริหารสถานศึกษาบรรลุผลสอดคลองกับ

วัตถุประสงค และจะตองรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาง ๆ คุณสมบัติสวนตัวของผูบริหารโรงเรียนท้ัง

ทางดานวิชาการและอุปนิสัยเปนสิ่งท่ีสรางความศรัทธาและความม่ันใจในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน 

ผูบริหารท่ีมีความรูและประสบการณในการทํางานสูงและเปนผูนําการเปลี่ยนแปลงสามารถสราง

ความเขาใจและใหคําแนะนําท่ีครูสามารถนําไปปฏิบัติไดจริง ชวยใหครูดําเนินการพัฒนาไปไดดวย

ความอบอุนใจและม่ันใจ ความเปนประชาธิปไตยมีใจกวาง กระจายงาน เปดโอกาสใหครูมีสวนรวมใน

การวางแผนและรูจักรับฟงความคิดเห็นของครู ชวยใหครูไดมีโอกาสริเริ่ม มีความผูกพันและความ

รับผิดชอบกับงานมากข้ึนและการเปนแบบอยางในการทํางานในดานความเสียสละความยุติธรรม 

ซ่ือสัตย สุจริตนับเปนปจจัยท่ีทําใหครูเกิดความศรัทธาเชื่อถือและปฏิบัติตาม รวมท้ังเปนผูมีสวน

รับผิดชอบอยางใกลชิดตอการศึกษาท่ีจะใหเกิดผลอยางมีประสิทธิภาพ เพราะความสําเร็จของการ

บริหารสถานศึกษาข้ึนอยูกับผูบริหารเปนสําคัญ (จันทรานี สงวนนาม, 2545, หนา 123) 

ผูบริหารจึงมีบทบาทสําคัญท่ีสุดในการจัดการศึกษา ความสําเร็จหรือการบรรลุจุดหมายของ

การศึกษาตามท่ีกําหนดไวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 ยอมตองอาศัยผูบริหารสถานศึกษาเปนหลัก เทาท่ีปรากฏอยูในปจจุบัน ผูบริหารจํานวนไม

นอยท่ียังขาดลักษณะดังกลาวอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการวิพากษวิจารณจากสื่อมวลชนมากมาย อาทิ 
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ผูบริหารสถานศึกษาทํางานท่ีสถานศึกษานอยมากสวนมากมักออกไปนอกสถานศึกษาวิ่งตามเจานายหรือ

นักการเมืองเพ่ือประโยชนตอตนเองเปนหลัก สนใจงานวิชาการนอย ผูบริหารท่ียึดวัฒนธรรมบริหารเดิม 

ๆ ไมคอยเปลี่ยนแปลงผูบริหารท่ีคอรัปชั่นท้ังเวลาและทรัพยากรอ่ืน ๆ ของสถานศึกษา ผูบริหารท่ี

เบียดเบียนขมเหงครูอาจารย ถามีผูบริหารสถานศึกษาตามลักษณะดังกลาว ยอมมีกระทบกระเทือนตอ

การบริหารงานและการจัดการศึกษาในสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษาก็คงจะประสบความสําเร็จได

ยาก (ธีระ รุญเจริญ, 2545, หนา ฉ-ช) ผูบริหารสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

การศึกษาและเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาใหมีคุณภาพและสามารถ

ปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด ยอมสงผลตอการพัฒนาคุณภาพท้ังทางตรงและทางออม 

การใชคนและเทคนิคตาง ๆ เพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงไปตามวัตถุประสงค การจัดใชกําลังคน กําลังเงิน 

กําลังวัสดุและเวลาท่ีมีอยูใหไดผลมากท่ีสุด โดยเสียคาใชจายนอยท่ีสุด การทําใหวัตถุประสงคท่ีตั้งไว

บรรลุผลสําเร็จโดยการจัดสิ่งแวดลอมท้ังหลายคือ เงิน คน วัสดุ และเวลาใหเปนอุปกรณแกการ

ปฏิบัติงาน การวางแผน การดําเนินงาน และควบคุมใหเปนไปตามความเหมาะสมท่ีสุด ศิลปะในการ

ทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอ่ืน (นันทณี เสถียรศักดิ์พงศ, 2549, หนา 5-9) 

กระบวนการบริหารงานท่ีแทจริงนั้น จะตองเริ่มตนท่ีสถานศึกษาซ่ึงมีความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ เกิดข้ึน 

ผูบริหาร ครู นักเรียนก็สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีเห็นวาถูกตองและมีประโยชนตอสถานศึกษาได 

สถานศึกษาสามารถวิเคราะหปญหา กําหนดนโยบาย วางแผนการบริหารจัดการไดดวยตนเอง การ

สงเสริมความเข็มแข็งในการบริหารจัดการของสถานศึกษา รวมถึงการเสริมสรางศักยภาพใหแก

หนวยงาน หรือองคกรในทองถ่ินท่ีเก่ียวของ ท่ีดําเนินการรวมกันในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให

สามารถเก้ือหนุนหรือสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษา เรื่องดังกลาวเปนเปาหมายสําคัญในการ

ปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการจัดการศึกษายุคใหม โดย

นําเอาหลักธรรมไปเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน เพ่ือทําใหการทํางานรวมกับผูอ่ืนประสบผลสําเร็จได

อยางมีประสิทธิภาพ (รุง แกวแดง, 2541, หนา 113) 

 

1.1.2 ปญหาการวิจัย 

แนวคิดของพละธรรมเปนหลักการหรือวิธีบริหารงานท่ีดี ก็คือการนําเอาธรรมาธิปไตยท่ีใชท้ัง

พระเดชและพระคุณซ่ึงทําใหไดท้ังน้ําใจคนและผลของงาน นักบริหารแบบธรรมาธิปไตยยึดธรรมเปน

หลักในการบริหารงาน หลักธรรมท่ีเรียกวา พละธรรม 4 ประการ คือ กําลังความรู กําลังความเพียร 

กําลังไมมีโทษหรือความสุจริต กําลังสงเคราะห ภายในทรงพลัง คือ มีกําลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความ

ประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันของชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจในตนเองจนไมมีความหวาดหวั่น 

กลัวภัย เรียกวา พละ (ธรรมอันเปนกําลัง) มี 4 ประการ คือ กําลังปญญา กําลังความเพียร กําลัง

สุจริต กําลังการสงเคราะห (สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด, 2550, หนา 
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33) ธรรมอันเปนกําลัง ธรรมอันเปนพลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความม่ันคงม่ันใจ ไมหวั่นตอภัยทุกอยาง 

คือ การยึดเหนี่ยวน้ําใจคนและประสานหมูชนไวสามัคคี การบริหารบุคคล ตามแนวทางการปฏิรูป

การศึกษามุงใหบุคลากรปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของหนวยงาน โดยยึดหลักการกระจาย

อํานาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใหการบริหารจัดการมีความคลองตัว เกิดความอิสระ

ในการปฏิบัติงานภายใตกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานไดรับการพัฒนา มีความรูความสามารถ 

มีกําลังใจนําไปสูการบริการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามหลักบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์ ซ่ึงจะ

สงผลตอคุณภาพการศึกษาของผูเรียนผูบริหารสถานศึกษาเปนผูมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีสุดในการ

ปฏิบัติงานเพ่ือสนองนโยบายการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงในการบริหารงานใหประสบผลสําเร็จตองอาศัย

ทรัพยากรในการบริหาร โดยการบริหารงานบุคลากรเพ่ือนําความรูความสามารถไปพัฒนาผูเรียนไปสู

เปาหมาย ของการปฏิรูปการศึกษาคือคุณภาพของการเรียนการสอนเพ่ือใหเด็กมีศักยภาพและ

มาตรฐานสูงข้ึน (พระธรรมปฏก ป.อ. ปยุตฺโต, 2540, หนา 23) เม่ือไดศึกษาจากหนังสือ คุณธรรม

สําหรับนักบริหาร ท่ีเขียนโดย พระเทพโสภณ (ประยูร ธมมจิตโต) ไดเห็นประเด็นท่ีนาสนใจประเด็น

หนึ่งในเรื่องของหลักการท่ีมุ งสูการจัดการท่ีดีของผู นําจึงขอนํามาขยายความสูการประยุกตใช 

โดยเฉพาะในเรื่องของสิ่งท่ีผูนําตองมีคือ หลักธรรมท่ีชื่อวา พละ 4 ประการอันไดแก 

ปญญาพละ คือ กําลังความรูหรือความฉลาดวิริยพละ คือ กําลังแหงความขยันหม่ันเพียร

อนวัชชพละ คือ กําลังการทํางานโดยสุจริต สังคหพละ คือ กําลังการสงเคราะห หรือมนุษยสัมพันธ 

 พละ หรือกําลัง ท้ัง 4 ประการนี้เปนสิ่งท่ีทําใหผูนําสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลท้ังการเปนคนฉลาด เปนคนขยันเปนสุจริตชน เปนคนท่ีมีมนุษยสัมพันธดี ซ่ึงทุกขอลวนมี

ความสําคัญท้ังสิ้นขาดขอใดขอหนึ่งไมไดตองครบเครื่องจึงจะทําใหเกิดผลงานตามตองการไดโดยใน

บทความนี้ขอขยายความเขาใจเฉพาะในขอแรกคือ ปญญาพละ อันเปนเหตุตนท่ีสําคัญเปนพละกําลัง 

พ้ืนฐานท่ีผูนําท้ังหลายพึงมีและนําไปใชในการบริหารจัดการและ ดูเหมือนจะเปนขอท่ีกระทําให

เกิดข้ึนไดคอนขางยากจึงสมควรท่ีจะเปนประเด็นสําคัญท่ีมาชวยกันสรางความเขาใจใหเกิดข้ึนเพ่ือ

นําไปสูการปรับปรุงการนําองคการอยางตอเนื่อง 

 

1.1.3 ความสําคัญของปญหาการวิจัย 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เปนหนวยงานท่ีจัดตั้งข้ึนตาม

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2558 มีสถานศึกษาในสังกัด

จํานวน 122 โรงเรียน พ้ืนท่ีรับผิดชอบ 4 อําเภอ ไดแก อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน อําเภอ 

บางเลน อําเภอพุทธมณฑล ซ่ึงมีความแตกตางท้ังสภาพภูมิศาสตร สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ เปนสิ่ง

ท่ีทําใหคุณภาพของแตละสถานศึกษามีความแตกตางกัน จึงจําเปนตองใหการสงเสริม ปรับปรุงและ



5 

พัฒนาสถานศึกษาใหมีมาตรฐานใกลเคียงกัน จากสภาพปจจุบันพบปญหาและอุปสรรคในการบริหาร

จัดการ  

ปญหาในดานการจัดการเรียนการสอนพบวา ครูผูสอนไมตรงตามสาขาวิชาเอก เชน 

สาขาวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร อัตรากําลังครูไมเพียงพอตอจํานวนนักเรียน 

เนื่องจากมีการยายคืนถ่ินเปนจํานวนมาก ครูไมครบชั้นเรียน การจัดการเรียนการสอนขาดการคิด

วิเคราะห สงเคราะห และการคิดแบบภาพรวมทําใหผลสัมฤษธิ์การทางเรียนต่ํากกวาเปาหมายท้ัง

ประเทศ เชน วิชาคณิตศาสตร รายงานผลการจัดการศึกษา ปการศึกษา 2557 กลุมนิเทศติดตามและ

ประเมินผลการจัดการศึกษา (สํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2, 2558) 

ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เพ่ือจะไดนําขอมูลท่ีไดจาก

การวิจัยไปใชพัฒนาตอไป 

 

1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

1.2.2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 1.2.3 เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

1.3 ขอคําถามการวิจัย 

1.3.1 หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 

1.3.2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 อยูในระดับใด 

1.3.3 หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 หรือไม 

 

1.4 สมมติฐานการวิจัย 
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หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 
 

1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 การศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ไดทําการศึกษาดังนี้ 

 ตัวแปรทํานาย ผูศึกษาไดใชแนวคิดหลักพละสี่จากพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬา 

ลงกรณราชวิทยาลัย (องฺ. นว. 23/5/439-441)  และกฎกระทรวง (เลม 124 หนา 31-32 ตอนท่ี  24  

ก  ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550) ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง 2) วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง 3) อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง 4) สังคห

พละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

 ตัวแปรเกณฑ ผูศึกษาไดคัดเลือกแนวคิดการบริหารงานบุคคลตาม กฎกระทรวง. เลม 124  

ตอนท่ี  24 ก ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550 ประกอบดวย 4 ดาน คือ 1) ดานการวางแผน

อัตรากําลัง 2) ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา3) ดานการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและ 4) ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ จากขอความดังกลาว

ขางตนสามารถเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยดังแสดงดังภาพท่ี 1.1 

 

ตัวแปรทํานาย                                                ตัวแปรเกณฑ 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

หลักพละส่ีของผูบริหาร (Xtot) 

1. ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) 

2. วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) 

3.อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง

(X3) 

4. สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) 

 

 

การบริหารงานบุคคล (Ytot) 

1. ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) 

2. ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (Y2) 

3. ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) 

4. ดานการดําเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ (Y4) 
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ท่ีมา : พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย องฺ. นว. 23/5/439-441) และ 

กฎกระทรวง. เลม 124 หนา 31-32 ตอนท่ี  24  ก  ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550.) 

 

1.6 ขอบเขตของการวิจัย 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 กําหนดขอบเขตไวดังนี้ 

 1.6.1 ขอบเขตดานประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จํานวน 122 โรงเรียน จํานวนบุคลากร 1,631 คน  

 1.6.2 ขอบเขตดานตัวแปร 

 ตัวแปรทํานาย คือ หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา ไดแก ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง สังคหพละ การ

สงเคราะหเปนกําลัง 

ตัวแปรเกณฑ คือการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ไดแก การวางแผนอัตรากําลัง  

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

1.6.3 ขอบเขตดานระยะเวลา 

ระยะเวลาในการศึกษาวิจัยระหวางเดือน กุมภาพันธ 2558 ถึงเดือนมีนาคม 2559 

 

1.7 นิยามศัพทเฉพาะ 

หลักพละ 4 หมายถึง หลักธรรม 4 ประการท่ีเปนกําลังในการดําเนินชีวิตใหประสบ

ความสําเร็จดวยความม่ันใจและปลอดภัยมี 4 ประการ ไดแก ปญญาพละ วิริยพละ อนวัชชพละ และ

สังคหพละ     

ปญญาพละ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความรู ความสามารถในงานท่ีรับผิดชอบ มีเทคนิคใน

การถายทอดความรู มีวิสัยทัศน มีการปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอน สามารถควบคุมอารมณในการ

ปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเขาใจอุปนิสัยของบุคลากร   

วิริยพละ หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความเพียรพยายามในการทํางานเพ่ือสวนรวม มีความ

มุงม่ันในการทํางาน หม่ันประชมุปรึกษาหารือเปนประจํา 

    อนวัชชพละ หมายถึง การท่ีผูบริหารเปนคนตรงเวลา ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส มีความ

ยุติธรรม ใหความเสมอภาคเทาเทียม ประพฤติตนตามศีล 5 แนะนําไมใหผูใตบังคับบัญชาทําผิด

กฎระเบียบ กติกา กฎหมาย ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ 
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    สังคหพละ หมายถึง การท่ีผูบริหารพูดจาไพเราะ มีความเปนกัลยาณมิตร ใหการสนับสนุน

บุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ได มีความเอ้ือเฟอชวยเหลือบุคลากรตาม

ความเหมาะสม และมอบสิ่งของหรือรางวัลใหแกบุคลากร 

การบริหารงานบุคคล หมายถึง เปนการบริหารทรัพยากรเพ่ือใชคนใหเหมาะสมกับงาน โดย

มีเปาหมายของการบริหารงานบุคคล คือการไดมาซ่ึงมีความรูความสามารถเหมาะสม ตามความ

ตองการของบุคลากร ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง การวางแผนในการจัดหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถ

เขามาปฏิบัติงาน มีการกระทําอยางมีข้ันตอน โดยการพิจารณาเปาหมายและแผนขององคกร มีการ

วิเคราะหภารกิจของตนเอง มีการสํารวจบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูลในการกําหนด

อัตรากําลังและตําแหนงในอนาคต มีการนําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา มีการ

ประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง จัดทํามาตรฐาน/ ภาระงานสําหรับขาราชการครูและ

บุคคลากรทางการศึกษา 

ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การคัดเลือก

บุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน โดยวิธีการตาง ๆ เชน การสรรหา การสอบแขงขัน 

การสอบคัดเลือกและการคัดเลือก ท้ังนี้รวมไปถึง การแตงตั้ง การยาย การโอน การบรรจุกลับเขารับ

ราชการ การรักษาราชการแทนและรักษาการแทนในตําแหนงกรณีท่ีไมมีผูดํารงตําแหนงผูอํานวยการ

หรือมีแตไมอาจปฏิบัติราชการได โดยเริ่มตั้งแตการประกาศรับสมัคร มีการประชาสัมพันธท่ีดี โดยใช

ระบบการติดตอสื่อสารดานตาง ๆ เม่ือไดบุคคลท่ีตองการตามตําแหนงท่ีวางแผนไวแลว เพ่ือใหบุคคล

มีความรูความเขาใจในการปฏิบัติงาน และดูแลผลการทดลองการปฏิบัติงานจนไดบรรจุแตงตั้งให

ปฏิบัติหนาท่ีในองคกร   

 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาไดมีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการสงครูและบุคลากรเขารับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคเปนธรรม 

 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ หมายถึง การผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตน

เปนแบบอยางท่ีดี สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฏิบัติตนอยูในกฎ ระเบียบ แบบแผน โดย

ผูบังคับบัญชาในองคกรมีการสังเกต ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ความประพฤติของบุคคล เพ่ือปองกัน

เหตุอันอาจจะทําใหบุคคลกระทําผิดวินัยได มีแนวทางปฏิบัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัย มีการ

ตัดสินการกระทําผิดทางวินัย และใหความเปนธรรมกับครูและบุคลากรทางการศึกษาในกรณีตาง ๆ 

และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา 

เม่ือมีกรณีมีมูลท่ีกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
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1.8 ประโยชนที่จะไดรับจากการวิจัย 

1.8.1 ทราบระดับหลักพละสี่ของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

1.8.2 ทราบระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2  

1.8.3 ไดแนวทางการสงเสริมการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาดวยพละ 4 

 



บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

การวิจัย เรื่อง “หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2” ผูวิจัยไดใช แนวคิด ทฤษฎี หลักการ จาก

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 หลักธรรมวาดวยพละสี ่

 2.1.1 ความหมายของหลักพละสี่ 

 2.1.2 องคประกอบของหลักพละสี่ 

 2.1.3 ประโยชนของหลักพละสี่ 

2.2 ทฤษฎีเก่ียวกับการบริหารบุคคล 

 2.2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 2.2.2 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

 2.2.3 ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล 

 2.2.4 องคประกอบการบริหารงานบุคคล 

2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

2.4 บริบทของพ้ืนท่ีท่ีศึกษา 

 

2.1 หลกัธรรมวาดวยหลกัพระสี่ 

2.1.1 ความหมายของหลักพละส่ี 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต, 2549, หนา 50–51) ไดใหความหมายวา พละ 4 ธรรม

อันเปนกําลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันของชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความ

ม่ันใจในตนเองไมหวาดหวั่นกลัวภัย มี 4 ประการ คือ ปญญาพละ กําลังปญญา คือ ไดศึกษามีความรู

ความเขาใจถูกตองชัดเจนในเรื่องราวท่ีตนเก่ียวของ ตลอดถึงสภาวะอันเปนธรรมดาของโลกและชีวิต 

เปนผูกระทาการตาง ๆ ดวยความเขาใจเหตุผล และสภาพความจริง วิริยพละ กําลังความเพียร คือ 

เปนผูประกอบกิจทําหนาท่ีการงานตาง ๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายามไมทอดท้ิงหรือยอ

หยอนทอถอย อนวัชชพละ กาลังสุจริตหรือกําลังความบริสุทธิ์ คือ มีความประพฤติและหนาท่ีการงาน

ท่ีสุจริตไมมีโทษ สะอาดบริสุทธิ์ไมมีใครท่ีจะติเตียนได สังคหพละ กําลังความสงเคราะห คือ ได
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ชวยเหลือเก้ือกูล ทําตนใหเปนประโยชนตอเพ่ือนมนุษย เปนสมาชิกท่ีมีคุณประโยชนตอชุมชน ผู

ประพฤติตนตามหลักพละ 4 นี้อยูเสมอจะเปนผูท่ีมีความม่ันคงในการดําเนินชีวิตรอดพนจากภัยท้ัง 5 

คือ ภัยจากการครองชีพ ภัยจากการเสื่อมเสียชื่อเสียงและการถูกกลาวราย ภัยจากการครั้นครามในท่ี

ชุมนุม ภัยจากการกังวลเรื่องความตายเพราะเขาใจในกฎไตรลักษณ และภัยจากการกังวลเรื่องชีวิต

หลังความตาย เพราะรูดีวาเม่ือสังขารดับแลวยอมไปสูสุคติภพ 

 พระไตรปฎก (เลมท่ี 23 พระสุตตันตปฎก, 2545, หนา 439 – 441) กลาวถึง พลัง คือ มี

กําลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันของชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจใน

ตนเอง จนไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา พละ 4 ประการ คือ 1) กําลังปญญา 2) กําลังความ

เพียร 3) กําลังสุจริต 4) กําลังการสงเคราะห ทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย เปนสมาชิกท่ีมี

คุณประโยชนของชุมชน 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549, หนา 38) กลาวถึง พลังของนักบริหาร เปน

ตัวอยางของพลังแหงผูนําใหพิจารณาพลังของผูนําในคําสอนของพระพุทธเจา คุณธรรมสําหรับนัก

บริหาร โดยแยกแยะประเภทของนักบริหารตามหลักท่ีพระพุทธเจาทรงตรัสไววามี 3 แบบ คือ แบบ

อัตตาธิปไตย มีตนเปนใหญ แบบโลกาธิปไตย มีคนอ่ืนเปนใหญ แบบธรรมาธิปไตย เอาธรรมหรือ

หลักการเปนใหญและความสําเร็จของงานเปนท่ีตั้ง ซ่ึงนักบริหารหรือผูนําท่ีดีก็คือแบบธรรมาธิปไตย 

โดยตองมีคุณธรรม 

 พระมหาอดิศร ถิรสีโล (2540, หนา 55) กลาวถึง พลังคุณธรรม คือ ความดีสูงสุดปลูกฝงอยู

ในอุปนิสัยอันดีงามอยูในจิตสํานึกอยูในความรูสึกผิดชอบชั่วดีอันเปนเครื่องเหนี่ยวรั้ง ควบคุม

พฤติกรรมท่ีแสดงออก สนองความปรารถนา 

 พระพรชัย สุกธมฺโม (ประสิทธิ์ สุขสันต) (2554, หนา 43) พละ 4 คือ ธรรมท่ีชวยทําใหผูนํา

ปฏิบัติหนาท่ีไดอยางมีประสิทธิภาพ “พละ” หมายถึง กําลัง หรือพลังแหงคุณธรรม ซ่ึงมี 4 ประการ 

เปนกาลังของผูนําท่ีจะนําพาหมูคณะ องคกร ผูใตบังคับบัญชา บริวาร ไปสูจุดหมายปลายทางได

สําเร็จ เปรียบเสมือนกับบุคคลท่ีจะเดินทางไกล ๆ ได หรือตองข้ึนสูภูเขาท่ีสูงชันไดก็ตองมีกําลังท่ี

แข็งแรง ฉะนั้นผูนําท้ังหลายจะสามารถขับเคลื่อนองคกร หมูคณะไปขางหนาไดก็ตองอาศัยกําลัง 

 สรุปความหมายของหลักพละสี่ หมายถึง ผูบริหารมีพลังหรือมีกําลังท่ีเกิดจากคุณธรรมความ

ประพฤติปฏิบัติท่ีเปนหลักประกันชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจในตนเอง ไดศึกษามีความรูความเขาใจ

ถูกตองชัดเจนในเรื่องราวและกิจการท่ีตนเก่ียวของ ตลอดจนความเปนผูบริหารในการกระทําสิ่ง 

ตาง ๆ ดวยความเขาใจเหตุผลและสภาพความจริง กําลังความเพียร เปนผูประกอบกิจกรรมทําหนาท่ี

ตาง ๆ อยูตลอดเวลา ดวยความบากบั่นพยายามไมไดทอดท้ิง กําลังความบริสุทธิ์ มีความประพฤติ

และหนาท่ีการงานสุจริต กําลังการสงเคราะหทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย 
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2.1.2 องคประกอบของหลักพละส่ี 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (องฺ. นว. 23/5/439-

441) และกฎกระทรวง (เลม 124 หนา 31-32 ตอนท่ี 24 ก ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550) 

กลาวถึงพละ 4 ประกอบดวย 1) ปญญาพละ กําลังปญญา 2) วิริยพละ กําลังความเพียร 3) อนวัชช

พละ กําลังสุจริต 4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 2.1.2.1 ความหมายปญญาพละ กําลังปญญา 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ขุ.ป. 31/15/9) กลาว

วา ปญญา หมายถึง วิปสสนาปญญา ท่ีรูแจงรูชัด ซ่ึงสภาวะปกติแหงรูปธรรมนามธรรม อันเปน

อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา อยูโดยปกติตามธรรมดานั่นเอง 

พระพุทธโฆสาจารย (2554, หนา 1148) กลาววา ปญญา หมายถึง การทําวิปสสนา

มรรคปญญาใหเกิดข้ึนอันมีผลมาจากการทําลายกิเลสตาง ๆ ใหสิ้นไป การไดเสวยรสของความเปน

พระอริยบุคคล การสามารถเขานิโรธสมาบัติไดและสําเร็จความเปนอาหุไนยบุคคล 

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (ขุ.พุทฺธ. 9/155) 

ปญญา หมายถึง เปนเครื่องพิจารณาในการดับทุกขได 

พุทธทาสภิกขุ (2550, หนา 213-214) ปญญา หมายถึง ความรูครบถวนในสิ่งท่ีควร

รู ญา แปลวา รู ป แปลวา ท่ัวถึง หรือ ครบถวน คําวา ปญญานี้ตองนิยามความหมายวา เขาใจทุกสิ่ง

ทุกอยาง อยางถูกตอง ท่ีเขามาเก่ียวของในหนาท่ีการงาน เพราะถาไมมีการงานเขามาเก่ียวของ ก็ไมมี

ปญหา ก็ไมตองใชปญญา ปญญาเปนเรื่องของความรู คือ ตองมีความรูจัก ม่ีความเขาใจ มีความเห็น

แจงอยางถูกตอง ในสิ่งนั้น ๆ ทางจิตใจในทุกเรื่องไมวาจะเปนไปในทางฝายถูก – ฝายดี ในฝายบาป – 

ฝายผิด ในฝายสุข – ฝายทุกข และในฝายอิสระ หลุดพนอันเปนไปเพ่ือพระนิพพาน  

พุทธทาสภิกขุ (2554, หนา 75-76) ปญญาในทางพระพุทธศาสนา ตองเปนการรู

แจงเห็นจริงดวยใจจริง ๆ โดยการผานสิ่งนั้นไปแลวดวยการพิจารณาทางปญญา ในสิ่งท่ีผานมาในชีวิต

จนเกิดความเบื่อหนายคลายความกําหนัดในสิ่งท่ีไมเท่ียงเปนทุกข เปนอนัตตาเราจึงเรียกวาการเห็น

แจงหรือปญญารูจักและเขาใจสิ่งนั้นอยางถูกตองตามจริงและสมบูรณ 

พุทธทาสภิกขุ (2554, หนา 213-214) ใหความหมายของปญญา หมาย ถึง การ

ฝกฝนอบรม เพ่ือทําใหเกิดความรูความเขาใจอยางถูกตองสมบูรณถึงท่ีสุดในสิ่งท้ังปวงตามความเปน

จริง คนเรา โดยปกติไมสามารถรูสิ่งตาง ๆ ใหถูกตองตามความเปนจริงได คือ มักรูตามความเขาใจ

ของตนเอง หรือตามท่ีสมมติกัน จึงไมใชความรูตามความเปนจริงดวยเหตุนี้ ในทางพระพุทธศาสนา 

จึงมีระเบียบปฏบิัติท่ีเรียกวา ปญญา อีกสวนหนึ่งเปนสวนสุดทาย  

คณาจารยเล่ียงเซียง (2535, หนา 75) ใหความหมายของกําลังความรู คือ ความ

รอบรู สิ่งท่ีควรรูก็เปนคุณธรรมทําใหกลาหาญอันสําคัญ คนบางคนเขาท่ีประชุมมักนั่งนิ่งๆ เพราะขาด
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ขอนี้ ผูท่ีมีปญญารอบรูอะไรไวมาก ก็มีความองอาจแกลวกลาโตตอบแกไขแคลวคลองรวดเร็วไม

ขัดของ ก็เพราะสมบูรณดวยปญญา 

ดํารงค ชลสุข (2537, หนา 2) ใหความหมายของกําลังความรู คือ ความรูท่ัวไป 

ความฉลาดเกิดจากเรียนและคิด ความเขาใจชัดเจน ความเขาใจอยางลึกซ้ึงท่ีสามารถแยกวาอะไรดี

อะไรชั่ว อะไรมีคุณมีโทษ และมีประโยชนมิใชประโยชน เปนตน ปญญาในท่ีนี้ จึงเปนลักษณะท่ี

เรียกวา รูมากกวาท่ีเห็น เขาใจมากกวาท่ีไดยิน ขาราชการจึงตองเปนผูมีปญญารอบรูเทาทัน คือ ตอง

รูคน รูตน และรูงานหรือรอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีและรอบรูในบุคคลท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี 

พัชนี มานะวาณิชเจริญ (2537, หนา 60) ใหความหมายของกําลังความรู คือ ความ

ฉลาดรูเทาทันความเปนมาเปนไปของสิ่งตาง ๆ สิ่งท้ังหลายเปนไปตามเหตุปจจัย แลวใชความรูนั้นให

เปนประโยชน โดยปฏิบัติใหสอดคลองกับสภาวะธรรมดาธรรมชาตินั้นไปในทางท่ีกอใหเกิดผล

สรางสรรคจากนั้นก็วางใจอิสระคอยดูอยางรูเทาทัน ไมตองเขาไปเกาะเก่ียวติดพันจนกลายเปนความ

ยึดม่ันถือม่ัน 

สุมน อมรวิวัฒน (2539, หนา 10) ใหความหมายของกําลังความรู คือ ความรูท่ัว

ปรีชาหยั่งรูเหตุผลความรูเขาใจชัดเจน ความรูเขาใจหยั่งแยกไดในเหตุผล ดีชั่วคุณโทษประโยชนมิใช

ประโยชน เปนตน และรูท่ีจะจัดแจง จัดสรรจัดการความรอบรูในกองสังขาร มองเห็นตามความเปน

จริง 

ประภาศรี สีหอําไพ (2540, หนา 62) ใหความหมายของกําลังความรู คือ วิธีการ

แกไขปญหาตาง ๆ ความเปนผูมีสติไตรตรอง วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา ตั้งสมมติฐาน ทดลองและ

พิจารณาวาสิ่งนั้นมีปญหาจริงแลว จึงหาวิธีการแกไขดวย การศึกษาจากภายนอกและการไตรตรอง

ภายในใจดวยอุบายท่ีแยบคาย 

ฉันทนา จันทรบรรจง (2541, หนา 129) ใหความหมายของกําลังความรู คือ การมี

ปญญาท่ีรูแจงในสิ่งผิดชอบ ชั่วดี รูจักเหตุ รูจักผล รูจักเลือกสรรสิ่งท่ีมีคุณคาท่ีแทจริง อันจะนํา

ประโยชนท้ังระยะสั้น และระยะยาวมาสูตนเอง ผูอ่ืนท่ีใกลชิดทรัพยากรธรรมชาติท้ังปวง และสังคม 

ท้ังในระดับชุมชนระดับชาติจนถึงระดับนานาประเทศท่ัวโลก 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549, หนา 47) ใหความหมายของกําลัง

ความรู คือกําลังความรูหรือความฉลาด ซ่ึงประกอบไปดวย รูตน วาอยูในฐานะอะไร มีหนาท่ีอะไร 

ตองทําอะไร รูคน วาแตละคนท่ีรวมงานกันนั้นมีความสามารถดานใด และใชงานไดอยางถูกตอง

เหมาะสม รูจักจริตของเขาเพ่ือท่ีจะใชงานเขาใหถูกกับจริตนั้น รูงาน คือรอบรูงานท่ีตนทําเพ่ือจะได

วางแผนและดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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ดํารงค ชลสุข (2537, หนา 5 – 10) กลาวถึง ขาราชการในหนวยงานตาง ๆ หลาย

คนเปนผูท่ีมีปญญา ขาราชการจึงตองเปนผูมีปญญารอบรูเทาทัน คือ ตองรูคน รูตน และรูงานหรือ

รอบรูเก่ียวกับงานในหนาท่ีและรอบรูในบุคคลท่ีเก่ียวของไดเปนอยางดี 

สรุปไดวา กําลังความรู คือพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงออกมาวาเปนผูมีความรอบรู มีไหว

พริบ สติปญญาเฉียบแหลม รูเทาทันความเปนจริงของสิ่งตาง ๆ รูสิ่งผิดชอบชั่วดี รูจักเหตุรูจักผลรู

เก่ียวกับตนเอง เพ่ือนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา และรูเก่ียวกับงานในหนาท่ี 

2.1.2.2 ความหมายวิริยพละ กําลังความเพียร 

ดํารงค ชลสุข (2537, หนา 5) ใหความหมายของกําลังความเพียร คือ ขาราชการ

สวนมากจะพบกับอุปสรรคหรือปญหาในการทํางานบางไมมากก็นอย ถาเปนผูบริหารมักจะพบกับ

เรื่องมากมายในการใชคนการปกครองบังคับบัญชาการสั่งการและอ่ืน ๆ เปนขาราชการระดับปฏิบัติ

มักจะพบกับปญหาหรืออุปสรรคท่ีขาราชการประสบอยู ถาไมใชความเพียรหรือความขยันเพ่ือตอสู

หรือขจัดอุปสรรคใหหมดไปแลว ก็จะทําใหตนเองทอถอยหมดกําลังใจไปในท่ีสุดความเพียรหรือความ

ขยันเปนสิ่งสําคัญ 

ฉันทนา จันทรบรรจง (2541, หนา 130) ใหความหมายของกําลังความเพียร คือ 

ความขยันหม่ันเพียรความเอาใจใสตอการปฏิบัติหนาท่ีของตนไดสําเร็จ อยางมีคุณคาตรงเวลาไมยอ

ทอตออุปสรรคตาง ๆ และสามารถแกปญหาไดลุลวงดวยสติปญญาของตน 

กรมวิชาการ (2542, หนา 9) ใหความหมายของกําลังความเพียร คือ การปฏิบัติ

หนาท่ีการงานและการประกอบอาชีพท่ีสุจริตอยางกระตือรือรน และตั้งใจจริงใหสําเร็จดวยความ

อดทน 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต. 2549, หนา 62) ใหความหมายของกําลัง

ความเพียรคือ กําลังใจจะตองมาคูกับปญญา ตองมีคูกันจึงจะสําเร็จ ถาคนมีกําลังใจโดยไมมีกําลัง

ปญญาดวยจะเปนคนบาบิ่น ถามีกําลังปญญาแตขาดกําลังใจก็เปนคนขลาด ถามีท้ังกําลังปญญาและ

กําลังใจยอมเปนคนกลาหาญ นําไปสูการกลาตัดสินใจ กลาไดกลาเสีย ไมกลัวความยากลําบากท่ีรออยู

เบื้องหนาซ่ึงผูใตบังคับบัญชายอมฝากชีวิตไวดวยได 

พระเทพวิสุทธิญาณ (อุบล นนฺทโก, 2546 หนา 94) ไดกลาวไววา ความเพียรตอง

พยายามเรื่อยไปจนกวาจะสําเร็จ วิริยะ ความเพียรท่ีประกอบความดีนั้น หมายความวา บุคคลผู

ทํางานตองมีความแกลวกลา ขยันทําความดี มีการศึกษาศิลปวิทยา เปนตน คุณธรรมขอนี้เปนเครื่อง

พยุงความพอใจมิใหทอถอยในการทํางาน เพราะวาการงานทุกชนิดมักจะงายตอนคิด แตมักจะติด

ตอนทําจึงจําเปนตองใชความเพียรพยายามเรื่อยไป จนกวาจะสําเร็จตามความพอใจท่ีปลูกไวใน

เบื้องตน มีพระพุทธนิพนธตรัสเตือนไววา “วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา” เกิดเปนคนควร

พากเพียรเรื่อยไป จนกระท้ังสําเร็จจุดท่ีประสงคอันสูงสุดของคนเราก็คือ ความสิ้นทุกข เม่ือบุคคลได
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ใชความเพียรใหครบถวนแลว ก็ยอมพนทุกขไดมีพระบาลีรับรองไววา วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนยอมลวง

ทุกขไดดวยความเพียรดังนี้ 

พนมไพร ไซยยงค (2550 หนา 27) ไดกลาวไววา วิริยะ ในอิทธิบาท 4 จึงมี

ความสําคัญตอการเรียนรูและเปนปจจัยสัมพันธซ่ึงกันและกัน ไมเลิกกลางคัน มีความเพียร และ

ปฏิบัติสิ่งท่ีเก้ือกูลตอการเรียนเพ่ือใหประสบความสําเร็จ ในการศึกษาเลาเรียนตอง ยึดหลักของอิทธิ

บาท คือ ขยันหม่ันประกอบสิ่งนั้นดวยความพยายาม เข็มแข็ง อดทน เอาธุระไมทอถอย ดังนั้น เม่ือมี

ฉันทะแลว ความเพียร หรือความกลาก็เกิดข้ึนพรอมท่ีจะตั้งใจเลาเรียนหาความรู มีความขยัน อดทน 

ในการเรียน โดยไมทอถอย 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต. 2549 หนา 844, 875, 880) ใหความหมายไว

วา วิริยะ หมายถึง ความเพียร ความอาจญา แกลวกลา บากบั่น กาวไป ใจสู ไมยอทอ ไมหวั่นกลัวตอ

อุปสรรค และความยากลําบาก ความเขมแข็ง กระตือรือรน ยกจิตไวไดจากความหดหูถดถอยหรือ

ทอแท ความเพียรเพ่ือละอกุศลธรรมและทํากุศลธรรมใหถึงพรอม ไมธุระในกุศลธรรม 

สมภพ ชีวรัฐพัฒน (2540, หนา 210) ใหความหมายไววา วิริยะ หมายถึง ความ

กลา เปนเครื่องเผาผลาญความขลาดกลัว ทอถอย ความยาก ความลําบาก ความไมกาวหนาใหหมดไป 

เปนเหตุใหทนทานตอภัยและอุปสรรคตาง ๆ ท่ีขัดขวางการทํางาน เพ่ือความเจริญท้ังทางโลกและทาง

ธรรม 

พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 107) ใหความหมายไววา วิริยะ 

หมายถึง ความเพียร ความบากบัน่มักใชคูกับอุตสาหะความกลา วิริยะภาพกใช 

พุทธทาสภิกขุ (2541, หนา 184) ไดใหความหมายไววา วิริยะ หมายถึง ความเพียร

ในลักษณะท่ีเปนความกลาหาญ หรือจะเรียกวา ปธานะ คือทรงตัวอยูในกลักษณะอยางนั้นเรื่อยไป 

หรือจะเรียกวา ฐิตะ คือความตั้งม่ัน หรือจะเรียกวา อัปปฏิวาณี คือ ไมยอมถอยหลัง หรือ จะเรียกกัน

ในท่ีนี้วา ความเพียรโดยธรรมดา แตในภาษาบาลีเรียกวา วายามะ เปนภาษาไทยเรียกวา พยายาม 

พระธรรมกิตติวงค (ทองดี สุรเตโช, 2546, หนา 151) ไดใหความหมายไววา วิริยะ 

หมายถึง ความเพียร ความพยายาม ความกลาท่ีจะลงมือทํางานท่ีตนชอบท่ีตนรัก ทําดวยความ

พากเพียรพยายาม ทําดวยความสนุก กลาหาญ กลาเผชิญกับความทุกขยากของปญหาและอุปสรรคท่ี

จะเกิดข้ึน หากมีอุปสรรคขอขัดของใด ๆ ก็เพียรกําจัดปดเปาใหหมดสิ้นไป โดยไมยอทอไมสิ้นหวัง 

เดินหนาเรื่อยไปจนกวาจะประสบความสําเร็จ วิริยะเปนเหตุใหกลาลงมือทํางานและกลาเผชิญกับ

ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ขณะทํางาน ตรงกันขามหากขาดความเพียรพยายามเสียแลวก็ไมสามารถบรรลุ

เปาหมายได ดังท่ีพระพุทธเจาตรัสไววา คนจะลวงทุกขก็เพราะความเพียร 

พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐติวณฺโณ) (2539, หนา 55) ไดใหความหมายไววา วิริยะ 

หมายถึง ความเพียร คือความขยันหม่ันเพียร ไมทอถอยในหนาท่ีท่ีตนจะพ่ึงทํา หรือในการประพฤติ
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ธรรมของตน เปนธรรม ท่ีพ่ึงใหแกตนประการหนึ่ง อันเปนขอ 7 ของนาถกรณธรรม ความเพียรใน

พระพุทธปรัชญาเถรวาทนั้นมีศัพทเรียกหลายอยาง เชน อุฏฐานะ ความขยันหม่ันเพียร คือ ขยันลุก

ข้ึนทํางาน วายามะ ความพยายามในการประกอบหนาท่ีการงาน ปธานะ การตั้งจิตไวม่ันคงหนักแนน

ปรักกมะ การกาวไปขางหนาไมถอยกลับ และอาตัปปะ ความเพียรเผากิเลส 

พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโณ) (2548, หนา 408-409) ไดใหความหมายไววา 

วิริยะ หมายถึง ความกลาหาญ ความพยายามในการดําเนินตน ไปสูผลท่ีตนตองการตามสมควรแก

กรณีนั้น สวนวิริยะนทรีย หมายถึง ความเพียรในการปองกันความชั่ว ขจัดความชั่ว เสริมสรางและ

รักษาความดีไวไมใหเสื่อม  

ทองคูณ หงคพันธ (2531, หนา 358) ไดกลาวถึงวา “การฝกหัดใหเปนคนขยันเข็ม

แข็งและมีความเพียรพยายาม อาจฝกไดดังตอไปนี้ 

   (1) ใหเปนคนท่ีชอบนิสัย “ทําเดี๋ยวนี้” สิ่งท่ีสามารถทําไดจริงริบทําทันท่ีใน

วันนี้ไมปลอยชิ้นงานใหขามวนั 

   (2) มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน ถาเราสามารถพบวาเราขาดขวัญหรือ

กําลังใจเราก็ควรท่ีจะตั้งความหวังของเราเอง หม่ันคิดวาเวลาผานไปมีประโยชนไมปลอยเวลาใหผาน

ไปโดยเปลาประโยชน 

   (3) รูจักศิลปในการทํางาน รักงานท่ีทํา และมีความอดทนในการทํางาน มี

ความเพลิดเพลินในการทํางาน 

   (4) ไมอางเหตุผลใด ๆ เพ่ือจะไดไมตองทํางาน เชน อางวายังเชาอยู คํ่าแลว 

ดึกแลว ควรจะพักผอน ฯลฯ ผูท่ีขยันขันแข็งยอมสละเวลาใหกับการทํางานแมจะลวงเลยชั่วโมง

ทํางาน หรือบางคนก็หอบเอางานไปทําตอท่ีบาน 

   (5) ฝกความกระตือรือรน และลงมือทํางานดวยความกระฉับกระเฉง ไม

เฉ่ือยชาจะหยุดทํางานชั่วขณะเพ่ือพักผอน” 

สรุปไดวา กําลังความเพียร คือพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหนาท่ีการงานดวย

ความรักและพอใจ ตองการผลสําเร็จของงาน มีความพยายามเขมแข็ง อดทนไมทอถอยพิจารณาใคร

ควรหาเหตุผลดําเนินงานดวยการวางแผนปฏิบัติงานตรวจสอบแกไขปรับปรุงงานอยูเสมอ 

  2.1.2.3 ความหมายอนวัชชพละ กําลังความสุจริต 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 มาตรา 82 ขาราชการ 

พลเรือนตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริตและเท่ียงธรรม หามอาศัยหรือยอมใหผูอ่ืน อาศัย

อํานาจหนาท่ีของตน ไมวาทางตรงหรือทางออมหาประโยชนแกตนเองหรือผูอ่ืน การปฏิบัติหนาท่ีโดย

มิชอบ เพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืนไดรับประโยชนท่ีมิควรได เปนการทุจริตตอหนาท่ี และเปนความผิดวินัย

อยางรายแรง 
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สมชาติ กิจยรรยง (2544, หนา 27) ใหความหมายของกําลังความสุจริต คือ ความ

ซ่ือสัตยสุจริตคือการมีความรับผิดชอบของหัวหนางาน หมายถึง คําพูด คําม่ันสัญญา รักษาเวลา และ

มีความซ่ือตรงซ่ือสัตยสุจริต การยอมรับผิดชอบ ในกิจกรรมท่ีไดกระทําไป หรือความรูสึกผูกพันของ

บุคคลท่ีตองการปฏิบัติงานในหนาท่ีสําเร็จลุลวงไปดวยดี 

เกียรติชัย พงษพาณิชย (2545, หนา 62) ใหความหมายของกําลังความสุจริต คือ 

ความซ่ือสัตยสุจริต ความซ่ือสัตยมิไดหมายเฉพาะตนเองมีความซ่ือสัตยเทานั้น แตหมายถึง ตอง

ควบคุมใหคนรอบตัวมีความซ่ือสัตย การบริหารงานและผูบริหารไมซ่ือสัตย เพราะมีกิเลสกอใหเกิด

ปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ องคการใดผูบริหารมีกิเลสตองขจัดดวยหิริโอตตัปปะ 

สุริยา ศศิน (2547, หนา 36) ใหความหมายของกําลังความสุจริต คือ ความซ่ือสัตย

สุจริต ความซ่ือสัตยเปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับศีลธรรมซ่ึงเปนสิ่งท่ียอดเยี่ยมและดีอยูแลว ท่ีสําคัญมีความ

ยึดม่ันตอความจริงและคุณคาดวยความซ่ือสัตย เปนคุณสมบัติท่ีสามารถแสดงใหเห็นถึงความนา

ไววางใจและการท่ีไมสามารถถูกติดสินบนไดโดยงาย และไมทําความผิดใด ๆ โดยการใหคําม่ันสัญญา 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549, หนา 67) ใหความหมายของกําลัง

ความสุจริตคือ ความซ่ือสัตยสุจริต หมายถึง นักบริหารตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ขยาย

ความอีกก็ไดวา ไมมีการหมกเม็ด ปกปดความผิดใด ๆ ของตน เพราะหากผูนําหรือผูบริหารทําผิดหรือ

ปกปดความผิดตนแลว จะไมมีใครเชื่อถือ หรือเชื่อวาจะนําพาองคกรหรือสังคมไปไดอยางตลอดรอด

ฝง 

สรุปไดวา กําลังความสุจริต คือพฤติกรรมของผูบริหารท่ีแสดงถึงการปฏิบัติหนาท่ีการงาน

ดวยความมีระเบียบวินัย ซ่ือสัตย ประพฤติดีประพฤติชอบดวยการกระทํา การพูด และการคิดในสิ่งท่ี

ถูกตองดีงาม 

2.1.2.4 ความหมายสังคหพละ กําลังการสงเคราะห 

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) (2554, หนา 55) ไดอธิบายวา สังคห

วัตถุธรรมอันการประพฤติปฏิบัติดังกลาวมาเม่ือผูครองเรือนดําเนินไดแลวก็ยอมเปนทางแหงการตั้ง

ตนไดในปจจุบัน ตอจากนั้นพึงบําเพ็ญธรรมแกเพ่ือน มิตรสหาย ซ่ึงจะเปนเหตุจูงใจใหมิตรสหาย  

นิยมรักใคร ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ในเม่ือมีเหตุการณเกิดข้ึนแกตนเองหรือครอบครัว เพราะหลักมี

อยูวาคนเรานั้นอยูโดยลําพังแตผูเดียวหาไดไม จําตองพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกันเพ่ือชวยเหลือการงาน

กันบาง เพ่ือแลกเปลี่ยนสรรพสินคากันบาง แตกิจการเหลานี้จะสําเร็จไดก็เพราะการสงเคราะห 

อนุเคราะหกันและกันเปนปจจัยหลัก อันนี้คือการตั้งตนอยูในสังคหวัตถุธรรมนั้นเอง สังคหวัตถุธรรม 

ไดแก ธรรมอันเปนท่ีตั้งหลักแหงการสงเคราะหซ่ึงกันและกัน ทานกําหนดหลักท่ีควรประพฤติไวเปน 4 

ประการ ดังนี้ 

1. การให (ทาน) ทางใดเลาจะประเสริฐเทาหวานทานโดยสละใหปนตามสมควร 
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2. พูดไพเราะ (ปยวาจา) การพูดดียอมเปนศรีแกตน การพูดชั่วยอมเปนภัยแกตน

การพูดจาไพเราะเปนหลักอันหนึ่งท่ีผูครองเรือนไมควรละเวน 

3. ประพฤติประโยชน (อัตถจริยา) จําตองระวัง การประพฤติอีกดวย เพราะถาทําสิ่ง

ท่ีเกิดโทษแลวก็ทําลายผลท่ีจะใหสงเคราะหกันและกันเสีย การท่ีจะประพฤติประโยชนคือ ขวนขวาย

ชวยเหลือผูอ่ืน หรือบําเพ็ญสาธารณประโยชนนั้นมี 2 ทาง คือ ทําทางกาย และ ทําทางวาจา 

4. วางตนเสมอ (สมานัตตตา) คือ การวางตนหรือปฏิบัติสมํ่าเสมอกันตอคนทุกชั้น

ทุกวัยท่ีเรียกวาไมถือตัว 

พิพัฒน ยอดพฤติการณ (2554, หนา 11) กลาววา สังคหวัตถุ 4 กับการนําไปใช

เรื่อง CSR (Corporate Social Responsibility) หรือ บรรษัทภิบาล หมายถึง การดําเนินกิจกรรม

ภายในและภายนอกองคกรท่ีคํานึงถึงผลกระทบตอสังคมท้ังในระดับใกลและไกล ดวยการใช

ทรัพยากรท่ีมีอยูในองคกรหรือทรัพยากรจากภายนอกองคกร 

สังคหวัตถุ 4 คือ หลักอันเปนเครื่องยึดเหนี่ยวบุคคล ซ่ึงในท่ีนี้รวมถึงพลเมืองบรรษัท 

(Corporate Citizen) ใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางปกติสุข สามารถใชเปนตัวแบบหรือวิธีการในการ

ดําเนินกิจกรรมซีเอสอารขององคกร โดยมีความสอดคลองกับบริบทของสังคมไทยท่ีมีอุปนิสัยของการ

สงเคราะหเก้ือกูลเปนพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

1. การให คือ Corporate Philanthropy หรือการบริจาคในสิ่งท่ีควรใหแกผูอ่ืนใน

รูปของวัตถุสิ่งของ เปรียบไดกับทาน 

2. การสื่อสารในสิ่งท่ีเปนคุณประโยชน คือ Corporate Communication สิ่งท่ีเปน

สาระขอเท็จจริง ประกอบดวยเหตุผล และความจริงใจ โดยไมกอใหเกิดความเขาใจผิด เปรียบไดกับ 

ปยวาจา 

3. การเสียสละแรงงาน แรงใจ และเวลา คือ Community volunteering เพ่ือ

บําเพ็ญสาธารณประโยชน เชน การเขารวมเปนอาสาสมัครชวยเหลือสังคมในโอกาสตาง ๆ การ

ระแวดระวังในการดําเนินงาน ท่ีอาจสงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมท่ีเปนไปโดยสมัครใจเปนการ

แสดงออกถึงความรับผิดชอบตอสังคมในรูปแบบหนึ่ง เปรียบไดกับอัตถจริยา 

4. การปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน คือ Equitable Treatment ซ่ึงเปนหนึ่งในหลักการ

ดุแลกิจการท่ีดี Good Corporate Governance ไมถือวาองคกรตนเปนใหญเอาใจใสในสุขทุกขของผู

มีสวนไดเสียอ่ืน ๆ และรวมแกไขโดยไมเลือกปฏิบัติ ซ่ึงหมายถึง การมีสวนรวม Participation ของ

องคกรในการดูแลสังคมอยางสมํ่าเสมอ เปรียบไดกับสมานัตตตา   

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) (2549, หนา 412) ไดกลาวถึงความหมายของ 

สังคหะ วาวิธีสงเคราะห หมายถึง วิธีปฏิบัติเพ่ือยึดเหนี่ยวน้ําใจคนอ่ืนท่ียังไมเคยรักใครนับถือ หรือท่ี
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รักใครนับถืออยูแลวใหสนิทแนบยิ่งข้ึน พูดงาย ๆ สังคหวัตถุก็คือเทคนิควิธีทําใหคนรักหรือมนตผูกใจ

คนนั่นเอง มี 4 ประการคือ 

1. ทาน คือการให คือเอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงปน ชวยเหลือกันดวยสิ่งของ

ตลอดถึงใหความรูและแนะนําสั่งสอน 

2. ปยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือวาจาเปนท่ีรัก วาจาดูดดื่มน้ําใจ หรือวาจาซาบซ้ึงใจ 

คือกลาวคําสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอดถึงคํา

แสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผล เปนหลักฐานจูงใจใหยอมตาม 

3. อัตถจริยา คือการประพฤติประโยชน คือ ขวนขวายชวยเหลือกิจการ บําเพ็ญ

สาธารณประโยชน ตลอดถึงชวยแกไขปรับปรุงสงเสริมในทางจริยธรรม 

4. สมานัตตตา คือความมีตนเสมอ ทําตนเสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันใน

ชนท้ังหลาย และเสมอในสุขทุกขโดยรวมรับรูรวมแกไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแกฐานะ ภาวะบุคคล 

เหตุการณและสิ่งแวดลอม ถูกตองตามธรรมในแตละกรณี 

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตโต) (2551, หนา 407) ไดใหความหมายของ 

สังคหวัตถุวา เรื่องท่ีจะสงเคราะห จะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผูอ่ืนไวได หลักการสงเคราะห คือ

ชวยเหลือกันยึดเหนี่ยวใจกันไว และเปนเครื่องเกาะกุมประสานโลก คือ สังคมแหงหมูสัตวไวดุจสลัก

ยึดรถท่ีกําลังแลนไปใหคงเปนรถและวิ่งแลนไปได มี 4 อยาง คือ 1. ทาน การแบงปนเอ้ือเฟอเผื่อแผ

กัน 2. ปยวาจา พูดจานารัก นานิยมนับถือ 3. อัตถจริยา บําเพ็ญประโยชน 4. สมานัตตตา ความมีตน

เสมอ คือ ทําตัวใหเขากันได เชน ไมถือตัว รวมสุขรวมทุกขกัน เปนตน 

ไพโรจน แกนสาร (2551, หนา 82) ไดกลาวไววา สังคหวัตถุ 4 นั้น เปนหลักธรรมท่ี

ชวยใหเกิดความรูรักสามัคคีข้ึนในกลุมคน ไมวาจะเปนระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศ

แมแตระหวางประเทศก็ตาม หากนําเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไปประยุกตใชอยูเนื่อง ๆ แลวการ

เบียดเบียนกันก็จะลดลงไดมาก โลกยอมมีสันติภาพ สันติสุขยิ่งข้ึน ความม่ันคงของมนุษยโดยรวมก็จะ

เพ่ิมสูงข้ึนตามไปดวย เนื่องจาก 

ทาน คือ การให การเสียสละแกกันและกันกอนไมวาจะเปน วัตถุทาน อภัยทาน 

หรือ ธรรมทาน ลวนเปนปจจัยเสริมสรางความกลมเกลียวกันในหมูมนุษยไดท้ังนั้น ความขัดแยงแยง

ชิงจองแตจะเอารัดเอาเปรียบกันคงเกิดข้ึนยากในสังคมท่ีผูคนรักการให การเสียสละ 

ปยวาจา มีองคประกอบสาม ไดแก ความสุภาพ ความสัตยจริง และความมี

ประโยชนหรือเปนถอยคําท่ีสรางสรรคซ่ึงนับวันผูคนจะละเลยคุณธรรมขอนี้กันมากข้ึน มีแตขมขูเชือด

เฉือนกระทบกระเทียบเสียดสี หาสาระอะไรไมคอยได แถมยังโกหกคําโตกันหนาตาเฉย ปลิ้นปลอน

หลอกลวงกันเองอีกตางหาก ความสามัคคีคงเกิดยากในหมูคนท่ีขาดปยวาจาตอกัน 
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อัตถจริยา การทําแตในสิ่งท่ีเปนคุณประโยชนท้ังตอตนเองและสวนราม ไมชักนํา

พวกพองไปทางเสื่อมหรือรวมมือกันอยางผิด ๆ เชน คิดเอาเปรียบคนกลุมอ่ืน ประเทศอ่ืนใชกําลังท่ี

เหนือกวา กดข่ีขมเหงเขาอยางไมเปนธรรม หากหลีกเลี่ยงการประพฤติเชนนี้ได ยอมมีสวนชวย

เสริมสรางสันติสุข และความม่ันคงใหมวลมนุษยท้ังโลกไดอีกทางหนึ่ง 

สมานัตตตา หมายถึง การวางตนเสมอกัน ไมยกตนขมทานหรือดูถูกดูแคลนผูอ่ืน 

บางอาจารยบอกวา คือ ความเปนกันเอง ไมถือเขาถือเราซ่ึงเปนหลักการพ้ืนฐานท่ียอมรับกันอยูแลว

โดยท่ัวไป 

พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงคโล) (2542, หนา 83) ไดกลาววา หลักธรรม

ปฏิบัติท่ีจะเปนเครื่องยึดเหนี่ยวผูอ่ืนไวได คือ สังคหวัตถุ 4 อยาง ไดแก 

1. ทาน การใหปนสิ่งของของตนแกผูอ่ืนท่ีควรใหปนนั้น ยอมเปนเรื่องยึดเหนี่ยวใจ

แกผูรับใหระลึกนึกถึงความเปนผูมีน้ําใจโอบออยอารีของผูให ผูมีจิตใจโอบออมอารีมีน้ําใจ มีจิตใจ

เอ้ือเฟอเผื่อแผแกผูอ่ืนอยูเสมอ ยอมเปนท่ีรักแกชนท้ังหลาย คนหมูมากยอมคบคาสมาคมดวยสมดังท่ี

องคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดตรัสวา ผูใหยอมเปนท่ีรัก คนหมูมากยอมคบเขา 

2. ปยวาจา การเจรจาท่ีออนหวาน คือ วาจาท่ีไพเราะสุภาพออนโยนตามฐานะยอม

เปนท่ีชื่นใจเปนท่ีประทับใจแกผูฟงหรือคูสนทนา ไมมีใครชอบวาจาท่ีหยาบคายแข็งกระดางหรือวาจา

ท่ีกาวราว ท่ีไรมารยาท ไมรูกาลเทศะและวาจาท่ีไมไพเราะ ไมสมฐานะระหวางผูพูดกับผูฟงและคู

สนทนาดวย คนเราจะไดดีหรือถึงความเสื่อมก็ดวยวาจานั้นแหละ เปนขอสําคัญประการหนึ่ง โบราณ

ทานจึงกลาวไววา ปากเปนเอก เลขเปนโท หมายความวา วาจาท่ีดี ท่ีสุภาพ ท่ีไพเราะออนหวานนั่น

แหละเปนขอปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีสุดประการหนึ่งของการครองใจคนและจะไดดีก็เพราะวาจานั่นแหละ

สวนคําวา เลข ณ ท่ีนี้ หมายถึง วิชาความรูยังเปนรอง คือ ถึงจะเปนคนมีความรูสูง แตถาปากไมดีเสีย

แลว ยอมหวังความเจริญในชีวิตไดยาก เพราะคนปากเสียไมอาจผูกใจใครไวได จะหาคนคบหาสมาคม

เปนมิตรสหายท่ีดีจริงใจตอกันไดยาก ปยวาจา คือ วาจาท่ีไพเราะสุภาพออนโยนตอกันตามฐานะ

เทานั้นแหละท่ีจะเปนเครื่องผูกใจยึดเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืนไดยืนนาน 

3. อัตถจริยา การประพฤติสิ่งท่ีดีเปนประโยชนแกผูอ่ืน หมายความวา ความเปนผูมี

น้ําใจ ไมนิ่งดูตาย รูจักสงเคราะหและชวยเหลือกิจการของผูอ่ืนใหสําเร็จ รูจักชวยกระทํากิจอันเปน

ประโยชนแกบุคคลอ่ืนหรือแกสังคมสวนรวม ตามความเหมาะสมแกฐานะและโอกาส ไมเปนคนแลง

น้ําใจชวยใครไมเปน คือ ไมเปนคนเห็นแกตัวจัด ยามท่ีผูอ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข เดือดรอน 

และตองการความชวยเหลือ เชน ในยามประสบทุกขภัยตาง ๆ ไดแก อุทกภัย ภัยจากน้ําทวม วาตภัย 

ภัยจากลมพายุ อัคคีภัย ภัยจากไฟไหม เปนตน ก็มีน้ําใจอนุเคราะหชวยเหลือบรรเทาทุกขผูอ่ืน หรือ

สังคมท่ีกําลังไดรับความทุกขเดือดรอนเชนนั้นตามกําลังของตนดวยใจเมตตาและกรุณาธรรม ความ

เปนผูมีน้ําใจ ยอมประพฤติสิ่งท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนตามสมควรแกฐานะและโอกาส ดวยเมตตา
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กรุณาธรรมเชนนี้ ยอมเปนเครื่องผูกใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู อ่ืน ใหผูกสมัคร รักใคร และมี

ความสัมพันธอันดีตอกันไดยั่งยืนนานเปนอยางดี ดังมี สุภาษิตคําโบราณวา ไปบานทานอยานิ่งดูตาย

ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน แมวาสมัยนี้การปนวัวควายใหลูกทานเลนเปนเรื่องลาสมัยแลว แต

สุภาษิตนี้ก็เปนอุทาหรณวา การรูจักสงเคราะห อนุเคราะหชวยเหลือผูอ่ืน หรือการประพฤติสิ่งท่ีเปน

ประโยชนแกผูอ่ืน เปนเครื่องผูกใจคน เปนคุณธรรมเครื่องครองใจคนไดดี ใหมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน

ไดอยางยั่งยืน 

4. สมานัตตตา ความเปนผูมีตนเสมอ ไมถือตัว คือ ความประพฤติปฏิบัติดีตอผูอ่ืน

อยางเสมอตนเสมอปลาย เม่ือมีชวีิตท่ีเจริญกาวหนา หรือไดดิบไดดีข้ึนไป ก็ไมถือตัวหรือทําตัวเยอหยิ่ง

กับญาติพ่ีนองหรือมิตรสหายเดิมท่ีเคยคบคาหรือปฏิบัติดีตอกัน เคยเคารพนับถือกันอยางไร ก็คง

ประพฤติปฏิบัติดีตอกัน เคารพนับถือกันอยูอยางนั้น ความเปนผูมีตนเสมอนี้เปนคุณเครื่องยึดเหนี่ยว

จิตใจผูอ่ืนไวเปนมิตรไมตรีท่ีดีตอกันไดเปนอยางดี 

พระราชสุทธิญาณมงคล (จรัญ ฐิติธมฺโม) (2554, หนา 35) ไดกลาวไววา สังคห

วัตถุ 4 เปนทางเกิดของสามัคคี มี 4 ขอ คือ 

1. ทาน คือ การใหปน การใหทานซ่ึงกันและกันไมหวงกัน โดยการใหทานแบงเปน 3 

ประเภท ไดแก ใหเพ่ือการบูชาคุณ ใหเพ่ือเหนี่ยวจิตใจผูอ่ืนไว และใหเพ่ือเห็นแกมนุษยธรรม 

2. ปยวาจา คือ พูดใหเขารัก ไมพูดใหเขาเกลียด ไมใสรายปายสี ตองพูดใหเขารัก

เรียกวา ปยวาจา ปดย เทวมนุสสานัง 

3. อัตถจริยา คือ บําเพ็ญตนใหเปนประโยชนตอสังคม อยานิ่งดูดาย อยาเห็นแก

ความเหน็ดเหนือ่ย 

4. สมานัตตตา คือ การวางตนใหเหมาะสม เรียกวา ไมถือตัวตนวา เราดีกวาเขา 

ไดแกวางตนใหเหมาะสมกับตําแหนงหนาที เหมาะกับฐานะ เหมาะกับกาลเทศะ ท่ีวาเหมาะสม

ตําแหนงหนาท่ีนั้น หมายความวา เรามีหนาท่ีอยางไร ก็ปฏิบัติไปตามหนาท่ี ท่ีวาเหมาะสมกับฐานะ

นั้น คือใชจายทรัพยใหเหมาะสมกับฐานะก็คือ เขาใจใชจาย ไมฟุงเฟอ สุรุยสุรายเกินไปแตก็ไมตระหนี่

เกินไปจนเขาข้ันทรมานตนเอง ท่ีวาเหมาะสมกับกาลเทศะนั้น หมายความวา ปฏิบัติกิจใหเหมาะสม

กับเวลาและสถานท่ี 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต) (2540, หนา 23) ใหความหมายของกําลังการ

สงเคราะห คือ ไดชวยเหลือเก้ือกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย เปนสมาชิกท่ีมี

คุณประโยชนของชุมชน 

ประภาศรี สีหอําไพ (2540, หนา 67) ใหความหมายของกําลังการสงเคราะห คือ 

ความพรอมเพรียงเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน รวมมือกันกระทํากิจการไดสําเร็จลุลวงดวยดี โดยเห็นแก

ประโยชนสวนรวมมากกวาสวนตัว ปรับตนเองเขากับผูอ่ืนไดดี รับผิดชอบ รักหมูคณะ 
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นพพงษ บุญจิตราดุล (2540, หนา 235) ใหความหมายของกําลังการสงเคราะห 

คือ การยอมรับในความเปนมนุษย เคารพในความปรารถนาดีของคนอ่ืน และกลุมบุคคลท่ีจะทํางาน

ใหบรรลุเปาหมายเปนท่ียอมรับรวมกัน มีมนุษยสัมพันธในการบริหาร สรางข้ึนจากพ้ืนฐานของความ

นับถือซ่ึงกันและกันมีไมตรีจิตจริงใจในศักดิ์ศรีและคุณคาของมนุษยดวยกัน นักบริหารตองพัฒนา

ทักษะท่ีจะสัมพันธกับบุคคลอ่ืนๆ กับสถานการณทางสังคมท่ีตนอยูไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ฉันทนา จันทรบรรจง (2541, หนา 130) ใหความหมายของกําลังการสงเคราะห 

คือ การเห็นคุณคาการรวมมือกับกลุม และการสนับสนุนแกกลุมดวยกําลังปญญา กําลังกายในการ

ประกอบกิจกรรมใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายท่ีชวยกันกําหนดข้ึน โดยท่ีกิจการนั้นอํานวยประโยชนท่ี

ยั่งยืนตอกลุม และไมเบียดเบียนทํารายบุคคลอ่ืน กลุมอ่ืน หรือสรรพสิ่งท้ังหลายในโลก 

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2542) ใหความหมายของกําลังการสงเคราะห คือ พลังท่ีเกิด

จากการให ใหความเก้ือกูล ใหความสงเคราะห ใหความเมตตากรุณาทําใหมีพลัง 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549, หนา 71) ใหความหมายของกําลัง

การสงเคราะหคือ เปนขอสําคัญยิ่ง กําลังแหงการสงเคราะหหรือมนุษยสัมพันธนี้ เปนเครื่องมือแสดง

ใหเห็นถึงความจริงท่ีวา ผูบริหารนั้นจะทํางานสําเร็จไดก็ดวยการอาศัยคนอ่ืน เม่ือไมมีการสงเคราะห

หรือมนุษยสัมพันธท่ีดี ก็ยอมไมมีใครชวยทํางาน การงานก็สําเร็จลงไมได ดังนั้น ผูบริหารจะตองมี

สงเคราะห 

ราชบัณฑิตยสถาน (2546, หนา 1159) อธิบายถึง คําวา สังคหะ คือ การรวบรวม 

การยอ ความเก้ือกูล ความเอ้ือเฟอ การสงเคราะห 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 71) ใหความหมาย

เก่ียวกับสังคหวัตถุ 4 ไววา สังคหะ แปลวา กําลังแหงการสงเคราะห หรือ มนุษยสัมพันธ ซ่ึงเปนธรรม

ท่ีสําคัญมากสําหรับนักบริหาร ผูทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน ถานักบริหารบกพรองเรื่องมนุษย

สัมพันธ ก็จะไมมีคนมาชวยทํางาน เม่ือไมมีใครชวยทํางานเขาก็เปนนักบริหารไมได พระพุทธเจาทรง

สอนหลักการสรางมนุษยสัมพันธไวเรียกวา สังคหวัตถุ หมายถึง วิธีผูกใจคน พระองคทรงตรัสวารถมา

แลนไปไดเพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงสวนประกอบตาง ๆ ของรถมาเขาดวยกันฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น 

คือ ทําหนาท่ีเปนกาวใจเชื่อมประสานคนท้ังหลายเขาดวยกัน ลิ่มสลักดังกลาวนั้นคือ สังคหวัตถุ นัก

บริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนรวมงาน และผูใตบังคับบัญชาไวได ถามีสังคหวัตถุ 4 ประการ 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543 หนา 167) สังคหวัตถุ 4 หมายถึง คุณธรรมท่ี

เปนเครื่องยึดเหนี่ยวใจคน ผูกใจคนและประสานหมูชนใหมีความสามัคคี เปนหลักธรรมท่ีทําใหคนเปน

ท่ีรักเปนท่ีชอบใจของคนท่ัวไป เปนการปลูกไมตรีเติมน้ําใจตอกัน ทําใหสังคมเปนสุข 

สรุปไดวา การสงเคราะห คือพฤติกรรมของผูบริหารแสดงออกมาถึงการปฏิบัติหนาท่ี

ดวยความเสียสละปรารถนาด ีมีไมตรีชวยเหลือผูอ่ืนใหพนจากความทุกข มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนได



23 
 

ดีมีสุข มีหลักการเหตุผลเท่ียงธรรม มีใจเปนกลาง ใหความชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมได

อยางเสมอตนเสมอปลาย 

 2.1.3 ประโยชนของหลักพละส่ี 

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตฺโต, 2540, หนา 23) กลาวถึง คุณธรรมความประพฤติปฏิบัติท่ีเปน

หลักประกันของชีวิต ซ่ึงทําใหเกิดความม่ันใจในตนเอง จนไมมีความหวาดหวั่นกลัวภัย เรียกวา ธรรม

อันเปนกําลัง คือ เปนขาราชการรูงานดี ดําเนินชีวิตดวยปญญา ทํากิจกรรมตาง ๆ ดวยความคิด เม่ือ

ประสบเหตุใด ๆ ก็ไมวูวามตามอารมณ หรือหลงไปตามสิ่งท่ีเยายวน ศึกษาสิ่งตาง ๆ ใหมีความรูชัด

เขาใจสิ่งท้ังหลายจนเขาถึงความจริง เปนผูประกอบกิจทําหนาท่ีการงานตาง ๆ อยูตลอดเวลา ดวย

ความพยายาม รักษาสัจจะ ดํารงตนในความจริง ท่ีรูชัดดวยปญญา จริงในหลักการ จริงในการปฏิบัติ

ไดชวยเหลือเก้ือกูล ทําตนใหเปนประโยชนแกเพ่ือนมนุษย 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต, 2549, หนา 79) กลาวถึง นักบริหาร คือ ผูทํางาน

ใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน บริหารดวยธรรมาธิปไตยท่ีถือหลักการและความสําเร็จของงานเปนใหญจึง

เปนผูนําท่ีนั่งอยูในหัวใจของคนรวมงาน ท้ังนี้เพราะเขามีธรรมเปนพลังในการบริหาร 4 ประการ คือ 

1. ปญญาพละ กําลังแหงความรอบรูเรื่องตน เรื่องคน และเรื่องงาน 

2. วิริยพละ กําลังแหงความขยันท่ีปลุกใจตนเองและคนอ่ืนตลอดเวลา 

3. อนวัชชพละ กําลังแหงความสุจริตท่ีปราศจากรูรั่วแหงชีวิตอันเกิดจากอบายมุข 

4. สังคหพละ กําลังแหงมนุษยสัมพันธท่ีประสานวจีไพเราะสงเคราะหประชาชนวางตนพอดี 

นักบริหารผูมีธรรมอยูในหัวใจยอมเปนศูนยรวมใจของคนรวมงาน และสามารถจัดการใหงานในหนาท่ี

ลุลวงไปดวยด ีการท่ีจะฝาฟนปญหาหรืออุปสรรคจนประสบผลสําเร็จไดดวยดีนั้นมีหลักอยู ดังตอไปนี้

จะตองเปนผูริเริ่ม การทํางานจะตองทําดวยความคิดริเริ่มท่ีดี มีแผนงานท่ีถูกตอง ขาราชการท่ีริเริ่ม

สรางสรรคประเทศก็เจริญกาวหนา การกาวใหทันอุปสรรคอยางไมทอถอย ซ่ึงหมายถึงทํางานอยางไม

ละท้ิงกระทําอยางตอเนื่อง เอาใจใสผูกพันในงานท่ีตนรับผิดชอบสูตอไป มนุษยสัมพันธ ธรรมขอนี้มี

ความสําคัญมากสําหรับขาราชการเพราะขาราชการจะตองเก่ียวของติดตอและสัมพันธกับผูอ่ืน

โดยเฉพาะขาราชการท่ีทํางานใกลชิดประชาชน 

สรุปไดวา พละ 4 ประการนี้มีความเหมาะสมสําหรับผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย

ปญญา ความเพียร ซ่ือสัตยสุจริต และมีการสงเคราะห ธรรมทุกประการมีความสอดคลองซ่ึงกันและ

กัน ถาปฏิบัติครบท้ัง 4 ประการ เชื่อวาขาราชการจะเจริญกาวหนา และงานท่ีทําจะประสบผลสําเร็จ

อยางดี จะเปนกําลังของผูบริหารสถานศึกษาแบบฉบับของชาวพุทธท่ีพระพุทธเจาทรงสั่งสอนไว   ซ่ึง 

ความมุงหมายในความสําคัญของคนกับคนผูนํากับผูตาม ท่ีสําคัญก็คือไปในลักษณะ “ยึดคนเปนจุด

ศูนยกลาง” 
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2.2 ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถ

ปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารงานบุคคลใหเกิด

ความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมาย ระเบียบ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรู 

ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและกาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึง

จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีผูใหความหมายเก่ียวกับการ

บริหารงานบุคคลดังนี ้

 ปทมา พุทธเสน (2551, หนา 14) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับ

บุคคล นับตั้งแตการวางแผน สรรหา การใช การพัฒนา ตลอดจนดูแลรักษาไวเพ่ือใหบุคลากรมี 

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานพอเพียง สามารถปฏิบัติงานใหสําเร็จลุลวงตามเปาหมายขององคกร 

 พิมพพัฑรา สินธุรัตน (2558, หนา 28) การบริหารงานบุคคล หมายถึง เปนงานท่ีเก่ียวของ

กับการจัดหา การจัดบุคคลไดเกิดผลข้ึนท้ังในดานทักษะความรู ความสามารถ การบํารุงรักษาบุคคล 

ท้ังในดานความรู และขวัญกําลังใจ ตลอดจนการใหพนจากงานเพ่ือประโยชนตอการดําเนินการของ

องคกรท่ีมีประสิทธิภาพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2552, หนา 57) ไดใหความหมายของการ

บริหารงานบุคคล หมายถึง การหาทางใชคนท่ีอยูรวมกันในองคกรนั้น ๆ ใหทํางานไดผลดีท่ีสุด

สิ้นเปลืองคาใชจายนอยท่ีสุด ในขณะเดียวกันก็สามารถทําใหผูรวมงานมีความสุข มีความพอใจ ท่ีจะ

ใหความรวมมือและทํางานรวมกับผูบริหาร เพ่ือใหงานองคกรนั้น ๆ สําเร็จลุลวงไปดวยดี 

 สุรียพร รุงกําจัด (2556, หนา 42) การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการท่ีมุง

สงเสริมใหครูในโรงเรียนมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนโดยดําเนินการ

ครอบคลุมตั้งแตการวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนง การสรรหา และการบรรจุแตงตั้ง การ

สรางเสริมประสิทธิภาพในการปฏบิัติงาน การวินัยและการรักษาวินัย และการลาออกจากราชการ 
 นิโกร (Nigro อางถึงใน พิมพพัฑรา สินธุรัตน, 2556, หนา 27) กลาวไววาเปนการดําเนินการ

เก่ียวกับตัวบุคคล นับตั้งแตการวางแผน การคัดเลือก การฝกอบรม การกําหนดสิ่งตอบแทนตาง ๆ 

การควบคุมอัตรากําลัง การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนําและเปนการ

เลือกสรรคนใหม และใชคนเกาใหไดผลงานจากการปฏิบัติงานของบุคลากรเหลานั้นมากท่ีสุดท้ัง

ในทางปริมาณและคุณภาพ 

 บีช (Beach อางถึงใน ปทมา พุทธเสน, 2551, หนา 13) ไดใหความหมายไววา การ

บริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานตาง ๆ เก่ียวกับนโยบายและโครงการเก่ียวกับตัวบุคคล 

การคัดเลือกบุคลากร ฝกอบรม การกําหนดสิ่งตอบแทนตาง ๆ การเสริมสรางแรงจูงใจในการ
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ปฏิบัติงาน การสรางภาวะผูนํา ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธท่ีดีในการทํางานในองคกรหรือ

หนวยงาน 

 ลูเนนเบอรก และ ออนสไตน (Lunenburg & Ornstein อางถึงใน ปทมา พุทธเสน, 2551, 

หนา 13) ไดใหความหมายไววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการสรรหาบุคลากร เริ่ม

ตั้งแต การวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การฝกอบรมและการพัฒนา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน การจัดสวัสดิการและผลประโยชนเก้ือกูล เพ่ือสรางความสัมพันธท่ีดีในการทํางานใน

องคกรใหบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคกร 

 สุนทร อามาตย (2544, หนา 17) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการ

ดําเนินเก่ียวกับบุคคลในองคการหรือหนวยงาน เริ่มตั้งแตการคัดเลือก การสรรหา การพัฒนาธํารง

รักษาการใหพนจากการปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดผลจากการปฏิบัติงานของบุคลากรตอหนวยงานมากท่ีสุด 

 สุธี สุทธิสมบูรณ และสมาน รังสิโยกฤษฏ (2541, หนา 33) กลาววา การบริหารงานบุคคล 

หมายถึง กระบวนการเก่ียวกับการวางนโยบาย การวางแผน การวางระเบียบขอบังคับ เก่ียวกับตัว

บุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการหรือหนวยงาน ท้ังนี้กเพ่ือจะใหไดมา ไดใชประโยชน และบํารุงรักษาไว

ซ่ึงทรัพยากรดานมนุษย (Human Resources) ใหมีประสิทธิภาพ และมีปริมาณเพียงพอเพ่ือใหการ

ปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค กระบวนการนี้จึงรวมถึงหนาท่ีตาง ๆ ท้ังหมดตั้งแตการสรรหา

บุคคลเขาปฏิบัติงาน จนกระท่ังออกจากงาน 

 สุภาพร พิศาลบุตร (2543, หนา 1) กลาววา การบริหารงานบุคค หมายถึง ภารกิจหนาท่ี

สําคัญประการหนึ่งของผูบริหาร ท่ีใชท้ังศาสตรและศิลปะในการจัดวางแผนกําลังคน การสรรหา

คัดเลือก และการบรรจุบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับตําแหนงงานพรอมท้ังสามารถใช

ประโยชนใหเกิดผลสูงสุด ธํารงรักษาและพัฒนาบุคคลเหลานั้นเพ่ือผลสําเร็จขององคการ 

 อาภัสสรี ไชยคุนา (2542, หนา 4) กลาววา การบริหารงานบุคคล คือ การวางแผนกําหนด

นโยบายการดําเนินงานในการบริหารทรัพยากรมนุษย ตั้งแตการแสวงหาคนท่ีมีความรู ความสามารถ

ใชใหเปนประโยชน พัฒนาใหมีคุณภาพและประสิทิภาพ 

 วิลาวรรณ รพีพิศาล (2554, หนา 2) ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง 

การใชทรัพยากรบุคคลอันทรงคุณคาขององคการใหปฏิบัติงานไดสําเร็จตามวัตถุประสงคขององคการ

โดยมีภารกิจหลัก 7 ดาน คือ การวางแผนกําลังคน การสรรหาและการคัดเลือก การฝกอบรมพัฒนา 

การจายคาตอบแทน และผลประโยชนเก้ือกูล การดูแลสุขภาพความปลอดภัย แรงงานสัมพันธ และ

การวิจัยดานทรัพยากรมนุษย 

 พนัส หันนาคินทร (2542, หนา 15) ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง 

การท่ีองคการจัดการวางกระบวนการตาง ๆ เพ่ือประโยชนในการท่ีจะไดมาซ่ึงบุคคลท่ีมีคุณภาพตาม

ความตองการ และความจําเปน เม่ือไดมาแลวตองกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนในอันท่ีจะบํารุงรักษา ตอบ
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แทน พัฒนา ประเมินผลการทํางาน ตลอดจนกําหนดวิธีการท่ีจะใหความม่ันคงในชีวิตการทํางาน และ

การพิจารณาใหออกจากงานตามวาระหรือดวยสาเหตุอ่ืน เชน ไมสามารถท่ีจะทํางานตอไปได ไมวาจะ

ดวยการดอยความสามารถ หรือการประพฤติท่ีไมควรก็ตาม ในกรณีดังกลาว ผูบริหารและ

ผูปฏิบัติงานอาจจะไมเคยพบกันเลย แตผูปฏิบัติจะตองเดินไปตามเสนทางท่ีวางไว 

 บรรยงค โตจินดา (2545, หนา 16) ไดใหความหมายของการบริหารงานบุคคล หมายถึง 

กระบวนการในการสรรหาบุคคลเขาปฏิบัติงาน เพ่ือใหไดบุคลากรท่ีมีคุณภาพท่ีเหมาะสมกับงานท่ี

กําหนดไว ท้ังผูบริหารงานยังใชเทคนิคการบริหารงานเพ่ือใหเกิดความพอใจในการปฏิบัติงาน ให

บุคคลท่ีปฏิบัติงานมีการพัฒนาคุณภาพ และฝมือในการทํางาน มีการประเมินผลงาน การธํารงรักษา

ทรัพยากรบุคคลท่ีมีคาเอาไว มีการจายคาตอบแทน สวัสดิการและประโยชนเก้ือกูลแกบุคคลท่ีอยูใน

องคการ การสรางขวัญกําลังใจ สรางจริยธรรมและทัศนคติท่ีดีตอองคการ หรือวัฒนธรรมองคกรท่ี

เหมาะสม 

 สรุปไดวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง กระบวนการดําเนินงานเก่ียวกับบุคคลท่ีปฏิบัติงาน

ในสถานศึกษา ในกิจกรรมท้ังปวงท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานดานบุคคลอันเปนทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพถูกนําออกมาใชอยางมีประสิทธิผลสงผลสําเร็จตอการปฏิบัติงานใหไดมากท่ีสุด

ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
 

2.2.2 ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล 

 การบริหารงานบุคคลจะประสบความสําเร็จตามเปาหมายและวัตถุประสงคนั้น ก็ข้ึนอยูกับ

การบริหารทรัพยากรทางการบริหารท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ผูบริหารจะตอง

คํานึงถึงระบบการบริหารบุคคลท่ีดี ท่ีสอดคลองกับบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถในหนวยงาน 

นั้น ๆ และทําใหการดําเนินงานเปนไปตามจุดมุงหมายตามท่ีตองการกําหนดไว ซ่ึงไดมีนักวิชาการได

ใหแนวคิดเก่ียวกับ ความสําคัญของการบริหารงานบุคคล ไวแตกตางกันดังนี้ 

 สารีนะ ดอปอ (2553, หนา 19) ไดใหความสําคัญวา การบริหารงานบุคคลมีความสําคัญ

เพราะ ชวยใหบุคคลท่ีปฏิบัติงานในองคการมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน เกิดความจงรักภักดี

ตอองคการท่ีปฏิบัติงาน ซ่ึงเปนการชวยพัฒนาใหองคการเจริญเติบโตเพราะการบริหารงานบุคคลนั้น 

เปนสื่อกลางในการประสานงานระหวางแผนตาง ๆ เพ่ือแสวงหาวิธีการใหไดบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ

เหมาะสมเขามาทํางานในองคกรเพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดทําใหองคกรเจริญเติบโตและพัฒนายิ่งข้ึน 

อีกท้ังเปนการชวยเสริมสรางความม่ันคงแกสังคมและประเทศชาติ ถาการบริหารงานบุคคลดําเนินการ

อยางมีประสิทธภาพแลว ยอมไมกอใหเกิดความขัดแยงระหวางองคการและผูปฏิบัติงานทําใหสภาพ

สังคมโดยสวนรวมมีความสุขความเขาใจท่ีด ี
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 เพชร กลาหาญ (2552, หนา 16) ไดกลาววา องคการจะประสบความสําเร็จในการทํางาน

มากนอยเพียงใดนั้น สิ่งท่ีสําคัญคือการบริหารงานบุคคลท่ีซ่ึงผูบริหารจําเปนจะตองมีความรูดาน

พฤติกรรมศาสตร รูหลักในการบริหารทรัพยากรมนุษย ตองเขาใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของ

งานมากข้ึน มีการวางแผนท่ีเหมาะสม มีการใชคนใหเหมาะสมกับงานตามวัตถุประสงคและความ

ตองการขององคการเพ่ือใหองคการมีความเจริญกาวหนา ไมกอใหเกิดปญหาหรือความขัดแยงใน

องคการซ่ึงจะมาซ่ึงผลประโยชนตอองคการและผูปฏิบัติงานในองคการ 

 พิศาล สรอยธุหร่ํา (2551, หนา 50) ไดอธิบายวา การบริหารงานบุคคล เปนภารกิจสําคัญ

ของทุกหนวยงาน ท้ังนี้เพราะทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสงผลตอความสําเร็จขององคการ โดยเฉพาะ

อยางยิ่งโรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตองมีครูเปนทรัพยากรบุคคลท่ีเปนหลักในการปฏิบัติงานเพ่ือ

ตอบสนองภารกิจของโรงเรียน การดําเนินงานดานการบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัวมีอิสระ

ภายใตกฎหมาย ระเบียบขอบังคับท่ีกําหนดดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล ไดรับการพัฒนาเพ่ิมพูน

ความรูความสามารถ ไดรับการยกยอง เชิดชู มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน มีความกาวหนา ม่ันคง

ในวิชาชีพเหลานี้จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนเปนอยางมาก  

 พรพรรณ อินทรประเสริฐ (2550, หนา 75) ไดกลาวถึงความสําคัญวา การบริหารงานดาน

บุคคลในสถานศึกษา มีความสําคัญมาก เพราะเปนปจจัยแหงความสําเร็จในการบริหารองคกร หาก

สถานศึกษาใดประกอบไปดวยบุคลากรทางการศึกษาท่ีเปนมืออาชีพอยางแทจริง คือ มีความรู มี

ความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณท่ีเหมาะสมกับการจัดการศึกษา 

ยอมสงผลใหสถานศึกษาแหงนั้นม่ีท้ังคุณภาพและประสิทธิภาพ 

กระทรวงศึกษาธิการ (2548, หนา 51) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาวา เปนภารกิจสําคัญท่ีมุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองตอ

ภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดานการบริหารบุคลากรใหเกิดความคลองตัวอิสระภายใต

กฎหมาย ระเบียบ เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการ

พัฒนา มีความรู ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความม่ันคงและ

กาวหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ของผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้นหากขาด

ซ่ึงบุคลากรท่ีดี ก็ยากท่ีจะหวังความสําเร็จจากกิจการงานนั้น ท้ังนี้เพราะปจจัยอ่ืน ๆ ไมวาจะเปนเงิน 

วัสดุอุปกรณ เทคนิควิธีการ จะดําเนินไปดวยดีมีประสิทธภาพนั้นจําเปนตองอาศัยคน 

 ธงชัย สันติวงษ (2540, หนา 18-19) ไดใหความสําคัญวา สภาพองคการทุกวันนี้ มีปญหา

อันเกิดจากถูกกระทบดวยอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงในสภาพแวดลอมสังคมโลก ซ่ึงสงผลกระทบตอ

การบริหารงานบุคคลในองคการโดยตรง การเปลี่ยนแปลงลวนมีผลกระทบท่ีทําใหการบริหารงาน

บุคคลตองใหความสําคัญกับบุคลากรข้ึนมากกวาแตกอน ปจจัยท่ีมีผลกระทบตอการบริหารงานบุคคล

ขององคกรไดแก 
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1. ปจจัยทางดานเศษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงและความผันผวนทางเศษฐกิจของประเทศท่ี

เกือบจะควบคุมและแกไขไมได ทําใหสภาพความเปนอยูของประชาชนลําบากมากยิ่งข้ึนและทํานอง

เดียวกัน ปญหาทางดานการจายคาตอบแทนท่ีเพียงพอสําหรับบุคลากรเพ่ือใหทันกับคาครองชีพ

กลายเปนปญหาหนักอกท่ีทุกหนวยงานจะตองแกไข 

2. ปญหาทางดานเทคนิควิทยาการ การเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วของเทคโนโลยีสงผลใหเทคนิค

วิธีการทํางานตองเปลี่ยนแปลงไปนั้น มีผลกระทบโดยตรงตอสภาพการทํางานในองคการมากข้ึน 

เครื่องจักร สมองกล และเครื่องมืออัตโนมัติหลายชนิดไดถูกน้ําเขามาทํางานแทนคนดวยเหตุผลความ

จําเปนหลายประการ ในกรณี ตองแกไขดวยการใหการอบรมและจัดสรรหนาท่ีตําแหนงงาน ตลอดจน

ปรับปรุงกําลังคนในจุดตาง ๆ ใหม การออกแบบงานใหถูกตอง คือการตองเรงพัฒนาบุคลากรใหมี

ความสามารถในชวงเวลาสั้น ๆ นับไดวาเปนสิ่งยุงยากท่ีตองใชเทคนิคตาง ๆ และการดําเนินงานดวย

วิธีการพิเศษหลายประการจึงจะไดผล 

3. ปจจัยทางดานสังคม ปจจัยท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมนี้จะมีความสําคัญ

มากเปนพิเศษ ในสังคมไทยปจจุบันมีคนมีการศึกษามากข้ึน ความตองการตาง ๆ มีมากข้ึนและ

เปลี่ยนไปตามความพอใจในงานและคุณภาพชีวิต นับวาเปนปญหาสําคัญท่ีสุดของคนในยุคปจจุบัน 

การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดมีผลทําใหทัศนคติและคานิยม ตลอดจนสิ่งจูงใจของคนในสังคมยุคใหม 

โดยเฉพาะคนหนุมสาวตางไปจากเดิมเปนอันมาก การทําความเขาใจถูกตองและมีศิลปะในการจูงใจท่ี

ไมซํ้าแบบเดิมถือเปนเรื่องสําคัญท่ีจะตองดําเนินการ การท่ีจะสามารถเผชิญกับปญหาตาง ๆ จึง

นับเปนเรื่องสําคัญท่ีองคการสวนมากตองหันมาสนใจ คือ 

1) ตองพยายามเขาใจถึงความตองการทางจิตวิทยา หรือทางจิตใจของบุคลากร 

2) ตองพิจารณา ยกระดับความสามารถของงานวิชาชีพดานการบริหารงานบุคลากร

สมาคมวิชาชีพ คือ สมาคมการจัดการงานบุคคลแหงประเทศไทยไดมุงสรางสรรคความรูและเทคนิค

ใหแพรหลายมานับไดวามีประโยชนเปนอยางมากตอสังคมและประเทศชาติโดยสวนรวม 

3) ตองใหความสนใจกับการวิจัย ศึกษาปญหาทางดานการบริหารงานบุคลากรเรื่อง

นี้นับวาขาดแคลนเปนอยางมาก ซ่ึงถาหากไดใหความสนใจคนควาวิจัยปญหาอยางลึกซ้ึงท่ีละดาน

เรื่อยไปแลว ในระยะยาวจะไดขอเท็จจริงหรือความรูมากข้ึน อันจะชวยใหการบริหารงานบุคลากรมี

คุณภาพและทําใหไดผลดีมากยิ่งข้ึน 

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

จะตองมีวิธีการบริหารงานท่ีจะทําใหชนะใจลูกนอง ธรรมะสําหรับผูบริหารงาน คือจะตองมีความหนัก

แนนม่ันคง และสามารถเปนเสาหลักในการสรางความเชื่อม่ันใหแกลูกนองได มีความสามารถในการ

แบงงานใหลูกนองทําตามความชํานาญของแตละบุคคลและรูจักกระจายอํานาจใหแกลูกนองเพ่ือจะได



29 
 

ชวยแบงเบาภาระของตนเอง ดังนั้น ผูบริหารงานท่ีดีจึงเปนผูท่ีคอยดูแลภาพรวมในการทํางานของ

บุคคลในองคการ 

สุดา สุวรรณาภิรมย (2548, หนา 7) ไดอธิบายถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลไววา 

การบริหารงานบุคคล เปนงานท่ีผูบริหารงานในองคการทุกคนตองใหความสําคัญ ท้ังนี้เพราะการ

บริหารงานดานการบริหารงานบุคคลเปนงานท่ีตองคัดสรรบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ

ประสบการณ มีทัศนคติท่ีดีเขามาทํางานในองคการ อีกท้ังยังดําเนินการอยางตอเนื่อง เพ่ืออบรม

พัฒนาและปรับปรุงใหบุคลากรซ่ึงเปนสมาชิกในองคการเหลานี้มีความรู ความสามารถ เพ่ิมพูนมาก

ยิ่งข้ึน และทํางานในฝายของตนเองรวมท้ังประสานงานระหวางฝายหรือหนวยงานตาง ๆ เพ่ือใหเกิด

ความเขาใจและความสามารถนําไปประยุกตใชในทางปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังนั้นผูบริหารจึง

มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีความรูเรื่องการบริหารงานบุคลากรเปนอยางดีเพ่ือท่ีจะสามารถใช

งานทรัพยากรบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคขององคการ 

บรรยงค โตจินดา (2545, หนา 20) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลไววา การ

บริหารงานบุคคลนั้นนับวันจะยิ่งมีความสําคัญมากข้ึนเรื่อย ๆ ตราบใดท่ีเรายอมรับความจริงท่ีวา

ทรัพยากรมนุษยนั้นมีความสําคัญยิ่งกวาปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ แมจะมีเครื่องจักรกลเขามามีบทบาทใน

การดําเนินธุรกิจมากข้ึน และใชวิทยาการท่ีสูงข้ึน มีวิสัยทัศนสามารถยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไมใชนํา

เครื่องจักรเขามาแทนท่ีคน ไมใชเขามาเปนนายคน เพราะคนตองเปนนายเครื่องจักรอยูวันยังคํ่า คือ

คนเปนผูสรางและผูใชเครื่องจักร เชน ผลิตคอมพิวเตอร ผลิตโปรแกรม สั่งใหเครื่องทําตามคําสั่ง ทํา

ใหไดงานท่ีละเอียดและรวดเร็ว และมีขอผิดพลาดนอยลงหรือไมมีเลย 

สมคิด บางโม (2544, หนา 91) ไดกลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลวา คนเปน

ปจจัยสําคัญยิ่งของการบริหาร เพราะคนเปนผูปฏิบัติงานทุกอยางขององคการ หากไมมีคนหรือไมมี

คุณภาพการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายขององคการยอมดําเนินไปดวยความยากยิ่ง การจะไดคนดีมี

คุณภาพเขามาทํางานยอมข้ึนอยูกับการบริหารงานบุคคลท่ีดี 

อาภัสสรี ไชยคุณนา (2542, หนา 2) กลาวถึงความสําคัญบุคลากรเปนผูใชทรัพยากรตาง ๆ 

ในการสรางผลงานเปนองคประกอบและทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดขององคการ ถามีการบริหารไดอยางมี

ประสิทธิภาพมีการพัฒนาบุคลากรในการปฏิบัติงานใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึนได ก็สามารถใชทรัพยากรได

อยางมีประสิทธิภาพ ลดความสิ้นเปลืองของเวลา วัสดุ และงบประมาณ อันเปนการชวยลดตนทุนใน

การผลิตลง ผลงานท่ีไดก็จะมีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามมา 

วรนารถ แสงมณี (2543, หนา 6) กลาวถึงความสําคัญของการบริหารงานบุคคลไว 6 

ประการดังนี้ 

1. มีการแขงขันกันมากข้ึนเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐกิจและการเมือง ทําใหมีการ

เปลี่ยนแปลงบทบาทของบุคลากร บุคลากรไมไดอยูในฐานะท่ีจะตองทํางานใหกับองคการใดองคการ
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หนึ่งแตเพียงท่ีเดียว อาจโยกยายไปทํางานใหกับองคการใดก็ตามสิทธิและความพอใจ เพราะความอยู

รอดขององคการข้ึนอยูกับบุคลากรดวย ตางฝายตางก็ตองอาศัยซ่ึงกันและกัน ผูบริหารไมไดอาศัย

เพียงงานอยางเดียวแตตองอาศัยเกียรติยศและความม่ันคงในการทํางานการยอมรับในความสําคัญ

ของคน ความสําเร็จในชีวิตและการมีสวนรวมในการทํางานเปนเครื่องจูงใจ 

2. เกิดจากกฎเกณฑและขอกําหนดของรัฐ รัฐไดเขามามีบทบาทในการกําหนดเก่ียวกับเรื่อง

สวัสดิการ รายได สภาพการทํางาน วันหยุดงานและเงินทดแทนตาง ๆ 

3. ความซับซอนทางดานเทคโนโลยี เชน การแบงงานตามหนาท่ี ตามความชํานาญเฉพาะ

ดาน ตองการบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถสูง จะตองไดรับการฝกอบรมและมีคุณสมบัติท่ีพรอม

เพ่ือใหระบบการทํางานเปนไปอยางราบรื่น ผูบริหารจะตองดูแล ธํารงรักษาสงเสริม สนับสนุน

บุคลากร ซ่ึงเปรียบเสมือนทรัพยากรอันมีคาขององคการ ใหมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีรายได

และสวัสดิการตาง ๆ เพ่ือใหเขาเกิดความพึงพอใจท่ีจะทํางานนั้นใหไดผลงานมากท่ีสุด 

4. องคการมีความซับซอนมากข้ึนทุกสวนขององคการ ไมไดมีอิสระท่ีจะดําเนินงานเองไมถูก

กระทบจากปจจัยท่ีอยูภายนอก ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมมีสาเหตุหลาย

ประการท่ีทําใหดําเนินงานในองคการมีความยุงยาก 

5. บทบาทของฝายบริหารเปลี่ยนไปจากเดิม ปรัชญาทางการบริหารข้ันพ้ืนฐานท่ีถือเอา

วัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงนับวาเปนสิ่งสําคัญท่ีจะกอใหเกิดความรวมมือหรือความขัดแยงระหวาง

บุคคลฝายตาง ๆ ในองคการ จึงตองใหความสําคัญกับคนเปนอันดับแรก 

6. ความรูทางดานพฤติกรรมศาสตรมีมากข้ึน เกิดข้ึนจากการศึกษา วิจัย คนควาของ

ผูเชี่ยวชาญและนักวิชาการดานพฤติกรรมศาสตร เชน สิ่งแวดลอมในท่ีทํางานและความสัมพันธ

ระหวางผูปฏิบัติงาน จะกอใหเกิดผลกระทบในการปฏิบัติงานในทางใดบาง 

สมพงษ เกษมสิน (2541, หนา 102) กลาววา งานบุคคลมีบทบาทสําคัญในข้ันตอนของการ

บริหาร ซ่ึงประกอบดวยข้ันตอน 5 ประการ คือ การวางแผน การจัดองคการ การจัดการเก่ียวคน การ

ประสานงาน และการควบคุมงาน ในบรรดาองคประกอบเหลานี้ การจัดการเก่ียวกับบุคคลโดยเฉพาะ

การสรรหาเก่ียวกับบุคคลท่ีมีความรูความสามารถมาปฏิบัติงาน และบํารุงรักษาดูแลใหบุคลากร

เหลานั้น ไดใชความรูความสามารถอยางเหมาะสมเต็มท่ี นับวาเปนสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด การจัดการ

เก่ียวกับคนนั้นเปนเรื่องท่ียุงยากซับซอน เพราะคนมีชีวิตจิตใจมีความรูสึก มีปญหา มีความตองการ

แตกตางกันไป แตถาสามารถจัดการเก่ียวกับบุคคลใหดําเนินไปดวยความเรียบรอยแลว ปญหาอ่ืน ๆ 

ก็แทบจะหมดไปท่ีเดียว ดังนั้น การบริหารงานเก่ียวกับบุคคลในองคการจึงเปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง 

สรุปความสําคัญของการบริหารงานบุคคล ดวยวิธีการใชหลักธรรมท่ีทําใหผูบริหารมีความ

หนักแนน ทําใหลูกนองเชื่อม่ัน รูจักกระจายงานใหลูกนองชวยงานจะชวยการบริหารงานบุคลากรมี

คุณภาพและทําใหไดผลดีมากยิ่งข้ึน 
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2.2.3 ทฤษฎีการบริหารงานบุคคล 

ความตองการของมนุษยมีความเก่ียวเนื่องและซํ้าซอนกันอยูแมความตองการในระยะหนึ่ง ได

หายไปแลวก็เกิดความตองการระอ่ืนขามาแทนท่ีแตความจริงแลวความตองการเหลานั้นไดรับการ

ตอบสนองเพียงบางสวนเทานั้น ทฤษฎีของการบริหารเปนศาสตรท่ีมีองคประกอบของความรู หลัก

และกฎเกณฑท่ีนํามาจากศาสตรสาขาตาง ๆ เพ่ือไปใชเปนแนวทางในการศึกษาความรู เก่ียวกับการ

บริหารแลวนําไปสูการปฏิบัติจริงการบริหารท่ีจะประสบผลสําเร็จไดนั้นก็ข้ึนอยู กับความสามารถ

ประสบการณและทักษะของผูบริหารการประยุกตเอาทฤษฎีตาง ๆ เก่ียวของ กับการบริหารไปสูการ

ปฏิบัติจริงใหไดอยางเหมาะสมกับสถานการณและสิ่งแวดลอมซ่ึงมีนักวิชาการ และนักการศึกษาหลาย

ทานไดเสนอทฤษฎีของการบริหารดังนี้  

คริส อากีริส (Chris Argyris, 1953, p. 30) อางในภารดี อนันตนาวี ไดกลาวถึงทฤษฎีการ

บริหารแบบมีสวนรวมไว 3 ประการคือ  

1. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น คือ สมาชิกในองคการยอมมีการปรารถนา ท่ีจะได

รวมแสดงความคิดเห็นในการบริหารงานในองคการ การรับฟงความคิดเห็นก็ทําใหรูสึกวามีสวนรวม  

2. การมีสวนชวยใหเกิดการยอมรับในเปาหมายคือมีการรวมมือเกิดข้ึนภายในองคการ ก็ทํา

ใหสมาชิกท้ังหมดภายในองคการมีเปาหมายเดียวกันเปนการพรอมเพียงกันในการปฏิบัติ 

3. การมีสวนรวมทําใหความสํานึกในหนาท่ีรับผิดชอบคือเปนการกระตุนให เกิดความสํานึก

ในหนาท่ีรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในองคการ  

เทเลอร (Taylor, อางในภารดี อนันตนาวี, 2552, หนา 15) กลาวถึงทฤษฎีการบริหารเชิง

วิทยาศาสตร ดวย 6 ประการดวยกันคือ 

1. หลักเรื่องเวลาถือวาเปนการวัดความสามารถในการผลิตโดยการจัดเวลาในการผลิต และ

การต้ังเวลามาตรฐานสําหรับการผลิตท้ังหมดซ่ึงการวัดผลผลิตของการทํางานนั้นถาจะวัดให ถูกตอง

ตองใชเวลาเปนเครื่องตัดสินและควรมีการกําหนดเกณฑมาตรฐานของเวลาท่ีควรใชใน การทํางานแต

ละอยางหรือประเภท 

 2. หลักการกําหนดหนวยคาจาง คาจางสําหรับบุคลากรนั้นตองเหมาะสมกับผลงาน และ

อัตราคาจางควรพิจารณาโดยยึดหลักเกณฑนอกจากนั้นผูปฏิบัติงานควรไดทํางานท่ีเหมาะสม กับ

ความสามารถของตนเองมากท่ีสุด  

3. หลักการแยกงานวางแผนออกจากงานปฏิบัติคือฝายบริหารควรทําหนาท่ีดานการวางแผน 

และการประสานงานเพ่ือใหฝายปฏิบัติงานทํางานไดคลองตัวมีประสิทธิภาพไมควรใหฝายปฏิบัติงาน 

เปนฝายรับผิดชอบในการคิดและวางแนวทางในการทํางานฝายบริหารควรวางแผนโดยตั้ง อยูบน

พ้ืนฐานของหลักการเวลาและขอมูลอ่ืน ๆ ตามหลักเกณฑในขอ 1 และขอมูลท่ีเก่ียวสัมพันธกับการ
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ผลิตการปฏิบัติงานนั้นจะตองสะดวกรวดเร็วข้ึนทันเหตุการณนอกจากนั้นการทํางาน ตองมีระบบและ

วิธีการท่ีเหมาะสม 

4. หลักการทํางานโดยวิธีทางวิทยาศาสตรถือวาวิธีการของการทํางานควรจะถูกกําหนด โดย

ฝายบริหารฝายบริหารควรจะเปนผูรับผิดชอบในการจัดวิธีการทํางานแสวงหาวิธีและเทคนิค ทาง

วิทยาศาสตรท่ีเหมาะสมและดีท่ีสุดมาใชและฝายบริหารตองอบรมใหแกผูปฏิบัติงานใหมีความรู และ

ความสามารถท่ีเหมาะสมในการทํางานตามเทคนิคนั้น ๆ โดยอาศัยวิธีทางวิทยาศาสตร เพ่ือใหได

ผลผลิตสูงสุด  

5. หลักการควบคุมโดยฝายบริหารถือวาฝายบริหารควรไดรับการฝกอบรม ในดานการบริหาร

ซ่ึงอยูบนหลักการทางวิทยาศาสตรและสามารถประยุกตหลักวิทยาศาสตรมาใชในการจัดการควบคุม

ใหเกิดประโยชนมากยิ่งข้ึนและฝายบริหารตองเปนฝายควบคุมการทํางานของฝายปฏิบัติงาน  

6. หลักการจัดระเบียบการปฏิบัติงานมีการพิจารณานําหลักการบริหารแบบทหารมาใช ควร

มีการจัดองคการใหเหมาะสมเพ่ือใหเกิดการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงและทํางานอยางประสานสัมพันธกัน

ระหวางแผนการตาง ๆ ในองคการนั้นโดยยึดถือความเครงครัดในระเบียบวินัยในการสงเสริม 

ประสิทธิภาพการทํางาน 

 มาสโลว (Maslow, อางใน ภารดี อนันตนาวี, 2552, หนา 119) ยังไดกลาวถึงระดับความ

ตองการ 5 ระดับ ดังนี้  

1. ความตองการทางกายภาพ (Physiogical Needs) เปนความตองการพ้ืนฐานท่ีสําคัญท่ีสุด

ในการดํารงชีวิตอยูได  

2. ความตองความปลอดภัย (Safety-Needs) เปนความตองการความปลอดภัย ทางดาน

รางกายในการดํารงชีวิตและการทํางานจนเกิดความพึงพอใจและเชื่อม่ัน 

3. ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) เปนการปรับตัวใหเขากับสังคมเปนความ 

ตองการท่ีจะเปนท้ังผูใหและผูรับจะไมเกิดความโดดเดียว  

4.ความตองการชื่อเสียง (Esteem Needs) เชน เกียรติยศ ชื่อเสียงการไดรับความยอมรับ 

จากคนอ่ืนและตนเอง  

5. ความตองการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุดหรือความตองการประจักษตน (Self-

Actualization,Self Fulfillment Needs) ความคิดเก่ียวกับการท่ีบุคคลพยายามมุงตอบสนอง ความ

ตองการท่ีจะประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวิตหรือความตองการประจักษตนเชนแนวโนม ของบุคคล

จะเปนอยางไรหรืออยูในสถานภาพอะไร 

ฟาโยว (Fayol, อางใน ภารดี อนันตนาวี, 2552, หนา 18) ไดกลาวถึงหลักการบริหาร 14 

ประการ คือ 
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 1. การแบงงานกันทํา (Division of work) คือการทํางานควรมีการแบงงานกันทํางาน การ

ทําตามแตละฝายงานเพ่ือสงเสริมความสามารถ ความม่ันใจและความถูกตองแมนยํา ในการทํางานท่ี

จะชวยใหผลิดงานเพ่ิมข้ึน 

2. อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ (Authority and Responsibility) ในการทํางาน ผูท่ี

ไดรับมอบใหปฏิบัติงานใดก็ควรจะไดรับอํานาจอยางเพียงพอท่ีจะสามารถปฏิบัติงานนั้นไปไดดวยดี  

อํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบจึงควรไปดวยกัน  

3. ความมีระเบียบวินัย (Discipline) คือ ผูปฏิบัติงานท่ีดีจะตองมีระเบียบวินัยในการทํางาน 

จึงจะตองมีกฎระเบียบเพ่ือใหมีความเคารพเชื่อฟงผูบังคับบัญชา 

4. ความมีเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of command) คือ ผูปฏิบัติควรเปนผูรับ การ

บังคับบัญชาสั่งการจากผูบริหารเพียงอยางเดียวเพ่ือเปนเอกภาพในการบังคับบัญชา 

5. เอกภาพในการอํานวยการ (Unity of Direction) คือการทํางานในกลุมเดียวกันควรมี 

หัวหนาในการดําเนินการเพียงคนเดยีวภายใตแผนงานและเปาหมายท่ีกําหนดไว  

6. ประโยชนสวนบุคคลถือเปนรองสวนประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง (Subordination of 

individual Interests to General Interests) คือธุรกิจใด ๆ ก็ตามผูบริหารไมควรเห็นแกประโยชน

ของคนกลุมใดกลุมหนึ่งโดยปฏิบัติตนใหเปนตัวอยางใหคําปรึกษาแนะนํารวมมือกับผูรวมปฏิบัติงาน

ทุกอยางท่ัวถึงและไมแกประโยชนตนเองเปนท่ีตั้ง 

7. การใหผลประโยชนตอบแทน (Remuneration) คือ เงินเดือนคาจางควรถือหลักความ

ยุติธรรมโดยคํานึงถึงคาครองชีพ สภาวะทางเศรษฐกิจความตองการดานแรงงาน สถานภาพผูรวมงาน

เพ่ือความพึงพอใจท้ังสองฝาย 

8. การรวมอํานาจไวท่ีสวนกลาง (Centralization) คือ เม่ือมีการมอบอํานาจใหผูบริหารคน

ใด คนหนึ่งแลวก็ใหสามารถควบคุม บังคับบัญชาหรือสั่งการไดโดยใหผูบริหารพิจารณาตามความ

เหมาะสม ตามสถานการณวาควรกระจายอํานาจหรือรวมอํานาจท้ังนี้ข้ึนอยูกับลักษณะขององคการ

บุคลิกภาพ สวนบุคคลและคุณคาจริยธรรมของผูบริหาร  

9. สายการบังคับบัญชา (Chain of Common or scalar Chain) เปนสิ่งท่ีแสดงใหเห็นถึง 

ความสัมพันธอยางเปนทางการระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาซ่ึงควรจัดใหมีชวงของ การ

บังคับบัญชาท่ีลดหลั่นท่ีเหมาะสมไมควรหางเหินจนเกินไปเพราะจะทําใหเกิดชวงวางของสาย 

การบังคับบัญชา  

10. คําสั่ง (Order) คือ ในการบริหารงานนั้นจําเปนตองมีการสั่งการท่ีจะตองออกเปนคําสั่ง 

หรือกฎระเบียบขอบังคับท่ีเปนลายลักษณอักษรวางไวเพ่ือใหฝายปฏิบัติรับทราบและปฏิบัติตาม  

11. ความเสมอภาค (Equity) คือ หลักแหงความยุติธรรมท่ีผูบริหารท่ีตองปฏิบัติ ตอ

ผูใตบังคับบัญชาทุกคนรวมท้ังมความเมตตากรุณาความจงรักภักดีตอทุกคนโดยเสมอภาค 
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12. ความม่ันคงในหนาท่ีการงาน (Stability of Tenure of Personnel) คือการดํารงอยู ใน

ตําแหนงของบุคลากรท่ีมีความตองการเวลาเรียนรูงานเพ่ือท่ีสามารถปฏิบัติงานใหไดดี บุคลากรจึงไม

ควรถูกปรับออกหรือเปลี่ยนแปลงตําแหนงกอนเวลาอันควรท้ังนี้เพ่ือประโยชนและความม่ันคง ท้ัง

บุคลากรและองคการ 

13. ความคิดริเริ่ม (Initiative) คือ ผูบริหารควรสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม ในการ

แสดงความคิดเห็นรวมวางแผนและรวมปฏิบัติงานเพ่ือท่ีจะใหผูมีประสบการณและเกิดความพึงพอใจ

แกผูรวมงานทุกฝายความคิดริเริ่มเปนคุณสมบัติท่ีสําคัญของผูบริหารทางธุรกิจ  

14. ความสามัคคี (Esprit De Corps) คือผูบริหารตองสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนในองคการ 

เปนการกอใหเกิดความกลมเกลียวปรองดองและความสัมพันธท่ีดีตอกัน  

ลูเธอร กูลิคและเลียนดอลล เออรวิกค (Luther Gulick & Lyndall Urwick, อางใน  

ศิริวรรณ เสรีรัตนและคณะ, 2545, หนา 86) ไดกลาวถึงกระบวนการในการบริหารวากระการหรือวิธี

ในการบริหาร แบบ (POSDCORB) เปนกระบวนการหรือวิธีการบริหารท่ีไดรับความยกยองมากมี

หนาท่ีสําคัญ ของนักบริหารไว 7 ประการคือ  

1. การวางแผน (P-Panning) เปนการวางเคาโครงกิจกรรมซ่ึงเปนการเตรียมการกอนลงมือ

ปฏิบัติ เพ่ือใหการดําเนินการสามารถบรรลุเปาหมายท่ีวางไวอยางมีประสิทธิภาพ 

2.  การจัดองคการ (O-Organizing) เปนการกําหนดโครงสรางขององคการ โดยมีการ

พิจารณาใหเหมาะสมกับงาน เชน การแบงงาน (Division of work) เปนกรมกองหรือแผนก โดย

อาศัยปริมาณงานคุณภาพงานหรือตามหลักลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) นอกจากนี้ อาจ

พิจารณาในแงของหนวยงาน เชน หนวยงานหลัก (Line) หรือ หนวยงาน ท่ีปรึกษา (Staff) เปนตน 

3. การจัดหาบุคลากรมาปฏิบัติงาน (S-Staffing) เปนท่ีเก่ียวกับบริหารทรัพยากรมนุษย ใน

องคกรนั้นท้ังนี้ใหบุคลากรท่ีมาปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับการจัดแบง 

หนวยงานท่ีกําหนดเอาไว  

4. การอํานวยการ (D-Directing) เปนภารกิจในการใชศิลปะในการบริหารงาน เชน ภาวะ

ผูนํา (Leadership) มนุษยสัมพันธ (Human Relations) การจูงใจ (Motivation) และการตัดสินใจ 

(Decision Making) เปนตน  

5. การประสานงาน (Co-Coordinating) เปนการประสานใหสวนตาง ๆ ของกระบวนการ 

ทํางานไดตอเนื่องและเก่ียวเนื่องกันเพ่ือใหดําเนินงานเปนไปดวยความเรียบรอยและราบรื่น 

6. การรายงาน (R-Reporting) เปนกระบวนการและเทคนิคของการแจงใหผูบังคับบัญชา 

ตามชั้นไดทราบถึงผลการปฏิบัติงานโดยมีความสัมพันธกับการติดตอสื่อสาร (Communication) ใน

องคกรอยูดวย 
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7. การงบประมาณ (B-Budgeting) เปนภารกิจท่ีเก่ียวกับการวางแผนการทําบัญชี การ

ควบคุมเก่ียวกับการเงินและการคลัง 

 

2.2.4 องคประกอบการบริหารงานบุคคล 

ผูวิจัยไดศึกษาองคประกอบการบริหารงานบุคคลตามกฎกระทรวง (2550, เลม 124 ตอนท่ี 

24 ก ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม ) กฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 39 

วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2552 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว 

ดังตอไปนี ้
 ขอ 1 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

พิจารณาดําเนินการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไปไปยังคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาในอํานาจหนาท่ีของตน แลวแตกรณี ในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) ดานวิชาการ  

(ก) การพัฒนาหรือการดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 

ทองถ่ิน  

  (ข) การวางแผนงานดานวิชาการ  

  (ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา  

  (ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา  

  (จ) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

  (ฉ) การวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน  

  (ช) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา  

  (ซ) การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู 

  (ฌ) การนิเทศการศึกษา  

  (ญ) การแนะแนว  

  (ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 

  (ฏ) การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ  

  (ฐ) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน  

  (ฑ) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน 

สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  
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  (ฒ) การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา  

  (ณ) การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใชในสถานศึกษา  

  (ด) การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

 (2) ดานงบประมาณ  

(ก) การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวง 

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวแตกรณี 

(ข) การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน ตามท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณจาก

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยตรง 

  (ค) การอนุมัติการใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  

  (ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ  

  (จ) การรายงานผลการเบิกจายงบประมาณ  

  (ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ 

  (ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชผลผลิตจากงบประมาณ  

  (ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา  

  (ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา 

  (ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

  (ฎ) การวางแผนพัสด ุ 

  (ฏ) การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือสิ่งกอสราง

ท่ี ใชเงินงบประมาณเพ่ือเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน แลวแตกรณี 

  (ฐ) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ  

  (ฑ) การจัดหาพัสดุ  

  (ฒ) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 

  (ณ) การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน  

  (ด) การเบิกเงินจากคลัง  

  (ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจายเงิน  

  (ถ) การนําเงินสงคลัง  

  (ท) การจัดทําบัญชีการเงิน  

  (ธ) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน  

  (น) การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน 

(3) ดานการบริหารงานบุคคล 
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   (ก) การวางแผนอัตรากําลัง  

  (ข) การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (ค) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง  

  (ง) การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  (จ) การดําเนินการเก่ียวกับการเลื่อนข้ันเงินเดือน  

  (ฉ) การลาทุกประเภท  

  (ช) การประเมินผลการปฏิบัติงาน  

  (ซ) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

  (ฌ) การสั่งพักราชการและการสั่งใหออกจากราชการไวกอน 

  (ญ) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ  

  (ฎ) การอุทธรณและการรองทุกข 

  (ฏ) การออกจากราชการ  

  (ฐ) การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ  

  (ฑ) การจัดทําบัญชีรายชื่อและให ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทาน 

เครื่องราชอิสริยาภรณ  

  (ฒ) การสงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  (ณ) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

   (ด) การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

  (ต) การสงเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา  

  (ถ) การริเริ่มสงเสริมการขอรับใบอนุญาต  

  (ท) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการท่ีเก่ียวกับ

การบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการนั้น  

 (4) ดานการบริหารท่ัวไป  

  (ก) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ  

  (ข) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา  

  (ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  

  (ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน  

  (จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร 

  (ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน  

  (ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  



38 
 

  (ซ) การดําเนินงานธุรการ  

  (ฌ) การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม  

  (ญ) การจัดทําสํามะโนผูเรียน  

  (ฎ) การรับนักเรียน  

  (ฏ) การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา  

  (ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย  

  (ฑ) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  

  (ฒ) การทัศนศึกษา  

  (ณ) งานกิจการนักเรียน  

  (ด) การประชาสัมพันธงานการศึกษา  

  (ต) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร 

หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

  (ถ) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนของถ่ิน 

  (ท) การรายงานผลการปฏิบัติงาน  

  (ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน  

  (น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 

ขอ 2 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามขอ ๑ ให คํานึงถึงหลักการ 

ดังตอไปนี้ 

  (1) ความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ท่ีจะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีด

ความสามารถ ไดอยางมีประสิทธิประสิทธิภาพ 

   (2) ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศหรือมติคณะรัฐมนตรี 

ท่ีเก่ียวของกับ เรื่องท่ีจะกระจายอํานาจ  

  (3) ความเปนเอกภาพดานมาตรฐานและนโยบายสถานศึกษา  

  (4) ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา  

  (5) มุงเนนการมีสวนของชุมชน และผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี  

  (6) มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา

ใหมากท่ีสุด เพ่ือใหสถานศึกษานั้นมีความเขมแข็งและความคลองตัว 

   (7) เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพให แกสถานศึกษา  

  (8) เพ่ือให ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการเปนผูตัดสินใจในเรื่องนั้น ๆ 

โดยตรง  
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ขอ 3 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามท่ีกําหนดในขอ ๑ เรื่องใด จะ

กําหนดให  คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือสถานศึกษาเปนผูรับ

มอบการกระจายอํานาจ ใหเปนไปตามท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการ 

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี ประกาศกําหนด ท้ังนี้ ในประกาศดังกลาวอาจกําหนดให ใน

ระยะแรกมีการกระจายอํานาจเฉพาะบางเรื่อง หรือกําหนดการกระจายอํานาจให  เขตพ้ืนท่ี

การศึกษา หรือสถานศึกษาแตกตางกันตามลักษณะหรือความพรอมและความเหมาะสมในการปฏิบัติ

หนาท่ี รวมท้ังอาจกําหนดเง่ือนไขท่ีตองปฏิบัติในการดําเนินการตามท่ีไดรับมอบการกระจายอํานาจได 

แตจะตองปรับปรุงการกระจายอํานาจนั้นใหเพ่ิมมากข้ึนตามชวงเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเปนไปตาม 

หลักการในขอ ๒ สําหรับการกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษา อาจกําหนดให การดําเนินการในเรื่อง

ใดตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาดวยก็ได 

 เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงานใหเปนไปโดยถูกตอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือ 

เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวแตกรณี อาจประกาศกําหนดขอบเขตวิธีการ 

ปฏิบัติงานตามท่ีมีการกระจายอํานาจ เพ่ือให คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา หรือสถานศึกษาท่ีไดรับมอบการกระจายอํานาจปฏิบัติได  

 ขอ 4 ใหสํานักงานปลัดกระทรวง หรือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน แลวแต

กรณี มีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม และกํากับดูแลการกระจายอํานาจการบริหารและ การจัดการศึกษา 

ดังตอไปนี้  

  (1) สงเสริม สนับสนุนใหมีการปฏิบัติงานตามอํานาจหนาท่ีท่ีได รับการกระจาย

อํานาจ อยางมีประสิทธิภาพ  

  (2) จัดใหมีระบบการกํากับ ดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการ

กระจาย อํานาจ ใหเปนไปตามกฎหมาย  

  (3) ใหขอเสนอแนะหรือแนะนําการใชอํานาจ ตลอดจนมีอํานาจยับยั้งและแกไขการ

ใช อํานาจของคณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ให

เปนไป ตามกฎหมาย  

  (4) ศึกษา วิเคราะหเพ่ือการปรับปรุงพัฒนาระบบการกระจายอํานาจการบริหาร

อยางตอเนื่อง  

   (5) รายงานผลการดําเนินการกระจายอํานาจและเสนอแนะปญหาอุปสรรคและ

แนวทางการ พัฒนาตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการทราบอยางนอยปละหนึ่งครั้ง ให

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามีหนาท่ีสนับสนุน สงเสริม กํากับดูแล และ ประเมินผลการ

ดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีได รับมอบการกระจายอํานาจ ใหเปนไปตามแนวทางท่ี ปลัดกระทรวง

ศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  
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 ขอ 5 ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา ข้ันพ้ืนฐาน

เห็นสมควร หรือไดรับการรองขอจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือกลุมสถานศึกษา 

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอาจประกาศกําหนดให

รวมกลุมสถานศึกษาหลายแหงท้ังในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเดียวกันหรือตางเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนระบบ 

เครือขายสงเสริมประสิทธิภาพการศึกษา เพ่ือดําเนินการหรือชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาท่ีในเรื่อง

ท่ี ไดรับการกระจายอํานาจ โดยคํานึงถึงความพรอมของแตละสถานศึกษาดวย 

 ขอ 6 การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด 

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ใหเปนไปตาม 

กฎหมายวาดวยการนั้น 

2.2.4.1 ความหมายการวางแผนอัตรากําลัง 

  ทัศนันท ชุมช่ืน (2554, หนา 60) ไดอธิบายการวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง เปน

กระบวนการกําหนดความตองการของบุคลากรในอนาคตท่ีสอดคลองกับแผนเชิงยุทธศาสตรของ

องคกร มีความสําคัญยิ่งและมีผลกระทบโดยตรงตอการบริหารงานของผูบริหารทุกคน การวางแผน

อัตรากําลังจึงมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในการบริหารงานบุคลากร เนื่องจากงานหรือกระบวนการ

ทํางานท่ีเปนอยูเปลี่ยนไป เม่ือกระบวนการวางแผนเปนไปตามลําดับข้ันตอน มีการวางแผนโดยอาศัย

ขอมูลและปญหาเปนองคประกอบ มีการนําเสนอขอมูลไปยังหนวยงานตนสังกัดทราบเพ่ือใชเปน

ขอมูล ในการแตงตั้งและจัดสรรอัตรากําลังก็จะสงผลใหการปฏิบัติงานในองคกรบรรลุเปาหมาย 

  มาราณี สัสดีวงค (2554, หนา 7) ไดกลาววา การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง การ

คาดการณหรือการพยากรณความตองการดานบุคลากรวามีคุณสมบัติท่ีเหมาะสม มีจํานวนท่ีเพียงพอ

และมีความพรอมในการปฏิบัติงานตลอดเวลา 

สารีนะ ดอปอ (2553, หนา 7) อธิบายวา การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง ข้ันตอน

ของการบริหารงานบุคคลท่ีมุงท่ีจะพยายามใหมีกําลังคนเพียงพอปฏิบัติภารกิจขององคการใหสําเร็จ

ตามวัตถุประสงคในอนากต ประกอบดวย ปญหาขอบกพรองตาง ๆ ของกําลังคนอยางละเอียด เพ่ือ

วางแผนอยางมีเปาหมายไปสูการแกไขปรับปรุง โดยเปรียบเทียบกับกําลังคนท่ีมีอยูแลวในปจจุบัน มี

การพิจารณาถึงจํานวนประเภทของบุคลากรท่ีจําเปนจะตองสรรหาเขามาปฏิบัติงานใหม หรือท่ี

จะตองออกไปจากองคการตามกรอบของกรมตนสังกัดกําหนดและสถานศึกษาดําเนินการตามความ

ตองการในการแสวงหาบุคคลเขามาปฏิบัติงานโดยคํานึงถึงคุณสมบัติความรูความสามารถท่ีเหมาะสม

กับงาน 

  อัมพร เพชรโชติ (2553, หนา 6) กลาววา การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง การ

วิเคราะหและการวางแผนอัตรากําลังคน การกําหนดตําแหนง และการเลื่อนตําแหนงของขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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  สุนันทา รุงเนียม (2548, หนา 8) การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง การดําเนินงาน

เก่ียวกับการวางนโยบาย เปาหมาย จัดโครงสรางสายงาน 

  บรรยงค โตจินดา  (2545, หนา 112-114) กลาววา การวางแผนกําลังคน ผูบริหาร

จะตองเขาใจอยางลึกซ้ึงในการวางโครงสรางพัฒนาทรัพยากรบุคคล ท่ีขยายขอบเขต การพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ในดานพฤติกรรมมนุษยออกจากดานการจัดการคือ ตองพัฒนาดานการจัดการให

เปนหนาท่ีหลักม่ันคงกอน เพราะถาทําการพัฒนาดานการจัดการควบคูกันไปกับดานพฤติกรรมมนุษย

ก็จะเห็นผลเฉพาะดานท่ีการพัฒนาเทานั้น การวางแผนเปนข้ันตอนแรก ท่ีสําคัญในการพัฒนาในการ

จัดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย เพราะเปนการพิจารณาและกําหนด แนวทางการปฏิบัติใหบรรลุ

เปาหมายท่ีปรารถนา เปนการคาดการณสิ่งท่ียังไมเกิดข้ึน ฉะนั้น การวางแผนจึงเปนกระบวนการทาง

สติปญญาท่ีพิจารณากําหนดแนวทางปฏิบัติงาน มีรากฐาน การตัดสินใจตามวัตถุประสงค ความรู 

และการคาดคะเนอยางใชดุลพินิจ 

  การวางแผน (Planning) คือ ความพยามท่ีเปนระบบ (Systematic Attempt) เพ่ือ

ตัดสินใจเลือกแนวทางปฏิบัติท่ีดีท่ีสุดสําหรับอนาคต เพ่ือใหองคการบรรลุผลท่ีปรารถนา หรือ 

หมายถึง การชวยตัดสินใจเลือกสิ่งท่ีจะปฏิบัติในอนาคต เพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมายและวัตถุประสงคท่ี

วางเอาไว ภายใตเง่ือนไขของเวลา และทรัพยากร การวางแผนเปนกระบวนการแรกของการ

ดําเนินงานในการบริหารงานบุคคล ซ่ึงจะตองมีการวางแผนกอนท่ีจะจัดหาบุคคลเขาทํางานใน

องคการ  การวางแผนบุคลากรเปนกระบวนการท่ีจะชวยใหองคการจัดหาทรัพยากรบุคคล ให

เพียงพอกับความตองการในการใชคนใหบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว กระบวนการวางแผนบุคลากร 

แบงออกได 3 ข้ันตอน คือ 

 1. ศึกษานโยบายและแผนองคการ  การวางแผนกําลังคนจําเปนตองศึกษา นโยบาย

และแผนขององคการกอนเพ่ือใหสอดคลองกัน ศึกษาถึงโครงสรางองคการและศึกษาถึง รูปแบบการ

เปลี่ยนแปลงนโยบายของการบริหารตลอดจนสภาวะแวดลอมภายนอกดานสังคม เศรษฐกิจ และ

การเมืองดวย 

2. การวิเคราะหคนเปนการทําอยางเปนระบบเดียวกัน สภาพกําลังคนท่ีมีอยูใน 

องคการทําการวิเคราะหงานแตละตําแหนงงาน โดยดูตําแหนงงาน ขอบเขตการปฏิบัติงาน คุณสมบัติ

ของพนักงานความรูความสามารถ รวมท้ังคาดการณความสูญเสียกําลังคนในอนาคต  

3. การพยากรณความตองการกําลังคน เปนการมุงเนนกําลังคนในอนาคต   

การปรับตัวขององคการในอนาคต อันจะเกิดแรงผลักดันภายนอกและภายในองคการ เปนการกําหนด

ความตองการจํานวนคนท่ีมีคุณสมบัติท่ี ระบุไวสําหรับตําแหนงงาน และสําหรับระยะเวลาหนึ่งใน

อนาคตและการคาดคะเนวาจะมีการเกษียณอายุ การปลดออก การแตงตั้งความตองการ กําลังคน  
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การพยากรณความตองการขององคการตาง ๆ ในระยะการวางแผนเปรียบเทียบความตองการ

กําลังคนกับการผลิตกําลังคนการวางแผนกําลังคน มีสาระสําคัญ 3 ประการ คือ 

3.1 การวางแผนบุคคลเพ่ือการใชคนท่ีมีประสิทธิภาพ  

3.2 การวางแผนบุคคลใหเกิดความพอใจในการทํางานและพัฒนาบุคลากร  

3.3 การวางแผนใหเกิดความเทาเทียมกันในดานการจางงาน 

 สรุปไดวา การวางแผนอัตรากําลัง หมายถึง การวางแผนกําลังคนเปนข้ันตอนแรกท่ีสําคัญใน

การจัดการกับทรัพยากรมนุษยเพราะเปนการพิจารณาและกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานของ

องคการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคขององคการ ซ่ึงเปนการคาดการณเปาหมายท่ีปรารถนาสิ่งท่ียังไม

เกิดข้ึน ฉะนั้นการวางแผนจึงเปนกระบวนการทางสติปญญาท่ีจะพิจารณากําหนดแนวทางในการ

ปฏิบัติงาน 

2.2.4.2 การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

  นิชนันท หลุยใจบุญ (2551, หนา 8) กลาววา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การคาดการณลวงหนาเพ่ือจะกําหนด จํานวน ตําแหนงและ

อัตราโดยพิจารณาจากจํานวนนักเรียน ขนาดของสถานศึกษาเพ่ือสรางแรงจูงใจใหครูและบุคลากร

ทางการศึกษาไดรับการพัฒนาใหมีวิทยฐานะ เงินเดือนและเงินประจําตําแหนง ตามมาตรฐาน

ตําแหนงมาตรฐานวิทยฐานะ 

  มรกต วัฒนศักดิ์ (2551, หนา 8) ไดกลาววา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การดําเนินงานเก่ียวกับกระบวนการท่ีจะไดบุคคลท่ีมีความรู

ความสามารถเขามาปฏิบัติงานประกอบการดวยการรับสมัครบุคลากร การประเมินและการตัดสินใจ

ในการคัดเลือกบุคคลใหเหมาะสมกับตําแหนง และการจูงใจคนเขาสูงาน 

  อัมพร เพชรโชติ (2553, หนา 7) ไดกลาววา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การวิเคราะหงานจะใชขอมูลเก่ียวกับคุณสมบัติของผูท่ีจะ

ปฏิบัติงาน  

  มาราณี สัสดีวงค (2554, หนา 8) ไดกลาววา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การแสวงหาบุคคลท่ีมีความรู ความสามารถของบุคลากรแตละ

คนท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับตําแหนงงาน ตามจํานวนท่ีตองการมาปฏิบัติในองคการ โดยทําเปน

กระบวนการตั้งแตการศึกษาสภาพปญหาและความตองการดานบุคลากร การวางแผนกําลังคน การ

คัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การทดลองปฏิบัติหนาท่ี 

รุสลัน แวหามะ (2554, หนา 7) ไดกลาววา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง การแสวงหาบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ มีคุณวุฒิท่ี

เหมาะสมท่ีจะเขามาปฏบิัติงานตามตําแหนง 



43 
 

สรุปไดวา การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมายถึง 

การแสวงหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานเขามารวมปฏิบัติงาน โดยจัดทําแนวทาง

ปฏิบัติงานคูมือการบริหารงาน การประชาสัมพันธ มีการตั้งคณะกรรมการในการสรรหา ใหมีการ

ทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามสมควร ตลอดจนจัดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาดํารงตําแหนงหนาท่ี

เพ่ือมอบหมายงาน ใหตรงกับความรูความสามารถอยางอิสระ พิจารณากําหนดเงินเดือนอยาง

เหมาะสม จะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการ 

2.2.4.3 ความหมายการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

  นิชนันท หลุยใจบุญ (2551, หนา 7) ไดใหความหมายวา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง การดําเนินการของผูบังคับบัญชาเพ่ือใหครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตน

ใหเหมาะสมและปฏิบัติราชการ ไดอยางมีประสิทธิภาพมีผลงานเปนท่ีประจักษและประเมินผลงาน

เพ่ือบําเหน็จความชอบ ไดแก การบันทึกคําชมเชย รางวัล เครื่องหมายเชิดชูเกียรติ การเลื่อนข้ัน

เงินเดือน การจัดสวัสดิการ และไดรับการดูแลในดานตาง ๆ เชน การฝกอบรม ศึกษาดูงาน และการ

พัฒนาในดานตาง ๆ  

  มรกต วัฒนศักดิ์ (2551, หนา 43) ไดกลาววา การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

หมายถึง การดําเนินการเก่ียวกับการประเมินผลการดําเนินงาน การข้ึนเงินเดือน การเลื่อนตําแหนง

การพิจารณาความดีความชอบประจําป และการโยกยายบุคคล 

  ทัศนันท ชุมช่ืน (2554, หนา 71) อธิบายการประเมินผลการปฏิบัติงานวา หมายถึง 

การดําเนินการเพ่ือตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู ท้ังนี้เพ่ือการพิจารณา

ความดีความชอบ การเลื่อนตําแหนง การพัฒนาบุคลากร ใหการพัฒนาดานตาง ๆ ท่ีตนรับผิดชอบได

อยางเหมาะสม โดยการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการแจงหลักเกณฑ คํานึงถึงคุณภาพปริมาณงาน

ตามเวลาท่ีกําหนด อยางเปนธรรมและมีการประเมินงานอยางสมํ่าเสมอ 

  สุดา สุวรรณาภิรมย (2548, หนา 171) ไดใหความหมายวา การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน หมายถึง กระบวนการตัดสินใจ การวินิจฉัยอยางเปนระบบท่ีหนวยงานจัดทําข้ึนเพ่ือวัดผล

การปฏิบัติงานของผูปฏิบัติท้ังดานคุณลักษณะและผลงานท่ีปฏิบัติไปแลว เพ่ือหาคุณคาของบุคคลนั้น

ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณภายในชวงระยะเวลาท่ีกําหนดวาเหมาะสมกับมาตรฐาน โดยอยูบน

รากฐานของความยุติธรรมและสามารถข้ึนแจงบอกกลาวใหผูอ่ืนทราบไดวาอะไรมาเปนเครื่องวัดผล

การปฏบิัติงาน และยังไดอธิบายวา 

  การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญในการควบคุมบุคลากรขององคการดาน

การปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายใหเปนไปตามเปาหมายท่ีกําหนด โดยท่ีการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจะถูกนํามาใชในการตรวจสอบวาบุคลากรแตละคนขององคกรสามารถปฏิบัติหนาท่ีของตน

ตามท่ีองคกรคาดหวังไดมากนอยเพียงใด เพ่ือใชเปนแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาบุคลากรให
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สามารถนําองคการไปสูเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยยึดหลักการกระตุนและการสนับสนุนใหบุคลากร

เกิดความเขาใจอันดีระหวางผูประเมินและผูถูกประเมิน การประเมินผลการปฏิบัติงานมีความสําคัญ

ตอการดําเนินงานระดับตาง ๆ ดังนี ้

  1. ความสําคัญตอบุคลากร ผูปฏิบัติงานไดรับรูถึงผลการประเมินและสามารถนําผล

ท่ีไดรับจากการประเมินการปฏิบัติงานมาใชในการปรับปรุงผลการทํางานของตน ในการพัฒนา

ศักยภาพใหเพ่ิมข้ึน เพ่ือใหมีรายได หรือตําแหนงงานท่ีสูงข้ึนตามลําดับ 

  2. ความสําคัญตอหัวหนางาน หรือผูบังคับบัญชา หัวหนางานสามารถนําผลการ

ประเมินมาพิจารณาความดีความชอบ ในการปูนบําเหน็จรางวัลและเพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพของงานของผูใตบังคับบัญชาแตละคนวามีความถนัดในดานใดเพ่ือการจัดตําแหนงใหเกิด

ความเหมาะสม เพ่ือองคการหรือหนวยงานจะไดสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

  3. ความสําคัญตอองคการ องคกรยอมปรารถนาท่ีจะทําใหเกิดการใชทรัพยากรท่ีมี

การลงทุนอยางคุมคา การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรท่ีมีความเปนกลางยอมเปนการสราง

ขวัญและกําลังใจใหแกบุคลากรอันจะสงผลตอการปฏิบัติงานใหเปนไปอยางเต็มความสามารถซ่ึงจะ

สงผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

  สมิต สัชฌุกร (2558, หนา 251) ไดกลาวถึง การประเมินผลการปฏิบัติงาน

โดยท่ัวไปมีลักษณะดังนี้ 

  1. เพ่ือเปนเครื่องมือในการพิจารณาความดีความชอบสําหรับการข้ึนเงินเดือน

ประจําปแกพนักงานใหเปนไปโดยเสมอภาคและเปนธรรม 

  2. เปนเครื่องมือในการพิจารณาเลื่อนตําแหนง ลดข้ันตําแหนง โยกยายและปลด

ออกอยางมีเหตุผลและมีความยุติธรรมแกทุกฝายท่ีเก่ียวของ 

  3. เพ่ือพัฒนาบุคคล ผลการประเมินจะเปนประโยชนในการวิ เคราะหขอดี

ขอบกพรองของผูปฏิบัติงาน เพ่ือวาท้ังฝายผูกําหนดนโยบายหรือฝายผูบังคับบัญชาและผูปฏิบัติงาน

จะไดพยายามปรับปรุง เพ่ือเสริมทักษะ และคุณลักษณะท่ีจําเปนตองาน 

  4. เพ่ือเสริมสรางและรักษาสัมพันธภาพอันดีระหวางผูบังคับบัญชาและพนักงานใน

กระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน ข้ันตอนท่ีผูบังคับบัญชาและพนักงานใชความพยายามรวมกัน

ในการกําหนดมาตรฐานการปฏบิัติงาน รวมท้ังข้ันตอนการแจงหรือผลการประเมินอยางเหมาะสม จะ

ชวยกอใหเกิดความเขาใจอันดีซ่ึงกันและกันระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 

  5. เพ่ือปรับปรุงโครงการตาง ๆ เก่ียวกับการบริหารบุคคล การประเมินผลการ

ปฏิบัติงานจะชวยในการพิจารณาวาการคัดเลือกพนักงานเขามาทํางานไดเหมาะสมเพียงใด โดย
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เปรียบเทียบผลการทํางานกับผลทดสอบและความเห็นของผูสัมภาษณ และยังชวยใหทราบวาควรจัด

ใหมีการฝกอบรมเพ่ือพัฒนาพนักงานประเภทใด และเม่ือใดอีกดวย 

  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2553, หนา 227) ไดเสนอกระบวนการของการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานไวดังนี ้

  1. กําหนดนโยบายของการประเมินผลวาจะกระทําเม่ือใด ใครเปนผูรับผิดชอบเกณฑ

ท่ีใชและเครื่องมือ 

  2. กําหนดจุดมุงหมายใหชัดเจน เชน เพ่ือเลื่อนข้ัน เพ่ือเลื่อนตําแหนงปรับปรุง

สมรรถภาพการทํางาน พิจารณาความดีความชอบ 

  คารเรลล คูซมิทสและอัลเบิรต (1992, หนา 235, อางถึงในเซากี มะยูโซะ 2550, 

หนา 42-43) ไดเสนอข้ันตอนท่ีดีในการพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานมีข้ันตอนดังนี้ 

  1. กําหนดความตองการของการปฏิบัติงาน 

  2. เลือกวิธีการในการประเมินท่ีเหมาะสม 

  3. ฝกอบรมผูทําการประเมิน 

  4. อภิปรายรวมถึงวิธีการท่ีจะใชประเมิน 

  5. ประเมินใหสอดคลองกับมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

  6. อภิปรายการประเมินรวมกัน 

  7. กําหนดวัตถุประสงคของการปฏิบัตงิานในอนาคต 

  สมิต สัชฌุกร และอลงกรณ มีสุทธา (2548, หนา 13-14) ไดกลาวา การ

ประเมินผลการปฏิบัติงานและประโยชนพึงไดรับมีดังนี้ 

  1. ทําใหการพิจารณาความดีความชอบหรือการปูนบําเหน็จแกผูปฏิบัติงาน

ดําเนินการไปดวยความยุติธรรม มีเหตุผล มีระบบเปนระเบียบแบบแผน 

  2. ทําใหการพิจารณาเลื่อนข้ันเลื่อนตําแหนง การสับเปลี่ยน โยกยาย การลดข้ัน ลด

ตําแหนงและเลิกจางเปนไปอยางยุติธรรม 

  3. ใชเปนเครื่องมือในการควบคุมการทํางานใหเปนไปตามวัตถุประสงคหรือ

มาตรฐานการทํางานท่ีกําหนดไว 

  4. ใชประโยชนในการกําหนดโครงการฝกอบรม และพัฒนาผูปฏิบัติงานใหถูกตอง

ตามความจําเปนและความตองการ 

  5. ทําใหพนักงานทราบถึงผลการปฏิบัติงานของตนเองวาบรรลุตามเกณฑ หรือ

มาตรฐานท่ีกําหนดไวในการทํางานหรือไม 

  6. เปนเครื่องจูงใจใหพนักงานในองคการไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความเต็มใจเต็มกําลัง

ความรูความสามารถ 
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  7. สงเสริมความเขาใจและสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูบังคับบัญชากับพนักงาน 

  8. ประโยชนในดานอ่ืน ๆ เชน การแนะแนว การวางแผนแนะแนวอาชีพใหแก 

พนักงานการกําหนดอัตรากําลังคน การสรรหาคัดเลือกพนักงาน การพัฒนาระบบงาน เปนตน ใน

ขณะเดียวกันยังไดกลาวถึงปญหาในการประเมินผลการปฏิบัติงานวา ปญหาในการปฏิบัติงานแบง

อกกเปน 3 ดานดวยกันคือ ดานวิธีการประเมิน ดานผูประเมิน และดานผูรับประเมิน 

 สรุปไดวา การประเมินผลการปฏิบัติงาน หมายถึง การดําเนินการเพ่ือตรวจสอบและติดตาม

ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ท้ังนี้เพ่ือการพิจารณาความดีความชอบท่ีตนรับผิดชอบท้ังในเชิง

คุณภาพและเชิงปริมาณ โดยอยูบนรากฐานของความเหมาะสมยุติธรรม โดยการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานท่ีมีการแจงหลักเกณฑท่ีชัดเจนตามเวลาท่ีกําหนดตลอดจนปรับปรุงเพ่ือวางแผนพัฒนาและ

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ 

2.2.4.3 ความหมายการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ   

วินัย หมายถึง การควบคุมความประพฤติของคนในองคกรใหเปนไปตามแบบแผนท่ี

พึงประสงค วินัยครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยอนุโลมตามขอบัญญัติท่ีกําหนดเปนขอหามและขอ

ปฏิบัติตามหมวด 6 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2551  

โทษทางวินัย มี 5 สถาน ดังนี้  

วินัยไมรายแรง      วินัยรายแรง  

1. ภาคทัณฑ      4. ปลดออก  

2. ตัดเงินเดือน      5. ไลออก 

3. ลดข้ันเงินเดือน  

(1) การวากลาวตักเตือนหรือการทําทัณฑบน ไมถือวาเปนโทษทางวินัย ใชในกรณีท่ี

เปนความผิด เล็กนอยและมีเหตุอันควรงดโทษ  

(2) การวากลาวตักเตือนไมตองทําเปนหนังสือ แตการทําทัณฑบนตองทําเปนหนังสือ 

(มาตรา 100 วรรคสอง)  

(3) โทษภาคทัณฑใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอย หรือมีเหตุอันควร

ลดหยอน โทษภาคทัณฑไมตองหามการเลื่อนเงินเดือน  

(4) โทษตัดเงินเดือนและลดข้ันเงินเดือน ใชลงโทษในความผิดท่ีไมถึงกับเปนความผิด

รายแรง และไมใช กรณีท่ีเปนความผิดเล็กนอย  

(5) โทษปลดออกและไลออก ใชลงโทษในกรณีท่ีเปนความผิดวินัยรายแรงเทานั้น 

การลดโทษความผิด วินัยรายแรง หามลดโทษต่ํากวาปลดออก  
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(6) ผูถูกลงโทษปลดออกมีสิทธิไดรับบําเหน็จบํานาญเสมือนลาออกการสั่งใหออก 

การเปนครูและ บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนไมใชโทษทางวินัย  

1.  วินัยไมรายแรง ไดแก  

1.1 ไมสนับสนุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

เปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยดวยความบริสุทธิ์ใจ  

1.2 ไมปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม ตอง

มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหม่ันเพียร ดูแลเอาใจใส รักษาประโยชนของทางโรงเรียน และตองปฏิบัติ

ตนตามมาตรฐานและ จรรยาบรรณวิชาชีพ  

1.3 อาศัยหรือยอมใหผูอ่ืนอาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนไมวาจะ

โดยทางตรง หรือทางออม หาประโยชนใหแกตนเองและผูอ่ืน  

1.4 ไมปฏิบัติหนาท่ีใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทาง

โรงเรียนและหนวยงาน การศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล 

   1.5 ไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งในหนาท่ีราชการโดยชอบ

ดวยกฎหมายและระเบียบ ของทางราชการ แตถาเห็นวาการปฏิบัติตามคําสั่งนั้นจะทําใหเสียหายแก

ราชการ หรือจะเปนการไมรักษา ประโยชนของทางราชการ จะเสนอความเห็นเปนหนังสือภายใน 7 

วัน เพ่ือใหผูบังคับบัญชาทบทวนคําสั่ง และเม่ือเสนอความเห็นแลว ถาผูบังคับบัญชายืนยันเปน

หนังสือใหปฏิบตัิตามคําสั่งเดิม ผูอยูใตบังคับบัญชา ตองปฏิบัติตาม  

1.6 ไมตรงตอเวลา ไมอุทิศเวลาของตนใหแกทางราชการและผูเรียน ละท้ิง

หรือทอดท้ิงหนาท่ี ราชการโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

1.7 ไมประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกผูเรียน ชุมชน สังคม ไมสุภาพ

เรียบรอย และไมรักษา ความสามัคคี ไมชวยเหลือเก้ือกูลตอผูเรียนและครูและบุคลากรทางการศึกษา

ดวยกัน หรือผูรวมงาน ไมตอนรับหรือใหความสะดวก ใหความเปนธรรมตอผูเรียนและประชาชนผูมา

ติดตอราชการ  

1.8 กลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง  

1.9 กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อม

เสียความเท่ียงธรรมหรือ เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาท่ีราชการของตน  

1.10 เปนกรรมการผูจัดการ หรือผูจัดการ หรือดํารงตําแหนงอ่ืนใดท่ีมี

ลักษณะงานคลายคลึงกันนั้น ในหางหุนสวนหรือบริษัท  

1.11 ไมวางตนเปนกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหนาท่ี และในการ

ปฏิบัติการอ่ืนท่ีเก่ียวของ กับประชาชน อาศัยอํานาจและหนาท่ีราชการของตนแสดงการฝกใฝสงเสริม 

เก้ือกูล สนับสนุนบุคคล กลุมบุคคลหรือพรรคการเมืองใด  
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1.12 กระทําการอันใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่ว 

1.13 ไมเสริมสรางและพัฒนาใหผูอยูใตบังคับบัญชามีวินัย ไมปองกันมิใหผู

อยูใตบังคับบัญชากระทํา ผิดวินัย หรือละเลย หรือมีพฤติกรรมปกปองชวยเหลือมิใหผูอยูใตบังคับ

บัญชาถูกลงโทษทางวินัยหรือปฏิบัติหนาท่ีดังกลาวโดยไมสุจริต  

2. วินัยรายแรง ไดแก  

2.1 ทุจริตตอหนาท่ี  

2.2 จงใจไมปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ แบบแผนของทางราชการและ

หนวยงานการศึกษา มติ ครม. หรือนโยบายของรัฐบาล ประมาทเลินเลอหรือขาดการเอาใจใส

ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อันเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกราชการอยางรายแรง  

2.3 ขัดคําสั่งหรือหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามคําสั่งของผูบังคับบัญชาซ่ึงสั่งใน

หนาท่ีราชการ โดยชอบ ดวยกฎหมายและระเบียบของทางราชการ อันเปนเหตุใหเสียหายแกราชการ

อยางรายแรง  

2.4 ละท้ิงหนาท่ีหรือทอดท้ิงหนาท่ีราชการ โดยไมมีเหตุผลอันสมควร เปน

เหตุใหเสียหายแกราชการ อยางรายแรง  

2.5 ละท้ิงหนาท่ีราชการติดตอในคราวเดียวกันเปนเวลาเกินกวา 15 วัน 

โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

2.6 กลั่นแกลงดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี หรือขมเหงผูเรียนหรือประชาชนผู

มาติดตอราชการอยางรายแรง  

2.7 กลั่นแกลง กลาวหา หรือรองเรียนผูอ่ืนโดยปราศจากความเปนจริง เปน

เหตุใหผูอ่ืนไดรับความ เสียหายอยางรายแรง 

   2.8 กระทําการหรือยอมใหผูอ่ืนกระทําการหาประโยชนอันอาจทําใหเสื่อม

เสีย ความเท่ียงธรรม หรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ในตําแหนงหนาท่ีราชการ โดยมุงหมายจะใหเปนการ

ซ้ือขาย หรือใหไดรับแตงตั้ง ใหดํารงตําแหนงหรือวิทยฐานะใดโดยไมชอบดวยกฎหมาย หรือเปนการ

กระทําอันมีลักษณะเปนการใหหรือ ไดมาซ่ึงทรัพยสินหรือสิทธิประโยชนอ่ืนเพ่ือใหตนเองหรือผูอ่ืน

ไดรับการบรรจุและแตงตั้งโดยมิชอบ  

2.9 คัดลอกหรือลอกเลียนผลงานทางวิชาการของผูอ่ืนโดยมิชอบหรือนําเอา

ผลงานทางวิชาการ ของผูอ่ืน หรือจาง วาน ใชผูอ่ืนทําผลงานทางวิชาการ เพ่ือไปใชในการเสนอขอ

ปรับปรุงการกําหนดตําแหนง การเลื่อนตําแหนง การเลื่อนวิทยฐานะ หรือการใหไดรับเงินเดือนใน

ระดับท่ีสูงข้ึน  

2.10 รวมดําเนินการคัดลอกหรือลอกเลียนผลงานของผูอ่ืนโดยมิชอบ หรือ

รับจัดทําผลงานทาง วิชาการ ไมวาจะมีคาตอบแทนหรือไม เพ่ือใหผูอ่ืนนําผลงานนั้นไปใชประโยชน
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เพ่ือปรับปรุงการกําหนด ตําแหนง เลื่อนตําแหนง เลื่อนวิทยฐานะ หรือใหไดรับเงินเดือนในอันดับท่ี

สูงข้ึน  

2.11 เขาไปเก่ียวของกับการดําเนินการใด ๆ อันมีลักษณะเปนการทุจริต

โดยการซ้ือสิทธิหรือ ขายเสียงในการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภา สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ิน หรือ

การเลือกตั้งอ่ืนท่ีมีลักษณะ เปนการสงเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย รวมท้ังการสงเสริม 

สนับสนุน หรือชักจูงใหผูอ่ืน กระทําการในลักษณะเดียวกัน  

2.12 กระทําความผิดอาญาจนไดรับโทษจําคุก หรือโทษท่ีหนักกวาจําคุก

โดยคําพิพากษาถึงท่ีสุด ใหจําคุกหรือใหรับโทษท่ีหนักกวาจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดท่ีได

กระทําโดยประมาทหรือลหุโทษ หรือกระทําการอ่ืนใดอันไดชื่อวาเปนผูประพฤติชั่วอยางรายแรง  

2.13 เสพยาเสพติด หรือสนับสนุนใหผูอ่ืนเสพยาเสพติด  

2.14 เลนการพนันเปนอาจิณ  

2.15 กระทําการลวงละเมิดทางเพศตอผูเรียนหรือนักศึกษา ไมวาจะอยูใน

ความดูแลรับผิดชอบ ของตนหรือไม  

3. การดําเนินการทางวินัย การดําเนินการทางวินัย (อนุโลมตาม ก.ค.ศ. วาดวยกรณี

ความผิดท่ีปรากฏชัดแจง พ.ศ. 2549) หมายถึง กระบวนการและข้ันตอนการดําเนินการในการออก

คําสั่งลงโทษซ่ึงเปนข้ันตอนท่ีมีลําดับกอนหลัง ตอเนื่องกัน อันไดแก การตั้งเรื่องกลาวหา การสืบสวน

สอบสวนการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษ และการสั่งลงโทษ รวมท้ังการดําเนินการตาง ๆ ใน

ระหวางการสอบสวนพิจารณา เชน การสั่งพัก การสั่งให ออกไวกอน เพ่ือรอฟงผลการสอบสวน

พิจารณาหลักการดําเนินการทางวินัย  

3.1 กรณีท่ีผูบังคับบัญชาพบวาผูใตบังคับบัญชาผูใดกระทําผิดวินัยโดยมี

พยานหลักฐานในเบื้องตน อยูแลว ผูบังคับบัญชาก็สามารถดําเนินการทางวินัยไดทันที  

3.2 กรณีท่ีมีการรองเรียนดวยวาจาใหจดปากคําใหผูรองเรียนลงลายมือชื่อ 

และวัน เดือน ปพรอม รวบรวมพยานหลักฐานอ่ืน ๆ ประกอบการพิจารณาแลวดําเนินการใหมีการ

สืบสวนขอเท็จจริง โดยตั้งกรรมการ สืบสวนหรือสั่งใหบุคคลใดไปสืบสวน หากเห็นวามีมูล ก็ตั้ง

คณะกรรมการสอบสวนตอไป  

3.3 กรณีมีการรองเรียนเปนหนังสือ ผูบังคับบัญชาตองสืบสวนในเบื้องตน

กอน หากเห็นวาไมมีมูล ก็สั่งยุติเรื่อง ถาเห็นวามีมูลก็ตั้งคณะกรรมการสอบสวนตอไป กรณีหนังสือ

รองเรียนไมลงลายมือชื่อและท่ีอยู ของผูรองเรียนหรือไมปรากฏพยานหลักฐานท่ีแนนอนจะเขา

ลักษณะของบัตรสนเทห มติ ครม. หามมิให รับฟงเพราะจะทําใหครูและบุคลากรทางการศึกษาเสีย

ขวัญในการปฏิบัติหนาท่ี 

4. ข้ันตอนการดําเนินการทางวินัย  



50 
 

1. การตั้งเรื่องกลาวหา เปนการตั้งเรื่องดําเนินการทางวินัยแกครูและ

บุคลากรทางการศึกษา เม่ือปรากฏกรณีมีมูลท่ีควร กลาวหาวากระทําผิดวินัย มาตรา 98 กําหนดให

ผูบังคับบัญชาแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน เพ่ือดําเนินการ สอบสวนใหไดความจริงและความ

ยุติธรรมโดยไมชักชา ผูตั้งเรื่องกลาวหาคือผูบังคับบัญชาของผูถูกกลาวหา ความผิดวินัยไมรายแรง 

ผูบังคับบัญชาชั้นตน คือ ผูอํานวยการสถานศึกษา สามารถแตงตั้งกรรมการ สอบสวนครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในโรงเรียนทุกคน ความผิดวินัยรายแรง ผูบังคับบัญชาผูมีอํานาจ บรรจุและแตงตั้งตาม 

มาตรา 53 เปนผูมีอํานาจบรรจุและแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน  

2. การแจงขอกลาวหา ในการสอบสวนจะตองแจงขอกลาวหาและสรุป

พยานหลักฐานท่ีสนับสนุนขอกลาวหา เทาท่ีมีใหผูถูกกลาวหาทราบ โดยระบุหรือไมระบุชื่อพยานก็ได 

เพ่ือใหผูถูกกลาวหามีโอกาสชี้แจงและ นําสืบแกขอกลาวหา  

3. การสอบสวน การรวบรวมพยานหลักฐานและการดําเนินการท้ังหลายอ่ืน

เพ่ือจะทราบขอเท็จจริงและ พฤติการณตาง ๆ หรือพิสูจนเก่ียวกับเรื่องท่ีกลาวหาเพ่ือใหไดความจริง

และยุติธรรม และเพ่ือพิจารณาวา ผูถูกกลาวหาไดกระทําผิดวินัยจริงหรือไม  

  5. การอุทธรณและการรองทุกข  

   5.1 การอุทธรณ โดยอนุโลมตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และ อาศัยอํานาจตามประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติ

ธรรม วาดวยพนักงานศาสนการดานการศึกษา พ.ศ. 2555 

    เง่ือนไขในการอุทธรณ ผูอุทธรณ ตองเปนผูท่ีถูกลงโทษทางวินัยและไมพอใจ

ผลของคําสั่งลงโทษ ผูอุทธรณตองอุทธรณ เพ่ือตนเองเทานั้น ไมอาจอุทธรณแทนผูอ่ืนได ระยะเวลา

อุทธรณภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงคําสั่งลงโทษ ตองทําเปนหนังสือ การอุทธรณโทษวินัยไม

รายแรง การอุทธรณคําสั่งโทษภาคทัณฑ ตัดเงินเดือน หรือลดข้ันเงินเดือนท่ีผูบังคับบัญชาสั่งดวย

อํานาจ ของตนเอง ตองอุทธรณตอ ประธานกลุมโรงเรียน ท่ีโรงเรียนตั้งอยู การอุทธรณโทษวินัย

รายแรง การอุทธรณคําสั่งลงโทษปลดออกหรือไลออกจากการปฏิบัติงาน ตองอุทธรณตอ ประธาน

กลุม โรงเรียน ท้ังนี้การรองทุกขคําสั่งใหออกจากการปฏิบัติงาน หรือคําสั่งพัก ราชการหรือใหออก

จากการปฏิบัติงาน ไวกอน ก็ตองรองทุกขตอ ประธานกลุมโรงเรียน เชนเดียวกัน  

   5.2 การรองทุกข การรองทุกข หมายถึง ผูถูกกระทบสิทธิหรือไมไดรับความ

เปนธรรมจากคําสั่งของฝายบริหาร หรือ คับของใจจากการกระทําของผูบังคับบัญชา ใชสิทธิรองทุกข

ขอความเปนธรรม ขอใหเพิกถอนคําสั่ง หรือทบทวนการกระทําของฝายบริหารหรือของผูบังคับบัญชา 

ภายใน 30 วัน ผูมีสิทธิรองทุกขไดแกครูและบุคลากรทางการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

เหตุท่ีจะรองทุกข  

  1) ถูกสั่งใหออกจากตําแหนง  
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  2) ถูกสั่งพักงาน  

  3) ถูกสั่งใหออกจากตําแหนงไวกอน  

  4) ไมไดรับความเปนธรรม หรือคับของใจจากการกระทําของ

ผูบังคับบัญชา  

  5) ถูกตั้งกรรมการสอบสวน 

 

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 2.3.1 งานวิจัยในประเทศ 

 พระสุรเดช คมฺภีรปฺโญ (อินปน) (2553) ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาความคิดเห็นของประชาชน

ตอภาวะผูนําตามหลักพละ 4 ของผูนําองคกรบริหารสวนตําบล อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม” พบวา 

ประชาชนมีความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายดานประชาชนมีความ

คิดเห็นวาผูนํา อบต.มีภาวะผูนําอยูในระดับมาก 2 ดาน คือ ดานวิริยพละ และดานสังคหพละ สําหรับ

ดานปญญาพละ และดานอนวัชชพละประชาชนมีความคิดเห็นอยูในระดับปานกลาง ผลการ

เปรียบเทียบพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคลแตกตางกันตาม

รายได สวนประชาชนท่ีมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และสถานภาพตางกัน มีความคิดเห็นไม

แตกตางกัน ปญหาอุปสรรค ไดแก ผูนําไมคอยมีวิสัยทัศน ไมลงพ้ืนท่ีพบปะชาวบานเพ่ือสอบถาม

ความตองการและปญหาของชาวบาน, ผูนําไมคอยเอาใจใสดูแลตอความเดือดรอนของชาวบาน 

ขาดประชุมบอย ผูนํามีความประพฤติไมเปนท่ีนาศรัทธา พัวพันกับอบายมุข ไมมีความซ่ือสัตย ใหการ

ชวยเหลือไมเทาเทียมกัน ขอเสนอแนะท่ีไดคือ ผูนํา อบต.ควรแสวงหาความรูวิทยาการตาง ๆ รูจัก

พัฒนาตนเองใหมีความสามารถอยูเสมอ ควรลงพ้ืนท่ีออกพบปะชาวบานเพ่ือสอบถามความตองการ

และทราบปญหาของชาวบาน ควรทําตนเปนท่ีนาเคารพศรัทธาไมเก่ียวของกับอบายมุข มีความ

ซ่ือสัตย โปรงใส ใหการชวยเหลืออยางเสมอภาคกัน 

พระวิศิษฐกุล สิริปฺโญ (สุดารักษ) (2554) ไดวิจัยเรื่อง การประยุกตหลักธรรมเพ่ือพัฒนา

ผูนําท่ีพึงประสงคในยุคโลกาภิวัตน พบวา การพัฒนาผูนําตามแนวตะวันตกจะเนนไปท่ี การฝกอบรม 

และหลักธรรมเปนเครื่องมือท่ีใชพัฒนาผูนํา โดยใชหลักอริยมรรคมีองค 8 หรือ เรียกอีกอยางวา 

“มัชฌิมาปฏิปทา” ประกอบดวย สัมมาทิฐิ คือ ความเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะคือความคิดชอบ 

สัมมาวาจา คือ วาจาชอบ สัมมากัมมันตะ คือ การกระทาชอบ สัมมาอาชีวะ คือ การดารงชีพชอบ 

สัมมาวายามะ คือ ความเพียรชอบ สัมมาสติ คือ การระลึกชอบ และสัมมาสมาธิ คือ การตั้งใจชอบ 

เปนหลักธรรมสําหรับพัฒนาผูนําท้ัง 3 ดาน คือ ดานพฤติกรรม (ศีล) ดานจิตใจ (สมาธิ) และความคิด 
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(ปญญา) เพ่ือใหผูนําเปนผูท่ีมีคุณลักษณะท่ีพรอมในการนําองคกร และสังคมไปสูเปาหมายและเปน

แบบอยางผูนําท่ีดีตลอดไป  

บริบูรณ ศรัทธา (2554) ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาหลักพุทธธรรมในการดําเนินชีวิตของรัฐบุรุษ

อาวุโสปรีดี พนมยงค” พบวา พุทธธรรมอันเปนเครื่องชวยใหมนุษยประสบความสําเร็จนั้นมุงคุณคา

ทางปญญาเปนสําคัญ คือ การเลือกใชหลักธรรมตามความเหมาะสม ควรแกการดํารงชีวิตดวยความ

รูเทาทันธรรมชาติ ดวยแนวทางประพฤติปฏิบัติท่ีดีงามกอใหเกิดความสุขตอตนเองเปนประโยชนตอ

ผูอ่ืนและเก้ือกูลสังคม ไดแก 1) หลักฆราวาสธรรม 4 ธรรมของผูครองเรือนทําใหชีวิตคูม่ันคง

ครอบครัวสมบูรณแบบเปนรากฐานดีงามสูสังคม 2) คิหิสุข 4 ธรรมวาดวยความสุขพ้ืนฐานทาง

เศรษฐกิจของคฤหัสถ 3) หลักสัปปุริสธรรม 7 ธรรมอันเปนคุณสมบัติของคนดี ผูดี 4) สาราณียธรรม 

6 ธรรมเปนท่ีตั้งแหงความระลึกถึงกันกอใหเกิดความสามัคคีปรองดอง 5) อารยวัฑฒิ 5 ธรรมอันเปน

เหตุใหอารยชนเจริญกาวหนา 6) ทศพิธราชธรรม ธรรมของผูปกครอง 7) พละ 4 ธรรมของนักบริหาร

ท่ีมีคุณธรรม 8) สังคหวัตถุ 4 หลักการสงเคราะหท่ีดี รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค ศรัทธาใน พุทธ

ธรรมนํามาปฏิบัติในชีวิต ปรากฏผลงานในบทบาทตาง ๆ ดังนี้ บทบาทนักการเมืองท่ีมีความซ่ือสัตย 

สุจริตตอหนาท่ีรับผิดชอบ บทบาทนักปกครองแบบนักสันติภาพยอมเสียสละใหอภัย บทบาท นัก

กฎหมายท่ีใชกฎหมายชวยเหลือเก้ือกูลสังคมประเทศชาติ บทบาทนักเศรษฐศาสตรมุงม่ันพัฒนา

พ้ืนฐานความเปนอยูของประชาชนชาวไทย บทบาทนักการศึกษาผูประศาสนการมหาวิทยาลัยวิชา

ธรรมศาสตรและการเมืองและ ระบบการศึกษาสมัยใหม บทบาทบิดาเปนหัวหนาครอบครัวท่ีอบอุน

เคียงขางคูชีวิต เพราะทานเขาใจสัจธรรมชั้นสูงแหงพระพุทธศาสนา เชน ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท 

โลกพระศรีอาริยจึงใชหลักพุทธธรรมสรางสรรคประโยชนสุขใหสังคมไทย ตามท่ีทานเรียกการมีชีวิต

อยางท่ีมุงหมายนั้น วา “ชีวิตอยางประเสริฐ” รัฐบุรุษอาวุโสปรีดี พนมยงค เปนแบบอยางการดําเนิน

ชีวิตท่ีมุงประโยชนตามหลักพระพุทธศาสนา ดังนี้ 1) ประโยชนตน (อัตถะ) ทานใชพุทธธรรมดําเนิน

ชีวิตสมถะ เรียบงาย อดทนตอความทุกขยากเก้ือกูลแกตน ไดแก หลักฆราวาสธรรม 4, คิหิสุข 4,  

สัปปุริสธรรม 7, เปนประโยชนท่ีเรียกวา ทิฏฐิธัมมิกัตถะประโยชนในปจจุบันซ่ึงเปนจุดหมายชีวิต

ในทางโลกียะ และ สัมปรายิกัตถะประโยชน หรือจุดหมายชีวิตในภพหนา 2) ประโยชนผูอ่ืนท้ัง 2 

ระดับ คือ ระดับปรัตถะทําประโยชนใหผูอ่ืนกับสังคม ชุมชน และระดับอุภยัตถะ ทานประสาน

ประโยชนระหวางอัตถะกับปรัตถะใหเก้ือกูลกันดวยหลักสาราณียธรรม 6, ทศพิธราชธรรม, พละ 4, 

สังคหวัตถุ 4, 3) ประโยชนสูงสุด (ปรมัตถะ) ทานใชวิธีปฏิบัติธรรมชั้นสูงในการทํางานประจําวัน  

โสภิตา จิวะพงศ (2553) ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหการดําเนินชีวิตเชิงพุทธของผูนําใน

สังคมไทย” พบวา หลักการดําเนินชีวิตของผูนําเชิงพุทธ ตองเริ่มจากการเปนคนดีท่ีถึงพรอมท้ังตอ

ตนเอง ผูอ่ืน และสังคม โดยมีหลักธรรมท่ีเก่ียวของ คือ นาถกรณธรรม ฆราวาสธรรม สัปปุริสธรรม 7 

พรหมวิหารธรรม และสังคหวัตถุธรรม การประพฤติตนเปนผูนําท่ีดี โดยมีวิสัยทัศน กัลยาณมิตร และ



53 
 

การบริหารปกครองท่ีดี ดวยหลักธรรมคือ อปริหานิยธรรม อิทธิบาท 4 อคติ 4 และพละ 4 สําหรับ

หลักการของอริยสัจ 4 และโยนิโสมนสิการ เปนหลักธรรมสําหรับความเขาใจในธรรมชาติของชีวิต อัน

สงผลตอการพัฒนาจิตใจของผูนํา การศึกษาการดําเนินชีวิตของผูนําในสังคมไทย 15 ทาน พบวา  

การดําเนินชีวิตของทานเริ่มจากการพัฒนาตนเปนคนเกง มีความรู ความสามารถ และคุณธรรม โดย

อาศัยกัลยาณมิตรและโยนิโสมนสิการเพ่ือใหเกิดแนวทางนําไปสูความสําเร็จ มีคุณสมบัติของการครอง

ตน ครองคน ครองงาน และครองใจ อันเปนมาตรฐานของการเปนผูนําท่ีดี การวิเคราะห 

การดําเนินชีวิตเชิงพุทธ เพ่ือนําไปสูการเปนแบบอยางท่ีดี พบวา ผูนําท่ีดีประกอบดวย การเปนผูมี

คุณธรรมจริยธรรมในการดําเนินชีวิตและการบริหารงาน พรอมดวยความรูความสามารถเพ่ือนําพา

องคกรและพัฒนาบุคลากรใหเจริญกาวหนาท้ังวัตถุและจิตใจ และการสรางประโยชนสุขแกสังคม 

ท้ังนี้ตนเองมีความสุขในการดําเนินชีวิตท่ีเปนประโยชนแกผูอ่ืนและสังคม 

วัฒนา พลชาติ (2553) ไดวิจัยเรื่อง “ศึกษาวิเคราะหวิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของ

พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต)” พบวา วิธีการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทมีฝกและ

อบรมบุคคลใหเกิดการพัฒนาทางดานปญญา โดยอาศัยการชวยเหลือและประคับประคองจาก

จุดมุงหมายเพ่ือความรูแจงในสรรพสิ่ง ท่ีเรียกวาเปนโลกุตตรปญญา จากปญญาของปุถุชนสามารถ

พัฒนาไดโดยอาศัยกัลยาณมิตรซ่ึงเปนปจจัยภายนอก เพ่ือกอใหเกิดศรัทธารวมกับปจจัยภายในท่ี

เรียกวาโยนิโสมนสิการ เกิดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบข้ึนเปนปญญาในข้ันแรก โดยสัมมาทิฏฐินี้จะ

อบรมใหบุคคลมีความระมัดระวังในเรื่องของศีล สมาธิ ปญญาและองคประกอบแหงอริยมรรคมีองค 8 

ตามลําดับ จนสามารถพัฒนาจากโลกิยปญญาเปนโลกุตตรปญญาได 

วิธีการพัฒนาปญญาตามแนวคิดของพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต) นั้น เปนไปใน

แนวทางเดียวกับวิธีการพัฒนาปญญาในพระพุทธศาสนาเถรวาทแตตางกันตรงวิธีการนําเสนอและการ

อธิบายอยางละเอียดเพ่ือใหเกิดภาพพจนข้ึน โดยแสดงใหเห็นถึงการพัฒนาปญญาตองใชคนเปน

แกนกลางปญญาจะเริ่มตนก็ตอเม่ือคนเริ่มมีการศึกษา คือ หลักการพัฒนา 3 ดาน ดวยการฝกใหมี

พฤติกรรมรวมท่ีดีงามเพ่ือสงเสริมคุณภาพชีวิตและเอ้ือตอการพัฒนาจิตใจและปญญาโดยมีหลักยอย 

8 อยาง ฝกความสุจริตทางกาย ทางวาจา และการประกอบสัมมาชีพ เปนพ้ืนฐาน ทําการฝกอบรมจิต

ใหประณีต มีคุณภาพ มีสุขภาพจิตท่ีดี เรียกวา สมาธิ และดวยจิตใจท่ีดีนั้นสามารถรักษา

สภาพแวดลอมท่ีดีคือกัลยาณมิตรและปจจัยฝายปญญาคือโยนิโสมนสิการ ไปตลอดระยะเวลาแหงการ

ฝกฝนจนกวาจะเปนอริยบุคคล แนวทางการประยุกตใชปญญาเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไดแกการ

พัฒนากาย ผูมีปญญาจะมีวิธีในการดําเนินชีวิตดวยหลักของโภชเนมัตตัญุตา หรือเรียกวารูจัก

ประมาณในการบริโภค ทําใหเกิดอินทรียสังวรคือความสารวมระวังในการใชอินทรีย อันไดแก ตา หู 

จมูก ลิ้น กายและใจ จึงสงผลทาใหพฤติกรรมไดรับการพัฒนา จากสภาพภายในท่ีดีการแสดงก็จะเปน 

พฤติกรรมท่ีดีโดยเฉพาะในเรื่องของศีล ผูมีศีลจะเปนผูท่ีมีความสุขทําใหการดําเนินชีวิตราบรื่น รมเย็น
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เปนผูมีความเมตตา กรุณา ท้ังตอตนเองและผูอ่ืนไมกระทําการท่ีเปนการเบียดเบียนผูใดมีความสงบ

ผองใสเกิดข้ึนในจิตใจ ทําใหคุณภาพของจิตเกิดการพัฒนาข้ึนจิตจะมีความคลองตัวคลองแคลววองไว

หรือเรียกวาจิตควรแกการงาน มีสติสัมปชัญญะในการดําเนินชีวิตสงผลใหเกิดความคิดท่ีเปนระบบข้ึน 

คือการคิดอยางมีเหตุผล รูจักใชปญญาในการแกไขปญหาหรือขจัดความทุกขท่ีเกิดข้ึน มีความเขาใจ

และยอมรับถึงสรรพสิ่งท่ีเปลี่ยนแปรไปตามสภาพของโลกเรียกวาเปนผูใช ปญญาในการดําเนินชีวิตซ่ึง

เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามวิธีการของพระพุทธศาสนา จะสงผลใหบุคคลผูหม่ันฝกฝน

ตนเองนั้นมีความเปนอยูมีชีวิตท่ีดีงาม และผูมีปญญายอมเรียนรูท่ีจะ พัฒนา ฝกฝนตนเองใหถึง

เปาหมายสูงสุดคือความดับทุกข 

พระจันทะมูน นารทปฺโญ (แสงสุริจันทร) (2552)  ไดวิจัยเรื่อง “พุทธวิธีในการวางแผน 

การบริหารองคกร” พบวา การบริหารองคกรตามแนวพระพุทธศาสนาซ่ึงมีพระพุทธเจาเปนผูบริหารมี

สมาชิกองคกร คือ พุทธบริษัท 4 ทุกหมูเหลา พระองคทรงเปนผูบริหารท่ียึดหลักธรรมเปนหลักในการ

นําพาสมาชิกในองคกรไปสูแนวทางแหงความหลุดพนจากทุกขท้ังปวงอันเปนเปาหมายสูงสุดใน

พระพุทธศาสนาไดอยางยอดเยี่ยมตามทัศนะของพระพุทธศาสนา การท่ีจะเปนผูบริหารท่ีดีตองเริ่ม

ดวยการพัฒนาท่ีจิตของตนเองกอนแลวจึงใชหลักธรรมในการบริหารงาน ซ่ึงหลักธรรมสําหรับ 

ผูบริหารไดแก อธิปไตย 3 สังคหวัตถุ 4 พละ 4 อิทธิบาท 4 อริยสัจ 4 โยนิโสมนสิการ และพรหม

วิหารธรรม 4 อีกท้ังผูบริหารตอง รูจักใชหลักธรรมในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเองดวยเปน

สําคัญ 

มณีนุช ไพรดี (2552) ไดวิจัยเรื่อง “การนําหลักสังคหวัตถุ 4 ไปประยุกตใชเพ่ือสรางความ

ผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) จํากัด (P.C.S.)” 

พบวา ความผูกพันตอองคกรของพนักงาน บริษัท พรอพเพอรตี้ แคร เซอรวิสเซส (ประเทศไทย) 

จํากัด โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวาขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 3 อันดับ

แรก ไดแก ทานรูสึกภูมิใจเปนอยางยิ่งท่ีไดทํางานในองคกรนี้ทานปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ 

และดีท่ีสุดเพ่ือใหองคกรประสบผลสําเร็จ และทานมีสัมพันธภาพท่ีดีกับเพ่ือนรวมงาน ซ่ึงมีคาเฉลี่ย

เทากับ 4.09, 4.07, และ 4.07 ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด ไดแกองคกรสนับสนุนใหทาน

มีโอกาสไดพบปะสังสรรคกับเพ่ือนพนักงานภายในองคกรและผูบริหารตามโอกาส ซ่ึงมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.21 เม่ือเปรียบเทียบความผูกพันตอองคกรของพนักงานโดยจําแนกตามสถานภาพสวนบุคคล ไดแก 

เพศ อายุสถานภาพ การศึกษา รายได ระยะเวลาการทํางาน และฝาย/แผนกท่ีสังกัด พบวาพนักงานท่ี

มีสถานภาพสวนบุคคลตางกันมีความผูกพันตอองคกรไมแตกตางกันทุกดาน ผลการศึกษา

ความสัมพันธระหวางสังคหวัตถุ 4 กับความผูกพันตอองคกรของพนักงานพบวา ปจจัยดานสมานัตต

ตามีความสัมพันธเชิงบวกในระดับสูงมาก ปจจัยดานอัตถจริยาและปยวาจา มีความสัมพันธเชิงบวกใน

ระดับสูง สวนปจจัยดานทานมีความสัมพันธเชิงบวกในระดับปานกลาง ผลการศึกษาแนวทางการนํา
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หลักสังคหวัตถุ 4 ประยุกตใชเพ่ือสรางความผูกพันตอองคกรของพนักงาน พบวา องคกรควรเพ่ิมดาน

ทาน ดวยการฝกอบรมสรางคานิยมและวัฒนธรรมองคกรใหกับพนักงาน ดานปยวาจาโดยปรับปรุง

ระบบการสื่อสารดวยการรับฟงความคิดเห็นจากพนักงานทุกระดับ ดานอัตถจริยา องคกรควร

ปรับปรุงสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการทํางานและปรับปรุงระบบการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

และดานสมานตัตตาควรปฏิบัติตอพนักงานดวยความเสมอภาค 

พระมหารุงโรจน ธมฺมฎฐเมธี (ศิริพันธ) (2550) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะ

ผูนําในพระพุทธศาสนาเถรวาท” พบวา ภาวะผูนํา เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับ

ผูนําและผูบริหารทุกระดับ และเปนกลไกใหการบริหารงานบรรลุตามวัตถุประสงค การท่ีจะเปนผูนําท่ี

ดีท่ีมีความสามารถ ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้นจะตองสรางภาวะผูนํา ใหแกตัวเอง โดยเริ่มตน

พัฒนาท่ีจิตใจของตน และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน สวนหลักธรรมสําหรับผูนําท่ีปรากฏใน 

พระไตรปฎก ไดแก หลักราชสังคหวัตถุ หลักจักรวรรดิวัตร หลักอปริหานิยธรรม หลักทศพิธราชธรรม 

หลักอคติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักสาราณียธรรม หลักอธิปไตย หลักสัปปุริสธรรม และหลัก

พละ 4 นอกจากนี้ผูนําตองรูจักใชหลักธรรมในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเอง ในผลการศึกษายัง

พบวาผูนําท่ีมีปญหาในการบริหารงานกับผูรวมงานและผูใตบังคับบัญชาสวนหนึ่งมาจากการขาดภาวะ

ผูนําท่ีประกอบดวยหลักธรรมดังกลาวเปนประการสําคัญ 

อัปสร ย่ิงเจริญ (2550, หนา 106-107) เรื่อง กระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

เอกชน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 พบวา กระบวนการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา

เอกชน ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาลําปาง เขต 1 ในปการศึกษา 2550 ดานท่ีมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

3 ดาน ไดแก ดานการสรรหาและคัดเลือกบุคคล ดานการวางแผนงานบุคคล และดานการประเมินผล

การปฏิบัติงาน ตามลําดับ 

นิชนันท หลุยใจบุญ (2551, หนา 86) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 พบวา โดยรวมและรายดานทุกดาน

อยูในระดับมาก เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามตําแหนงและประสบการณ พบวา ผูตอบ

แบบสอบถามท่ีมีตําแหนงและประสบการณตางกัน มีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมไมแตกตางกัน และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงาน

บุคคลของผูบริหารสถานศึกษา จําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลโดยรวมและรายดาน 

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

สารีนะ ดอปอ (2553, หนา 74-79) เรื่อง การปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคล

ของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดยะลา พบวา การ
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ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา ตามทัศนะของครูใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดยะลา โดยภาพรวมและรายดานทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูตอการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษาตามเพศ วุฒิการศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษา พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีเพศ 

วุฒิการศึกษาและปฏิบัติงานในสถานศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาโดยรวมไมแตกตางกัน สวนครูทีมีประสบการณในการ

ทํางานและปฏิบัติงานในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตางกัน มีทัศนะตอการปฏิบัติงานตามกระบวนการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

และปญหาเก่ียวกับการปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตาม

ทัศนะของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จังหวัดยะลา พบวา ครูยายออกจากพ้ืนท่ีมากสงผลตอการ

ขาดแคลนครู รองลงมาคืองบประมาณในการพัฒนาบุคลากรมีนอยไมเพียงพอและครูขาดขวัญ

กําลังใจในการปฏิบัติงาน 

พรรณนา มวงคราม (2550, หนา 99) เรื่องสภาพและปญหาการบริหารงานบุคลากรของ

โรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษาในจังหวัดขอนแกน โดยภาพรวมและรายดาน พบวา ผูบริหารและ

ครูผูสอนมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารอยูในระดับปานกลาง เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็น

จําแนกตามตําแหนงหนาท่ี พบวา มีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารโดยภาพรวมการบริหาร ไม

แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีเพียงดานวินัยท่ีมีมีความคิดเห็นเก่ียวกับสภาพการ

บริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติระดับท่ี .05 นอกจากนั้นไมแตกตางกัน เม่ือเปรียบเทียบ

ตามประสบการณการทํางานโดยภาพรวม พบวา มีสภาพการบริหารไมแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปน

รายดาน พบวา ดานการวางแผนทรัพยากรมนุษย ดานการคัดเลือก ดานการปฐมนิเทศ มีความ

คิดเห็นเก่ียวกับสภาพการบริหารแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

เพชร กลาหาญ (2552, หนา 124) เรื่อง การศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหา

การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา เขต 7 

พบวา สภาพปญหาในการบริหารบุคคลโดยรวม และรายดานทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอย โดย

เรยีงจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานการบรรจุและการแตงตั้ง ดานวินัยและการรักษาวินัย ดานการออก

จากราชการ และดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ เม่ือเปรียบเทียบความ

คิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน 

ท่ีมีตอการปฏิบัติงานดานการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวม และรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 

ยกเวนการออกจากราชการ และเม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีตอการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศึกษาท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกัน ท่ีมีปญหาในการบริหารงานบุคคลโดย

ภาพรวมและรายดานทุกดานไมแตกตางกัน 
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มาราณี สัสดีวงศ (2554, หนา 96-104) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปญหาการบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 1 พบวา ระดับ

ปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษายะลา เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา 

ดานการวางแผนกําลังคน ดานการพัฒนาบุคลากรและดานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

อยูในระดับมาก สวนดานการสรรหาบุคลากรและการธํารงรักษาบุคลากรอยูในระดับปานกลาง และ

เม่ือเปรียบเทียบปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามอายุและประสบการณใน

การดํารงตําแหนง พบวา ผูตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุและประสบการณในการดํารงตําแหนงตางกันมี

ความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานไม

แตกตางกัน 

อรุณรักษ สุขบุญ (2552, หนา 61-64) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา

สังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรี พบวา ปญหาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมือง

จันทบุรีในดานการพัฒนาบุคลากร ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีความเห็นวาปญหามากท่ีสุดใน

ลําดับท่ี 2 คือ แหลงคนควาหาความรูสําหรับครูมีนอยรวมท้ังใหขอเสนอแนะแนวทางในการ

บริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองจันทบุรีวาควรจัดหาหรือมีแหลงขอมูลท่ีเปน

ระบบ เพ่ือบุคลากรจะสามารถเขาไปศึกษาหาความรูเพ่ือพัฒนาตนเองได 

เตือนใจ คลายแกว (2560) ไดศึกษาเรื่อง แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนใน

จังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 พบวา แนวทางการบริหารงาน

บุคคลของโรงเรียน ในจังหวัดพิจิตรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 

ประกอบดวย 1) ดานการวางแผนงานบุคคล 2) ดานการจัดบุคคลใหเหมาะสมกับงาน 3) ดานการ

พัฒนาบุคคล 4) ดานการสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ 5) ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคคล 

นีเราะห เจะมิง (2560) ไดศึกษาเรื่อง การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชน

สอนศาสนนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา พบวา การบริหารงานบุคคลของ

ผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ตาม

ความคิดเห็นของครูผูสอน โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เม่ือพิจารณารายดาน พบวา ดานการ

วางแผนกําลังคน การพัฒนาบุคลากร การสรรหาบุคลากร อยูในระดับมาก สวนดานการประเมินผล

การปฏิบัติงานของบุคลากรและการธํารงรักษาบุคลากร อยูในระดับปานกลาง การบริหารงานบุคคล

ของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา 

ตามความคิดเห็นของครูผูสอน ท่ีมีเพศ วุฒิการศึกษา ประสบการณในการทํางาน และปฏิบัติงานใน

สถานศึกษาท่ีมีขนาดตางกัน โดยภาพรวมไมแตกตางกัน 
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สุรศักดิ์ ทองแท (2559) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครู

โรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบํารุง) สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ 

เขต 1 พบวา สภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชย

บํารุง) โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปนอยดังนี้ คือ 1) 

การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง 2) การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง 3) วินัยและการ

รักษาวินัย 4) การออกจากราชการ และ 5) การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ สําหรับ

ขอเสนอแนะแนวทางการบริหารงานบุคคลโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบํารุง) ไดแก โรงเรียนควร

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการรวมวางแผนอัตรากําลัง ควรจะมีการบรรจุบุคลากรอยางโปรงใส 

ตรวจสอบได ควรมีการประเมินผลการทดลองการปฏิบัติงานในรูปแบบเดียวกันควรจัดทําโครงการ

พัฒนาครู สงเสริมสนับสนุนใหครูมีการพัฒนา ในรูปแบบ ตาง ๆ ใหมากข้ึน ควรมีการอบรมใหความรู

เก่ียวกับการรักษาวินัยใหแกครูและบุคลากรอยูเสมอ ควรมีการดําเนินการทางวินัยครูอยางเหมาะสม

ในกรณีท่ีมีความผิดชัดแจงและควรเปดโอกาสใหครูไดรองทุกข กรณีเม่ือไมไดรับความเปนธรรม 

กัลยาณี เลขลบ (2559) ไดศึกษาเรื่อง สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษา

จังหวัดนครราชสีมา พบวา  1. ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคล

ในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก 2. การเปรียบเทียบ

ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมา จําแนกตามประสบการณโดยรวมและรายดานมีความแตกตางกันอยางมีรัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0 .05 3. ผลการวิเคราะหเปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน รอง

ผูอํานวยการโรงเรียนฝายบุคคล และครูหัวหนาฝายบุคคลเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลใน

โรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตามสังกัด พบวาไมแตกตางกัน 4. ผลการ

เปรียบเทียบความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายบุคคล และครูหัวหนา

ฝายบุคคลเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา จําแนกตาม

ขนาดของโรงเรียน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 5. ความคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด

นครราชสีมาในดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือกําหนด

อัตราการกําลังและตําแหนงใหตรงตามความสามารถ รองลงมาคือแผนงาน / โครงสรางการ

บริหารงานบุคคลยังไมชัดเจน ดานการสรรหาและการบรรจุแตงตั้งท่ีมีจํานวนมากท่ีสุดคือครูสอนไม

ตรงความรูความสามารถ รองลงมาคือการรับยายหรือโอนครูควรใหตรงความตองการของโรงเรียน 

ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือครูรับผิดชองงานอ่ืนเกิน

ความจําเปน มีภาระงานหนัก รองลงมาคือสนับสนุนงบประมาณแกครูในการทํางานเพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดานวินัยและการรักษาวินัย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือควรยกยองเชิดชูครู



59 
 

ท่ีปฏิบัติงานไดอยางเหมาะสม รองลงมาคือบุคคลากรไมควรเครงครัดในการปฏิบัติตามระเบียบของฌ

รงเรียน และดานการออกจากราชการท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือมีสวัสดิการใหกับครูท่ีพนจากหนาท่ี

ราชการ รองลงมาคือควรสรางกําลังใจและชวยเหลือครูท่ีพนจากหนาท่ีราชการตามความเหมาะสม 

ณภัทร ปณฑรัตน (2556) ไดศึกษาเรื่อง คุณลักษณะของผูนําองคกรตามหลักพละ 4 ใน

ธุรกิจประกันภัย พบวา หลักธรรมพละ 4 ท่ีเก่ียวของกับคุณลักษณะของผูนําองคกร มี 4 คุณลักษณะ 

คือ (1 ปญญาพละ - คุณลักษณะทางดานสติปญญา ความรอบรู เฉลียวฉลาดรอบคอบในการตัดสินใจ

และสั่งการ (2) วิริยะพละ - คุณลักษณะทางดานความขยันอดทน ความอุตสาหะ บากบั่นไมยอทอ

เม่ือพบปญหาอุปสรรคในการทํางานสามารถปลุกปลอบใจตนเองไดและมีกําลังใจดี (3) อนวัชชพละ - 

คุณลักษณะทางดานการงานไมมีโทษ ความซ่ือสัตยสุจริตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบ

กิจการ ไมเปนโทษหรือเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอน (4) สังคหพละ - คุณลักษณะทางดาน

มนุษยสัมพันธ สรางหลักมนุษยสัมพันธท่ีดีดวยวัตถุ 4 ประการ ไดแก การให การใชวาจาเปนมิตร

สุภาพออนหวาน การบําเพ็ญประโยชนตอสังคม และการวางตนเหมาะสมถูกตองดีงาม  

 

2.3.2 งานวิจัยตางประเทศ 

แบลง (Blanks, 1999, p.27 ; อางอิงจาก สนิท คงภักดี, 2549, หนา 46) ไดศึกษาเรื่อง

รูปแบบของงานสําหรับผู ทําหนาท่ีการบริหารงานบุคคลภายในระบบโรงเรียนชุมชนในมลรัฐ

แคโรไลนาเหนือ (North Carolina) สหรัฐอเมริกา พบวา การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนยังอยู

ในชวงของการพัฒนา แตยังลาหลังกวาการบริหารงานบุคคลของหนวยงานอ่ืน ๆ ถึงแมวาบุคลากรท่ี

รับผิดชอบดานการบริหารงานบุคคล จึงตองใหบุคคลเหลานั้นฝกทักษะความชํานาญ ไมวาจะเปนดาน

การฝกอบรมในลักษณะประจําการ หรือการศึกษานอกระบบโรงเรียน การบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนจําเปนตองกําหนดความสําคัญกอนหลังโดยเฉพาะงบประมาณและการวางตัวทํางาน หรือ

ตําแหนงของบุคลากรอีกท้ังการบริหารงานบุคคลถาอาศัยรูปแบบการพัฒนาองคการ หรือบุคลากร

ของภาคธุรกิจเอกชนเปนตัวอยาง การบริหารงานบุคคลของโรงเรียนจะมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

แพคเกตต (Padgett, 1991, p.24 ; อางอิงจาก สนิท คงภักดี, 2549, หนา 45) ไดศึกษา

เรื่องการศึกษาการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียนเก่ียวกับการบริหารงานบุคลากร โดยตั้งสมติฐาน

วา ขนาดโรงเรียนในรัฐจอรเจีย มีความสัมพันธกับการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียน ดานการ

เลือกสรรการมอบหมายงานและการประเมินบุคลากรอยางเห็นไดชัด ผลการวิจัยพบวา ขนาด

โรงเรียนกับการบังคับบัญชาของผูบริหารโรงเรียน ดานการเลือกสรร การมอบหมายงานและประเมิน

บุคลากร ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดโรงเรียนตางกัน 

มีทัศนะตอกระบวนการบริหารบุคลากรของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาไมแตกตางกัน 
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เจเน็ท เซงไล ชิว (Jenet Cheng Lian Chew, 2004, p.47 ; อางอิงจาก มารานี สัสดีวงศ, 

2554, หนา 64) ไดศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยของประเทศ

ออสเตรเลีย ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารมหาวิทยาลัยโดยสวนรวมและจําแนกตามขนาดของ

มหาวิทยาลัยมีการปฏิบัติตามวิธีการพัฒนาบุคลากรในมหาวิทยาลัยโดยภาพรวมและรายดาน 3 ดาน 

อยูในระดับปานกลาง คือ ดานการพัฒนาทีมงาน ดานการพัฒนาระหวางการปฏิบัติงาน และดานการ

ประเมินผลการวิจัยในชั้นเรียน ยกเวนผูบริหารมหาวิทยาลัยท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดกลางมี

การปฏบิัติงานดานการประเมินและวิจัยในชั้นเรียนอยูในระดับมาก 

สรุปงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศ พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 มี

หลายปจจัยดวยกัน ไดแก ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง  อนวัชช

พละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง สวนการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงานและ การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

ดังนั้นหนวยงานหรือองคการตาง ๆ จึงควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร เนื่องจากบุคลากร

เปนทรัพยากรสําคัญท่ีสุดของการบริหารจัดการ จึงตองใหความสําคัญในข้ันตอนหรือกระบวนการ

บริหารงานบุคคลใหมีประสิทธิภาพ 

 

2.4 บริบทของพ้ืนที่ที่ศึกษา 

บริบทของ0สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

เพ่ือใหทราบถึง 0ประวัติความเปนมาของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 

เขต 2 เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานตอการทําความเขาใจผูวิจัยขอนําเสนอความเปนมาของสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ดังนี้ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 0ตามท่ีไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา 

พ.ศ. 2546 มีผลบังคับใช ตั้งแตวันท่ี 7 กรกฎาคม 2546 เปนตนไป ทําใหระบบปฏิรูปการศึกษา 

ระบบบริหาร และการจัดการศึกษา รวมท้ังบุคลากร ทรัพยากร  ไดมีการ  เปลี่ยนแปลงหลอมรวม

เปนหนวยงานทางการศึกษาใหเปนหนวยเดียวกัน ทําใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด/อําเภอ

สํานักงานสามัญศึกษาจังหวัดและสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด /อําเภอเดิมตองยุบเลิกไปและได

ประกาศจัดตั้ง สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาข้ึน มีจํานวน 175 เขต ซ่ึงอยูภายใตการดูแลของ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
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กระทรวงศึกษาธิการมีหนาท่ีดูแลการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ โรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรียนมัธยมศึกษา ปจจุบัน กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาตามประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง กําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ลงวันท่ี 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 ประกาศ

กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 ลงวันท่ี 9 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550 และประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 

เรื่อง ปรับปรุงแกไขการกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และกําหนดเขตพ้ืนท่ีการศึกษาเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2551 ลงวันท่ี 18 มกราคม พ.ศ. 2551 โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ.

2552 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 บัดนี้ไดมีการ

แกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 และพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2553 กําหนดใหมีเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา และเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ไดกําหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา เปนเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาและสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 183 เขต 

สําหรับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 มีหนาท่ีดูแลการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จํานวน 4 อําเภอ ไดแก อําเภอบางเลน อําเภอนครชัยศรี อําเภอสามพราน และอําเภอพุทธ

มณฑล 

วิสัยทัศน 

เปนองคกรแหงการเรียนรูและเครือขายการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สู

มาตรฐานสากล บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

พันธกิจ 

1. สงเสริมและสนับสนุนใหประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับการศึกษาอยางท่ัวถึง และมีคุณภาพ

ตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพ พรอมปลูกฝงใหมีคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอัน 

พึงประสงคตามหลักสูตร บนพ้ืนฐานความเปนไทย 

3. เสริงสรางภาคีเครือขายทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาผูเรียน ครู ผูบริหารสถานศึกษา และ

บุคลากรทางการศึกษาเปนบุคคลแหงการเรียนรู 

4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพท่ีเนนการมีสวนรวมโดยใชเทคโนโลยี

และสารสนเทศ 

เปาประสงค 
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1. ผูเรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและพัฒนาสูความเปนเลิศ 

2. ประชากรวัยเรียนทุกคนไดรับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน อยางมีคุณภาพท่ัวถึงและเสมอภาค 

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพเต็มตามศักยภาพ 

4. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษามีความเขมแข็งตามหลักธรรมาภิบาลและ

เปนกลไกขับเคลื่อน การศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูคุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

5. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา บูรณาการการทํางานภายในสํานักงานและสงเสริมการ

กระจายอํานาจสูสถานศึกษา 

คานิยมองคการ 

"องคกรแหงการเปลี่ยนแปลง โปรงใส เปนธรรม" 

วัฒนธรรมองคการ 

"องคกรแหงการเรียนรู คูคุณภาพการศึกษา" 

กลยุทธการดําเนินงาน 

1กลยุทธท่ี 1 พัฒนาคุณภาพผุเรียนทุกระดับทุกประเภท 

1กลยุทธท่ี 2 ขยายโอกาศเขาถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหท่ัวถึงครอบคลุมผูเรียน ใหไดรับ

โอกาสในการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพ 

1กลยุทธท่ี 3 พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากรทางการศึกษา 

1กลยุทธท่ี 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
 



บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 และเพ่ือศึกษาหลัก

พละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ การบริหารงานบุคคล สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(Descriptive research) โดยผูใหขอมูลประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนางานบุคคล และ

ครูผูสอน เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคในการดําเนินงานวิจัย จึงกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัย ซ่ึงมี

รายละเอียดดังนี้ 

 

3.1 วิธีการและข้ันตอนในการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิจัยดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุตามวัตถุประสงคของการวิจัยและ

เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีระบบและระเบียบ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดการดําเนินการ

วิจัยไว 3 ข้ันตอน ดังนี้ 

 ข้ันตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงรางงานวิจัย เปนการศึกษาจากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ วิทยานิพนธ

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ เพ่ือจัดทําโครงรางวิจัย แลวเสนอโครงรางวิทยานิพนธตอภาควิชา เพ่ือขอความ

เห็นชอบและอนุมัติจากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 ข้ันตอนท่ี 2 การดําเนินงานวิจัย เปนข้ันตอนท่ีผูวิจัยสรางเครื่องมือและนําเครื่องมือท่ีสราง

ข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิจํานวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองเพ่ือหาความตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) และ

นําไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 โรงเรียน ผูใหขอมูลจํานวน  

30 คน เพ่ือหาคาความเชื่อม่ัน (reliability) ปรับปรุงแกไขขอบกพรองของเครื่องมือแลวนําเครื่องมือท่ี

สรางข้ึนไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลท่ีเก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบความครบถวน ทําการ

วิเคราะหขอมูลทางสถิติและแปลผลการวิเคราะหขอมูล 

 ข้ันตอนท่ี 3 การรายงานผลการวิจัย เปนข้ันตอนของการจัดทํารางผลการวิจัย เพ่ือนําเสนอ

คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการ

สอบเสนอแนะ ภายใตการควบคุมของท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ จัดพิมพและสงรายงานการวิจัยฉบับ

สมบูรณ ตอคณะศึกษาศาสตรเพ่ือขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 
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3.2 ระเบียบวิธวีิจัย 

 เพ่ือใหการดําเนินการวิจัยบรรลุวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย 

ซ่ึงประกอบดวยแผนแบบวิธีวิจัย ประชากร กลุมตัวอยาง และขนาดของกลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา  

เครื่องมือและการสรางเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล สถิติท่ีใชในการวิจัยซ่ึงมี

รายละเอียด ดังนี ้

 3.2.1 แผนการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) ท่ีมีแบบแผนของการวิจัยในลักษณะ

ของกลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, no experimental case 

study)  

 3.2.2 ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบดวยตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ีศึกษาซ่ึงมี 

รายละเอียดดังนี้ 

 1. ตัวแปรพ้ืนฐาน  เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ีและประสบการณในการทํางาน 

 2. ตัวแปรท่ีศึกษา เปนตัวแปรเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารและการบริหารงานบุคคล ใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดังนี้ 

  1) ตัวแปรทํานาย เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารตามพระไตรปฎก

ภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (องฺ. นว. 23/5/439-441) และกฎกระทรวง (เลม 124 

หนา 31-32 ตอนท่ี  24  ก  ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550) (Xtot) ดังนี้ 

   1.1) ปญญาพละ (x1 ) หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความรู ความสามารถในงานท่ี

รับผิดชอบ มีเทคนิคในการถายทอดความรู มีวิสัยทัศน มีการปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอน สามารถ

ควบคุมอารมณในการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการเขาใจอุปนิสัยของบุคลากร   

   1.2) วิริยพละ (x2) หมายถึง การท่ีผูบริหารมีความเพียรพยายามในการทํางานเพ่ือ

สวนรวม มีความมุงม่ันในการทํางาน หม่ันประชุมปรึกษาหารอืเปนประจํา  

  1.3) อนวัชชพละ (x3) หมายถึง การท่ีผูบริหารเปนคนตรงเวลา ปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความโปรงใส มีความยุติธรรม ใหความเสมอภาคเทาเทียม ประพฤติตนตามศีล 5 แนะนําไมให

ผูใตบังคับบัญชาทําผิดกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ 

  1.4)  สังคหพละ (x4) หมายถึง การท่ีผูบริหารพูดจาไพเราะ มีความเปนกัลยาณมิตร 

ใหการสนับสนุนบุคลากรในการปฏิบัติงาน สามารถชวยแกไขปญหาตาง ๆ ได มีความเอ้ือเฟอ

ชวยเหลือบุคลากรตามความเหมาะสม และมอบสิ่งของหรือรางวัลใหแกบุคลากร  
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 2) ตัวแปรเกณฑ เปนตัวแปรท่ีเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาตามขอบขาย

การบริหารงานบุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (Ytot) ใน 4 ดาน คือ 

   2.1) ดานการวางแผนอัตรากําลัง (y1) หมายถึง การวางแผนในการจัดหาบุคคลท่ีมี

ความรู ความสามารถเขามาปฏิบัติงาน มีการกระทําอยางมีข้ันตอน โดยการพิจารณาเปาหมายและ

แผนขององคกร มีการวิเคราะหภารกิจของตนเอง มีการสํารวจบุคคลท่ีมีอยูในปจจุบัน เพ่ือเปนขอมูล

ในการกําหนดอัตรากําลังและตําแหนงในอนาคต มีการนําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ี

การศึกษา มีการประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง จัดทํามาตรฐาน/ ภาระงานสําหรับ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

  2.2) ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (y2 ) 

หมายถึง การคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเขามาปฏิบัติงาน โดยมีวิธีการท่ีหลากหลาย โดย

ประชาสัมพันธรับสมัครชาราชการครูและครูอัตราจางชัดเจน มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือก

บุคลากรใหมตามนโยบายและแนวปฏิบัต ิพิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของขาราชการครูและเลิก

จางครูอัตราจางอยางเหมาะสม พิจารณาใหขาราชการครูโอน-ยายและรับยายขาราชการครูมาทําการ

สอนตางโรงเรียนได มีการนําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา มีการประเมินเพ่ือขอ

ปรับปรุงกําหนดตําแหนง จัดทํามาตรฐาน/ ภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคคลากรทางการ

ศึกษา นอกจากนี้สถานศึกษายังมีการดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณ/รายไดของ

สถานศึกษา แจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ

ประเมินผลงาน กอนมีการมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน มีการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร

อยางตอเนื่อง และมีการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบไดอยางเหมาะสม  

 2.3) ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (y3) หมายถึง การท่ีผูบังคับบัญชาไดมีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง มีการสงครูและบุคลากรเขารับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและมีความเสมอ

ภาคเปนธรรม 

 2.4) ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (y4 ) หมายถึง การผูบริหาร

สถานศึกษา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฏิบัติตนอยูในกฎ 

ระเบียบ แบบแผน โดยผูบังคับบัญชาในองคกรมีการสังเกต ตรวจสอบ ติดตาม ดูแล ความประพฤติ

ของบุคคล เพ่ือปองกันเหตุอันอาจจะทําใหบุคคลกระทําผิดวินัยได มีแนวทางปฏิบัติวาดวยวินัยและ

การรักษาวินัย มีการตัดสินการกระทําผิดทางวินัย และใหความเปนธรรมกับครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในกรณีตาง ๆ และมีการแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหไดความจริงและ

ความยุติธรรมโดยไมชักชา เม่ือมีกรณีมีมูลท่ีกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 
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3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จํานวน 122 โรงเรียน จํานวนบุคลากร 1,631 คน  

 กลุมตัวอยาง  

 กลุมตัวอยาง คือ บุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2  จํานวน 97 โรงเรียน โดยมีจํานวนบุคลากรทางการศึกษา จํานวน 

361 คน  

 เทคนิควิธีการสุมตัวอยาง 

 1. ผูวิจัยไดกําหนดการประมาณขนาดของกลุมตัวอยางโดยวิธีการเปดตารางสําเร็จรูปของ

เครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan) จากสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ไดกลุมตัวอยางจํานวน 97 โรงเรียน 

 2. จําแนกโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

โดยจําแนกเปน ขนาดใหญ ขนาดกลางและขนาดเล็ก 

 3. ใชวิธีการสุมแบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) แลวกําหนดกลุมตัวอยาง

โดยการคํานวณเทียบบัญญัติไตรยางศ 

 4. ผูใหขอมูลประกอบดวยบุคลากรทางการศึกษา 97 โรงเรียน โรงเรียนละ 5 คน ไดแก  

1) ครูผูสอน จํานวน 1 คน 2) หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ 1 คน 3) หัวหนาฝายการ

บริหารงานการเงิน 1 คน 4) หัวหนาฝายการบริหารงานบุคคล 1 คน 5) หัวหนาฝายการบริหารงาน

ท่ัวไป 1 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 485 คนดังตารางท่ี 3.1 
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ตารางท่ี 3.1 จํานวนกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล  

 

ขนาด

โรงเรียน 

ผูใหขอมูล 

รวม 
ครูผูสอน 

หัวหนาฝาย

วิชาการ 

หัวหนาฝาย

การเงิน 

หัวหนาฝาย

บุคคล 

หัวหนาฝาย

ท่ัวไป 

เล็ก 37 37 37 37 37 185 

กลาง 54 54 54 54 54 270 

ใหญ 6 6 6 6 6 30 

รวม 97 97 97 97 97 485 

 

3.4 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนแบบสอบถาม จํานวน 1 ฉบับ แบงออกเปน 3 สวนมี

รายละเอียด ดังนี ้

 ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check  list) เพ่ือสอบถามขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ

ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณการทํางาน  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ของพระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ 

ราชวิทยาลัย (องฺ. นว. 23/5/439-441)  และกฎกระทรวง (เลม 124 หนา 31-32 ตอนท่ี  24  ก  

ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550) ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาเปนเครื่องมือ 

 ตอนท่ี 3 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนตามขอบขายการบริหารงาน

บุคคลของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 91) สําหรับแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และ 3 มีลักษณะเปน

คําถามชนิดจัดอันดับคุณภาพ 5 อันดับตามแนวคิดของลิเคิรท (Likert’s five rating scale) โดย

กําหนดคาคะแนนเปน 5 ระดับซ่ึงมีความหมายดังนี้ (Rensis, Likert, 1961, p.161)  

ระดับ 1 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอยท่ีสุด 

มีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

 ระดับ 2 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับนอย  

มีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 
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 ระดับ 3 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับปานกลาง 

มีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

 ระดับ 4 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมาก มีคา

น้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

 ระดับ 5 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล อยูในระดับมากท่ีสุด  

มีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

 การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

 ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเครื่องมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอน คือ  

 ข้ันตอนท่ี 1 ศึกษาจากหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวของโดยขอคําแนะนํา จาก

อาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือสรางขอกระทงคําถาม 

 ข้ันตอนท่ี 2 นําแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลว เสนออาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ เพ่ือขอ

ความเห็นชอบและนําเสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ของ

แบบสอบถาม โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน พิจารณา  

 ท้ังนี้เพ่ือพิจารณาในดานเนื้อหาสาระและโครงสรางของคําถามรูปแบบของแบบสอบถาม 

ตลอดจนภาษาท่ีใชและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ 

 จากนั้นนํารางแบบสอบถามท่ีผานการตรวจแกของผูเชี่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามท่ี

ผูเชี่ยวชาญไดเสนอแนะ พิจารณาปรับแกไขตามรายละเอียดของตัวแปร โดยใชเทคนิคการวิเคราะห

หาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) โดยคาดัชนีความสอดคลอง

ท่ียอมรับไดตองมีคาตั้งแต 0.05 ข้ึนไป (ธีระศักดิ์ อุนอารมณเลิศ, 2549, หนา 65) 

การหาคา IOC ของผูเชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถามการวิจัย โดยใหเกณฑในการพิจารณา

ขอคําถามดงนี้ 

 ใหคะแนน +1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 ใหคะแนน 0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามนั้นสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 ใหคะแนน -1 หมายถึง แนใจวาขอคําถามนั้นไมสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการ 

 ผูวิจัยไดนําผลการพิจารณาจากผูเชี่ยวชาญจํานวน 3 คน มาคํานวณคา IOC เปนรายขอและ

คัดขอรายการท่ีมีคา IOC ผานเกณฑท่ีกําหนดไว ผลการพิจารณาพบวาขอคําถามทุกขอมีคา IOC 

เทากับ 1.00 แสดงวา ขอคําถามทุกขอมีความตรงเชิงเนื้อหาผานเกณฑท่ีกําหนดสามารถนําไปทดลอง

ใช (try-out) ได  

 ข้ันตอนท่ี 3 ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

ผานประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ในการนําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไข



69 

 

แลวไปทดลองใช (try out) กับครูผูสอน หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ หัวหนาฝายการ

บริหารงานการเงิน หัวหนาฝายการบริหารงานบุคคล และหัวหนาฝายการบริหารงานท่ัวไป ใน

สถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 6 แหง 30 คน 

 ข้ันตอนท่ี 4 นําแบบสอบถามท่ีไดทําการทดลองมาหาคาอํานาจจําแนกรายขอ (Discrimination) 

โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวมท้ังฉบับท่ีไมรวม

คาของขอนั้น (Corrected Item-total Correlation) และวิเคราะหหาคาความเท่ียง  (Reliability) ของแบบสอบถาม

โดยใชวิธีการหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา  (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1974, p. 161) 

ไดคาความเท่ียงของเครื่องมือวัดหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เทากับ 0.97 และไดคาความเท่ียงของเครื่องมือวัดการ

บริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 เทากับ 0.98 

 ข้ันตอนท่ี 5 นําแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบคุณภาพแลวจัดพิมพเปนฉบับสมบูรณแลว

นําไปเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางตอไป 

 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดดําเนินการ ตามข้ันตอน ดังนี้ 

 1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยผานประธาน

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพ่ือทําหนังสือขอความรวมมือจากผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงาน เขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เพ่ือขอความอนุเคราะห ในการตอบแบบสอบถามจาก

โรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 97 โรงเรียน ในการขอเก็บขอมูล 

 2. ผูวิจัยดําเนินการจัดสงแบบสอบถามดวยตนเอง โดยมีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

  2.1 นําหนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏ-

ราชวิทยาลัยถึงผูอํานวยการโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

ท่ีเปนกลุมตัวอยาง จํานวน 97 โรงเรียน เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลการทําวิจัย 

  2.2  ผูวิจัยนําหนังสือพรอมท้ังแบบสอบถามสงถึงโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เพ่ือขอความรวม

มือในการตอบแบบสอบถามดวยตนเองกับผูอํานวยการโรงเรียนโดยตรง โดยแจกแบบสอบถามจํานวน 

485 ฉบับ  

  2.3 ผูวิจัยจัดเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองในระหวางเดือนมกราคม 2560 

ถึงเดือนมีนาคม 2560 และไดรับแบบสอบถามคืนมาจํานวน 361 ฉบับ คิดเปนรอยละ 74.43 เนื่องจากผูวิจัย 

ไดจัดสงแบบสอบถามและรับคืนมาดวยตนเอง เพ่ือนํามาวิเคราะหขอมูลตอไป 
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3.6 การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช 

 1. การวิเคราะหขอมูล 

 เม่ือไดรับขอมูลกลับคืนมา ผูวิจัยนําแบบสอบถามมาจัดทําขอมูล ตามข้ันตอนดังนี้ 

  1.1 ผูวิจัยนําแบบสอบถามท้ังหมดมารวบรวมเพ่ือคัดเลือกแบบสอบถามท่ีสมบูรณแลว

จัดระเบียบขอมูล 

  1.2 ลงรหัสในแบบสอบถามและทําการวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรมสําเร็จรูปเพ่ือ

คํานวณคาทางสถิติ  

  1.3 เสนอผลการวิเคราะหเปนตารางประกอบคําบรรยาย 

  2. สถิติท่ีใชสําหรับการวิจัย 

 เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยท่ีศึกษาและขอคําถามท่ี

ตองการทราบ ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล เพ่ือคํานวณคาทางสถิติ ดังนี้ 

  2.1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ใชคาความถ่ี 

(Frequency) และคารอยละ (Percentage) 

  2.2 การวิเคราะหระดับหลักพละสี่ของผูบริหารและการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยการหาคาเฉลี่ย 

(ArithmeticMean) และคาสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  การพิจารณาขอบเขตคาน้ําหนักคะแนนเฉลี่ยจากแบบสอบถามในตอนท่ี 2 และตอนท่ี 

3  เพ่ือใชในการแปลความหมายของขอมูล โดยนําคามัชฌิมเลขคณิต ไปเทียบกับเกณฑตามแนวคิด

ของเบสท (Best) (Best, 1993,p. 190) ดังนี้ 

  คาเฉลี่ย 1.00-1.49 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล  

อยูในระดับนอยท่ีสุด 

  คาเฉลี่ย 1.50-2.49 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล 

อยูในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย  2.50-3.49 หมายถึง  หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล 

อยูในระดับปานกลาง 

  คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล 

อยูในระดับมาก   

  คาเฉลี่ย  4.50-5.00 หมายถึง  หลักพละสี่ของผูบริหาร/การบริหารงานบุคคล 

อยูในระดับมากท่ีสุด   
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3.7 สรุป 

 สรุปการวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยมีวัตถุประสงค 

1) เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2, 2) เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2และ 3) เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประชากรท่ีใช

ในการวิจัยครั้งนี้ไดแกโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

จํานวน 122 โรงเรียน จํานวนบุคลากร 1,631 คน การวิจัยในครั้งนี้กําหนดกลุมตัวอยาง โดยใชการสุม

แบบแบงชั้น (Stratified style random sampling) โดยการเปดตารางสําเร็จรูปของ เครซ่ีและมอรแกน 

(Krejcie and Morgan) ไดกลุมตัวอยาง 361 คน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล คือ ความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.)และการวิเคราะห การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise multiple regression analysis) วิเคราะห

สถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 



 
 

บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การวิจัยครั้งนี้ทําการศึกษา “หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2”โดยสงแบบสอบถามไปยังโรงเรียนสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จํานวน 97 โรงเรียนรวมผูใหขอมูลท้ังสิ้นจํานวน 

485 คน   ผูตอบแบบสอบถาม คือ ครูผูสอน หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ หัวหนาฝายการบริหารงาน

บุคคล และหัวหนาฝายการบริหารงานท่ัวไป ไดรับแบบสอบถามกลับคืนมาจํานวน 361 ฉบับ จากท้ังหมด คิด

เปนรอยละ 74.43 ซ่ึงนํามาวิเคราะหและนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลดังนี้ 

4.1 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

4.2 ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

4.3 ตอนท่ี 3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

4.4 ตอนท่ี 4 ผลการวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

 สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

 Xtot แทน  หลักพละสี่ของผูบริหาร 

 X1 แทน ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง 

 X2  แทน  วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง 

 X3 แทน  อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง 

 X4 แทน    สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

 Ytot แทน    การบริหารงานบุคคล 

 Y1   แทน    การวางแผนอัตรากําลัง 

 Y2   แทน    การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 Y3  แทน    การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 Y4   แทน    การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 

x ̅ แทน คาเฉลี่ย  

S.D. แทน คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 
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R Square   แทน คาสัมประสิทธิ์การทํานาย (Coefficient of Determination) 

R2 แทน     ค า สั มป ร ะสิ ท ธิ์ ก า ร พย า กรณ ท่ี เ ป ลี่ ย น จ าก เ ดิ ม เ ม่ื อ เ พ่ิ ม ตั ว แป ร  

                           อิสระทีละตัว 

S.E.est แทน คาความคลาดเคลื่อนตามมาตรฐานของการพยากรณ 

B  แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตนในรูปคะแนนดิบ 

𝛽 แทน คาสัมประสิทธิ์การถดถอยของตัวแปรตนในรูปคะแนนมาตรฐาน 

S.E.B แทน คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของสัมประสิทธิ์ตัวพยากรณ 
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4.1 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงปรากฏดังตารางท่ี 4.1 
 

ตารางท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จําแนกตามขอมูลท่ัวไป  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

เพศ   

ชาย 113 31.30 

หญิง 248 68.70 

รวม 361 100 

อายุ   

20 – 29 ป 52 14.40 

30 – 39 ป 121 33.52 

40 – 49 ป 38 10.53 

50 – 59 ป 150 41.55 

รวม 361 100 

ระดับการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 8 2.22 

ปริญญาตร ี 259 71.75 

ปริญญาโท 94 26.04 

รวม 361 100 

ตําแหนงหนาท่ี   

ครูผูสอน  250 69.25 

หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ  46 12.74 

หัวหนาฝายการบริหารงานการเงิน 32 8.86 

หัวหนาฝายการบริหารงานบุคคล 15 4.16 

หัวหนาฝายการบริหารงานท่ัวไป 18 4.99 

รวม 361 100 
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ตารางท่ี 4.1 (ตอ)  

 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 

ประสบการณในการทํางาน   

ต่ํากวา 10 ป 158 43.77 

10 – 20 ป 51 14.13 

21 – 30 ป 37 10.25 

31 ปข้ึนไป 115 31.85 

รวม 361 100 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 248 คน คิดเปนรอยละ 

68.70 และเปนเพศชาย จํานวน 113 คน คิดเปนรอยละ 31.30 มีอายุ 50 – 59 ปมากท่ีสุด จํานวน 150 คน 

คิดเปนรอยละ 41.55 รองลงมาคืออายุระหวาง 30 – 39 ป จํานวน 121 คน คิดเปนรอยละ 33.52 อายุ

ระหวาง 20 – 29 ป จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 14.40 และนอยท่ีสุดคือ อายุ 40 – 49 ป จํานวน 38 คน 

เปนรอยละ 10.53 ระดับการศึกษาปริญญาตรีมากท่ีสุด จํานวน 259 คน คิดเปนรอยละ 71.75 รองลงมาคือ 

ระดับการศึกษาปริญญาโท จํานวน 94 คน คิดเปนรอยละ 26.04 และนอยท่ีสุดคือ ระดับการศึกษาต่ํากวา

ปริญญาตรี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 2.22 ตําแหนงหนาท่ีเปนครูผูสอนมากท่ีสุด จํานวน 250 คน คิดเปน

รอยละ 69 .25 รองลงมาได แก  หั วหน าฝ ายการบริหารงานวิชาการ จํ านวน 46 คน คิด เปน 

รอยละ 12.74 หัวหนาฝายการบริหารงานการเงิน จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 8.86 หัวหนาฝายการ

บริหารงานท่ัวไป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.99 และนอยท่ีสุดเปนหัวหนาฝายการบริหารงานบุคคล 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.16 ประสบการณในการทํางาน ต่ํากวา 10 ป มากท่ีสุด จํานวน 158 คน  

คิดเปนรอยละ 43.77 รองลงมาคือ 31 ปข้ึนไป จํานวน 115 คน คิดเปนรอยละ 31.85 ประสบการณในการ

ทํางาน 10 – 20 ป จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 14.13 และนอยท่ีสุดคือ 21 – 30 ป จํานวน 37 คน คิด

เปนรอยละ 10.25 
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4.2 ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 

ผลการวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑท่ีกําหนดไว ซ่ึง

ปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.2 – 4.6 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.2 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

หลักพละส่ีของผูบริหาร (Xtot) X  S.D. ระดับ 

1. ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) 4.33 0.58 มาก 

2. วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) 4.33 0.67 มาก 

3. อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) 4.42 0.58 มาก 

4. สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) 4.24 0.56 มาก 

รวม 4.33 0.54 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐมเขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.54) และรายดานอยูในระดับ

มากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง  

( X = 4.42, S.D. = 0.58) รองลงมาคือ ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง ( X = 4.33, S.D. = 0.58) วิริยพละ 

ความเพียรท่ีเปนกําลัง ( X = 4.33, S.D. = 0.67) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ สังคหพละ  

การสงเคราะหเปนกําลัง ( X = 4.24, S.D. = 0.56)    
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ตารางท่ี 4.3 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด 

                สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานปญญาพละ ปญญาท่ีเปน 

                กําลัง 

 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีความสามารถ และมีประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบ 4.47 0.60 มาก 

2. ผูบริหารมีเทคนิคในการถายทอดความรูใหบุคลากร 4.27 0.67 มาก 

3. ผูบริหารเขาใจอุปนิสัยของ ผูใตบังคับบัญชา 4.22 0.76 มาก 

4. ผูบริหารสามารถคุมอารมณในการปฏิบัติงานได 4.37 0.79 มาก 

5. ผูบริหารมีวิสัยทัศน มองการณไกล 4.37 0.75 มาก 

6. ผูบริหารมีการปฏิบัติงานอยางมีข้ันตอนโดยการพิจารณา 

   เปาหมายและแผนขององคกรเปนหลัก 4.27 0.74 มาก 

รวม 4.33 0.58 มาก 

  

จากตารางท่ี 4.3 พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา ดานปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ  ผูบริหารมีความสามารถ และมีประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.47, S.D. = 0.60) 

รองลงมา คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มองการณไกล ( X = 4.37, S.D. = 0.75) ผูบริหารสามารถคุมอารมณในการ

ปฏิบัติงานได ( X = 4.37, S.D. = 0.79) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารเขาใจอุปนิสัยของ 

ผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.22, S.D. = 0.76)   
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ตารางท่ี 4.4 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานวิริยพละ ความเพียรท่ีเปน

กําลัง 
 

วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีความขยันในการทํางานเพ่ือสวนรวม 4.37 0.79 มาก 

2. ผูบริหารหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจํา 4.29 0.74 มาก 

3. ผูบริหารตั้งม่ันตั้งใจทํางาน ไมแสดงอาการทอแทยอมแพ 4.33 0.77 มาก 

รวม 4.33 0.67 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.4 พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา ดานวิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ  ผูบริหารมีความขยันในการทํางานเพ่ือสวนรวม ( X = 4.37, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 

ผูบริหารตั้งม่ันตั้งใจทํางาน ไมแสดงอาการทอแทยอมแพ ( X = 4.33, S.D. = 0.77) ตามลําดับและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจํา ( X = 4.29, S.D. = 0.74)  

 

ตารางท่ี 4.5 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี

โทษเปนกําลัง 

 

อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารเปนคนตรงเวลา 4.38 0.79 มาก 

2. ผูบริหารประพฤติตามศีล 5 เปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา 4.44 0.72 มาก 

3. ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส 4.35 0.74 มาก 

4. ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ 4.44 0.72 มาก 

5. ผูบริหารแนะนําไมใหผูใตบังคับบัญชาทําผิดกฎระเบียบ กติกา     

   กฎหมาย 4.54 0.55 มากท่ีสุด 

6. ผูบริหารมีความยุติธรรมเปนกลางใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน 4.35 0.69 มาก 

รวม 4.42 0.58 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา ดานอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย ผูบริหารแนะนําไมใหผูใตบังคับบัญชาทําผิดกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย ( X = 4.54, S.D. = 0.55) 

รองลงมา คือ ผูบริหารประพฤติตามศีล 5 เปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.44, S.D. = 0.72) 

ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ ( X = 4.44, S.D. = 0.72) ตามลําดับและขอท่ีมีคาเฉลี่ยตํ่า

ท่ีสุดคือ ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ( X = 4.35, S.D. = 0.74) ผูบริหารมีความยุติธรรมเปนกลาง

ใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน ( X = 4.35, S.D. = 0.69) 
 

ตารางท่ี 4.6 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 ดานสังคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง 

 

สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมอบสิ่งของ หรือรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา 4.00 0.77 มาก 

2. ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จ 

   กาวหนา 4.38 0.58 มาก 

3. ผูบริหารชวยในการแกไขปญหา 4.23 0.74 มาก 

4. ผูบริหารมีความเอ้ือเฟอชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาในยามประสบ 

   ภัยตามสมควร 4.27 0.67 มาก 

5. ผูบริหารพูดจาไพเราะและเปนกัลยาณมิตรตอผูใตบังคับบัญชา   4.32 0.67 มาก 

รวม 4.24 0.56 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา ดานสงคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จกาวหนา ( X = 4.38, S.D. = 

0.58) รองลงมา คือ ผูบริหารพูดจาไพเราะและเปนกัลยาณมิตรตอผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.32, S.D. = 0.67) 

ตามลําดับและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารมอบสิ่งของ หรือรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.00, S.D. 

= 0.77)  
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4.3 ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

ผลการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยหาคาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑ

ท่ีกําหนดไว ซ่ึงปรากฏผลดังแสดงในตาราง 4.7 – 4.11 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.7 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด  

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

การบริหารงานบุคคล (Ytot) X  S.D. ระดับ 

1. การวางแผนอัตรากําลัง (Y1) 4.44 0.45 มาก 

2. การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการ 

    ศึกษา (Y2) 4.31 0.50 มาก 

3. การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) 4.37 0.55 มาก 

4. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) 4.35 0.55 มาก 

รวม 4.37 0.46 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 

4.37, S.D. = 0.46) และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ 

การวางแผนอัตรากําลัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด ( X = 4.44, S.D. = 0.45) รองลงมาคือ ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ( X = 4.37, S.D. = 0.55) ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ ( X = 4.35, S.D. = 0.55) 

ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

( X = 4.31, S.D. = 0.50)  
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ตารางท่ี 4.8 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด 

 สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

 

การวางแผนอัตรากําลัง (Y1) X  S.D. ระดับ 

1. สถานศึกษามีการสํารวจจํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน 4.49 0.73 มาก 

2. สถานศึกษาประเมินสภาพความตองการของอัตรากําลัง 4.49 0.62 มาก 

3. สถานศึกษานําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา 4.55 0.58 มากท่ีสุด 

4. สถานศึกษามีการวิเคราะหภารกิจของตนเอง 4.39 0.59 มาก 

5. สถานศึกษาจัดทํามาตรฐาน/ ภาระงานสําหรับขาราชการครูและ 

   บุคคลากรทางการศึกษา 
4.39 0.67 มาก 

6. สถานศึกษานําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนงขาราชการครู 

   และบุคคลากรทางการศึกษา 
4.42 0.60 มาก 

7. สถานศึกษามีการประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนง 

   ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 
4.36 0.61 มาก 

รวม 4.44 0.45 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดานการวางแผนอัตรากําลัง โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.44, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือ สถานศึกษานําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา ( X = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ 

สถานศึกษาประเมินสภาพความตองการของอัตรากําลัง ( X = 4.49, S.D. = 0.62) สถานศึกษามีการสํารวจ

จํานวนบุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน ( X = 4.49, S.D. = 0.73) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 

สถานศึกษามีการประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( X = 

4.36, S.D. = 0.61)  
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(Y2) 
X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารมีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูเขามาปฏิบัติงาน 4.29 0.74 มาก 

2. ผูบริหารมีวิธีการท่ีหลากหลายในการคัดเลือกบุคคลเขามา

ปฏิบัติงาน 4.28 0.69 มาก 

3. ผูบริหารสํารวจการรับ โอน ยาย และบรรจุแตงตั้งบุคลากรตรง

กับความตองการของสถานศึกษา 4.25 0.73 มาก 

4. สถานศึกษามีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากรใหมตาม

นโยบายและแนวปฏิบัติ 4.32 0.73 มาก 

5. สถานศึกษาประชาสัมพันธรับสมัครชาราชการครูและครูอัตราจาง

ชัดเจน 4.40 0.62 มาก 

6. สถานศึกษาพิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของขาราชการครู

และเลิกจางครูอัตราจางอยางเหมาะสม 4.31 0.72 มาก 

7. สถานศึกษาพิจารณาใหขาราชการครูโอน-ยายและรับยาย

ขาราชการครูมาทําการสอนตางโรงเรียนได 4.25 0.79 มาก 

8. สถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีเหมาะสมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา แตงตั้งเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ 4.38 0.64 มาก 

9. สถานศึกษาดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวโดยใชเงินงบประมาณ/

รายไดของสถานศึกษา 4.23 0.89 มาก 

10. สถานศึกษาไดศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนในการพัฒนา

ตนเองของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4.35 0.58 มาก 

11. สถานศึกษาแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐาน

วิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการประเมินผลงาน กอนมี

การมอบหมายหนาท่ีใหปฏิบัติงาน 4.38 0.65 มาก 

12. สถานศึกษาติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 4.28 0.66 มาก 

13. สถานศึกษามีการอบรมเพ่ิมความรู ทักษะเจตคติทีดี คุณธรรม

จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กอนการเลื่อนตําแหนง 4.39 0.60 มาก 

14. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบได

อยางเหมาะสม 4.19 0.72 มาก 
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ตารางท่ี 4.9 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ตอ) 

 

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

(Y2) 
X  S.D. ระดับ 

15. คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลัก คุณธรรม มี

ความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใส ยึดผลการปฏิบัติงานเปนหลัก 4.31 0.67 มาก 

รวม 4.31 0.50 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.50) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  สถานศึกษาประชาสัมพันธรับสมัครขาราชการครูและครูอัตรา

จางชัดเจน ( X = 4.40, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการอบรมเพ่ิมความรู ทักษะเจตคติทีดี 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กอนการเลื่อนตําแหนง ( X = 4.39, S.D. = 0.60) สถานศึกษา

เสนอขาราชการท่ีเหมาะสมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งเปนผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ  

( X = 4.38, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา

ความดีความชอบไดอยางเหมาะสม ( X = 4.19, S.D. = 0.72)    

 

ตารางท่ี 4.10 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

 

การประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและ

บุคลากรอยางตอเนื่อง 4.35 0.60 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงครูและบุคลากรเขารับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง 4.37 0.72 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยาง

ตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคเปนธรรม 4.38 0.69 มาก 

รวม 4.37 0.55 มาก 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคเปน

ธรรม ( X = 4.38, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงครูและบุคลากรเขารับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง ( X = 4.35, S.D. = 

0.60)  
 

ตารางท่ี 4.11 คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัย

และการลงโทษ 

 

การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) X  S.D. ระดับ 

1. ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี 4.42 0.70 มาก 

2. ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากร

ปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ แบบแผน 4.47 0.61 มาก 

3. ผูบริหารสถานศึกษามีการสังเกตหม่ันตรวจสอบ ดูแลเอาใจใส

ปองกันขจัดเหตุมิใหครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทําผิดวินัย 4.48 0.58 มาก 

4. ผูบริหารสถานศึกษามีการตัดสินการกระทําผิดทางวินัยและให

ความเปนธรรมกับครูและบุคลากร 4.31 0.79 มาก 

5. ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตผุล เม่ือเกิดขอพิพาท 4.30 0.75 มาก 

6. แตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูใน

สถานศึกษาอยางเปนระบบ 4.18 0.81 มาก 

7. สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการสอบสวนใหได

ความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา เม่ือมีกรณีมีมูลท่ี

กลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 4.24 0.80 มาก 

รวม 4.35 0.55 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.11 พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ดานการดําเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย 
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จากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสังเกตหม่ันตรวจสอบ ดูแลเอาใจใสปองกันขจัดเหตุ

มิใหครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทําผิดวินัย ( X = 4.48, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามี

การ 

สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ แบบแผน ( X = 4.47, S.D. = 0.61) 

ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ แตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขของขาราชการครูใน

สถานศึกษาอยางเปนระบบ ( X = 4.18, S.D. = 0.81)  
 

4.4 ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารที่สงผลตอการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

การวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 เปนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน 

(Stepwise multiple regression analysis) โดยพิจารณาความสัมพันธระหวางหลักพละสี่ของผูบริหารราย

ดานและโดยภาพรวมกับการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 

2 กอนการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ดังตารางท่ี 4.12 

 

ตารางท่ี 4.12 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางหลักพละส่ีของผูบริหารรายดานและโดยภาพรวมและการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 2 

n = 361 

ตัวแปร X1 X2 X3 X4 Xtot Ytot VIF 

X1 1      3.871 

X2 .840** 1     5.134 

X3 .785** .853** 1    4.037 

X4 .677** .659** .656** 1   2.010 

Xtot .918** .938** .917** .823** 1   

Ytot .689** .637** .670** .711** .749** 1  

** p<.01 
 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา ความสัมพันธระหวางการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) กับ ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1), วิริยพละ 

ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2), อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) และสังคหพละ การสงเคราะห
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เปนกําลัง (X4)  มีคาระหวาง 0.637 – 0.749 สวนความสัมพันธระหวาง  ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1), 

วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2), อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) และสังคหพละ การ

สงเคราะหเปนกําลัง (X4) มีคาระหวาง 0.656 – 0.853 ซ่ึงมีคาเกิน 0.8 อยู 2 คู แสดงถึงการมีความสัมพันธ

กันของระหวางตัวแปรตนคอนขางสูง แตคา Variance Inflation Factor (VIF) ซ่ึงมีคาระหวาง 2.010-5.134 

ซ่ึงต่ํากวา 5.3  แสดงวายังไมเกิดภาวะรวมเสนตรงพหุ (multicollinearity)  สามารถดําเนินการวิเคราะห 

การถดถอยพหุคูณได ผลการวิเคราะหการถดถอยปรากฏในตารางท่ี 4.13 – 4.17  

 

ตารางท่ี 4.13 การวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวม 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 42.379 3 14.126 178.394** .000 

Residual 28.269 357 .079   

Total 70.648 360    

** p<.01 

 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   0.775 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.600 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)  0.596 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.281 

 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 1.467 .127  11.593** .000 

สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) 

.322 .038 .404 8.539** .000 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง (X1) 

.195 .044 .255 4.416* .000 

อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี .157 .043 .205 3.652* .040 
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โทษเปนกําลัง (X3) 

** p<.01 

 

 ตารางท่ี 4.13 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

(X4)  ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) โดยมีคา

สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) ในการทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) เทากับ 0.775 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานาย (R Square) เทากับ 0.600 หมายถึง สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4)  ปญญาพละ ปญญาท่ี

เปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) ไดรอยละ  60.0 คา

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.596 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.281 

 ในลักษณะนี้แสดงวา สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4)  ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง 

(X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶRtot) = 1.467** + .322**(X4) + .195** (X1) + .157**(X3) 

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .404**(X4) + .255** (X1) + .205**(X3) 
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ตารางท่ี 4.14 การวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

(Y1) 
 

แหลงความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 28.308 2 14.154 113.829** .000 

Residual 44.515 358 .124   

Total 72.823 360    

** p<.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   0.623 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.389 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)  0.385 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.353 
 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 2.142 .154  13.874** .000 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง (X1) 

.313 .044 .403 7.183** .000 

สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) 

.222 .045 .275 4.896** .000 

** p<.01 

 

 ตารางท่ี 4.14 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) 

และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) ในการ
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ทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) เทากับ 0.623 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.389 

หมายถึง ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) สามารถทํานาย

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดาน

การวางแผนอัตรากําลัง (Y1) ไดรอยละ  38.9 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R 

Square) เทากับ 0.385 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.353 

 ในลักษณะนี้แสดงวา ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

(X4) สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01  

 สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR1) = 2.142** + .313**(X1) +.222**(X4)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .403**(X1) +.275** (X4)  
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ตารางท่ี 4.15 การวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 45.217 4 11.304 92.009** .000 

Residual 43.739 356 .123   

Total 88.956 360    

** p<.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   0.713 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.508 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)  0.503 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.351 

 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 1.312 .161  8.147** .000 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง (X1) 

.432 .063 .503 6.881**  

สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) 

.306 .047 .343 6.505** .000 

วิริยพละ ความเพียรท่ีเปน

กําลัง (X2) 

-.176 .063 -.236 -2.801* .000 

อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี

โทษเปนกําลัง (X3) 

.133 .064 .156 2.083* .038 

* p<.05, ** p<.01 
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 ตารางท่ี 4.15 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) 

สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ี

ไมมีโทษเปนกําลัง (X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) ในการทํานายการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรร

อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) เทากับ 0.713 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R 

Square) เทากับ 0.508 หมายถึง ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) วิริยพละ 

ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการ

จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2 ) ไดรอยละ  50.8 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.503 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย 

(Standard Error) เทากับ 0.351 

 ในลักษณะนี้แสดงวา ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และสังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) สงผล

ตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดาน

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 วิริย

พละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สงผลตอการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการ

จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR2) = 1.312** + .432**(X1) +.306**(X4) + (-.176*)(X2)  + .133*(X3) 

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .503**(X1) +.343**(X4) + (-.236*)(X2)  + .156*(X3) 
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ตารางท่ี 4.16 การวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Y3) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 45.056 3 15.019 82.954** .000 

Residual 64.634 357 .181   

Total 109.690 360    

** p<.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   0.641 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.411 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)  0.406 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.426 

 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) 1.383 .191  7.232** .000 

สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) 

.322 .057 .325 5.658** .000 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปน

กําลัง (X1) 

.229 .067 .241 3.439* .001 

อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี

โทษเปนกําลัง (X3) 

.142 .065 .149 2.181* 0.030 

* p<.05, ** p<.01 

 

 ตารางท่ี 4.16 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

(X4) ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) โดยมีคา
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R) ในการทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) เทากับ 

0.641 คาประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square) เทากับ 0.411 หมายถึง สังคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง (X4) ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถ

ทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดรอยละ  41.1 คาประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted 

R Square) เทากับ 0.406 และมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.426 

 ในลักษณะนี้แสดงวา สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) สงผลตอการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ 

การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR3) = 1.383** + .322**(X4) +.229*(X1) +.142*(X3)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .325**(X4) +.241*(X1) +.149*(X3) 
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ตารางท่ี 4.17 การวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัย

และการลงโทษ (Y4) 

 

แหลงความแปรปรวน Sum of Square df Mean Square F Sig. 

Regression 60.349 2 30.175 217.063** .000 

Residual 49.767 358 .139   

Total 110.116 360    

** p<.01 
 

 สัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple R)   0.740 

 ประสิทธิภาพในการทํานาย (R Square)   0.548 

 ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square)  0.546 

 ความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการทํานาย (Standard Error)  0.373 
 

ตัวแปรท่ีไดรับคัดเลือกเขาสมการ 

ตัวแปรพยากรณ 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

ß Std. Error Beta 

คาคงท่ี (Constant) .917 .166  5.536** .000 

สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) 

.426 .047 .429 9.112** .000 

อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี

โทษเปนกําลัง (X3) 

.367 .045 .385 8.175** .000 

** p<.01 

 

 ตารางท่ี 4.17 พบวา ตัวแปรท่ีไดรับการคัดเลือกเขาสมการคือ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง

(X4) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธพหุคูณ (Multiple 

R) ในการทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) เทากับ 0.740 คาประสิทธิภาพในการ

ทํานาย (R Square) เทากับ 0.548 หมายถึง สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) และอนวัชชพละ การ

ทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง(X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี
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การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ(Y4) ไดรอยละ  54.8 คา

ประสิทธิภาพในการทํานายท่ีปรับแลว (Adjusted R Square) เทากับ 0.546 และมีความคลาดเคลื่อน

มาตรฐานในการทํานาย (Standard Error) เทากับ 0.372 

 ในลักษณะนี้แสดงวา สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมี

โทษเปนกําลัง(X3) สงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01  

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR4) = .917** + .426**(X4) + .367**(X3)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .429**(X4) + .385**(X3) 

 

ผลการศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยเรียงจากมากไปหานอย สามารถสรุปไดดังนี้ 

1. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ไดแก สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4)  ปญญาพละ ปญญา

ท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคล

ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) ไดรอยละ  60.0  

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶRtot) = 1.467** + .322**(X4) + .195** (X1) + .157**(X3) 

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .404**(X4) + .255** (X1) + .205**(X3) 

2. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) ไดแก สังคหพละ การสงเคราะห

เปนกําลัง (X4) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง(X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ(Y4) ไดรอยละ  54.8   

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR4) = .917** + .426**(X4) + .367**(X3)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .429**(X4) + .385**(X3) 
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3. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

(Y2) ไดแก ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง 

(X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลัง

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) ไดรอยละ  50.8   

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 ŶR2) = 1.312** + .432**(X1) +.306**(X4) + (-.176*)(X2)  + .133*(X3) 

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .503**(X1) +.343**(X4) + (-.236*)(X2)  + .156*(X3) 

 

4. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดแก สังคหพละ การ

สงเคราะหเปนกําลัง (X4) ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปน

กําลัง (X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดรอยละ  41.1 

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR3) = 1.383** + .322**(X4) +.229*(X1) +.142*(X3)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .325**(X4) +.241*(X1) +.149*(X3) 

 

5. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) ไดแก ปญญาพละ 

ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

(Y1) ไดรอยละ  38.9  

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR1) = 2.142** + .313**(X1) +.222**(X4)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = .403**(X1) +.275** (X4)  
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4. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดแก หลักพละสี่ของ

ผูบริหาร (Xtot) และวิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ได

รอยละ  41.0  

สามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนดิบ ไดดังนี้ 

 (ŶR3) = 1.328** + .1.103**(Xtot) + (-.401**)(X2)  

และสามารถเขียนสมการวิเคราะหการถดถอยพหุคูณ ในรูปคะแนนมาตรฐาน ไดดังนี้ 

Z = 1.073**(Xtot) + (-.485**) (X2) 

 

 

 



 
 

บทท่ี  5 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของ

ผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 2) เพ่ือศึกษา

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

และ 3) เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ บุคลากรสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 จํานวน 122 โรงเรียน จํานวนบุคลากร 

1,631 คน ใชการกําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการใชตารางกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางของ เครจซ่ี 

และมอรแกน (Krejcie and Morgan)  ไดกลุมตัวอยาง จํานวน 361 คน 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถาม โดยแบงออกเปน 3 สวน ประกอบดวย  

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check  list) ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารใน

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ตามแนวคิดของ

พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (องฺ. นว. 23/5/439-441)  และกฎกระทรวง 

(เลม 124 หนา 31-32 ตอนท่ี  24  ก  ราชกิจจานุเบกษา 16 พฤษภาคม 2550) ตอนท่ี 3 เปน

แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 ซ่ึงผูวิจัยไดสรางและพัฒนาข้ึนตามขอบขายการบริหารงานบุคคล

ของกระทรวงศึกษาธิการ (2550, หนา 91) จากนั้นผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปหาความเท่ียงตรง โดย

เสนอผูเชี่ยวชาญ 3 คนพิจารณา เพ่ือใหขอเสนอแนะแกไขปรับปรุง แลวนําไปทดสอบกับบุคลากรทางการ

ศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต2 ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง 

จํานวน 30 คน ปรากฏวาแบบสอบถามมีคาความเท่ียงของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 1.0 สรุปไดวา 

แบบสอบถามมีคาความเท่ียงอยูในเกณฑท่ีใชได 

 การวิเคราะหขอมูล ไดแก วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม

จําแนกตามเพศ อายุระดับการศึกษา ตําแหนงหนาท่ี และประสบการณการทํางาน วิเคราะหขอมูลโดยใช

คาความถ่ี (Frequency) และคาอัตราสวนรอยละ (Percentage) การวิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหาร
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และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 

2 โดยการหาคาเฉลี่ย (Mean) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) สถิติท่ีใชในการ

วิเคราะหหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต  2  คือ การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (Stepwise 

multiple regression analysis) วิเคราะหสถิติ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

 

5.1 สรุปผลการวิจัย 

 ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ สามารถสรุปผลได ดังนี้ 

 1. ผลการวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม

เขต 2  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.54) และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (x ̅ = 4.42, S.D. 

= 0.58) รองลงมาคือ ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง ( X = 4.33, S.D. = 0.58) วิริยพละ ความเพียรท่ีเปน

กําลัง ( X = 4.33, S.D. = 0.67) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ สังคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง ( X = 4.24, S.D. = 0.56)  

1.1 ดานปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ดานปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ  ผูบริหารมีความสามารถ และมีประสบการณในงานท่ีรับผิดชอบ ( X = 4.47, S.D. = 0.60) 

รองลงมา คือ ผูบริหารมีวิสัยทัศน มองการณไกล (x ̅ = 4.37, S.D. = 0.75) ผูบริหารสามารถคุมอารมณใน

การปฏิบัติงานได ( X = 4.37, S.D. = 0.79) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารเขาใจ

อุปนิสัยของ ผูใตบังคับบัญชา (x ̅ = 4.22, S.D. = 0.76)  
1.2 ดานวิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ดานวิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.33, S.D. = 0.67) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ  ผูบริหารมีความขยันในการทํางานเพ่ือสวนรวม ( X = 4.37, S.D. = 0.79) รองลงมา คือ 



100 
 

ผูบริหารตั้งม่ันตั้งใจทํางาน ไมแสดงอาการทอแทยอมแพ ( X = 4.33, S.D. = 0.77) ตามลําดับและขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจํา ( X = 4.29, S.D. = 0.74)    
1.3 ดานอนวัชชพละ พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ดานอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง โดยรวมอยูใน

ระดับมาก ( X = 4.42, S.D. = 0.58) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย ผูบริหารแนะนําไมใหผูใตบังคับบัญชาทําผิดกฎระเบียบ กติกา กฎหมาย ( X = 4.54, S.D. = 0.55) 

รองลงมา คือ ผูบริหารประพฤติตามศีล 5 เปนแบบอยางแกผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.44, S.D. = 0.72) 

ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ ( X = 4.44, S.D. = 0.72) ตามลําดับและขอท่ีมีคาเฉลี่ย

ต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส ( X = 4.35, S.D. = 0.74) ผูบริหารมีความยุติธรรม

เปนกลางใหความเสมอภาคเทาเทียมกัน ( X = 4.35, S.D. = 0.69) 
1.4 ดานสังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง พบวา หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 ดานสังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.24, S.D. = 0.56) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือ  ผูบริหารสนับสนุนใหผูใตบังคับบัญชาประสบความสําเร็จกาวหนา ( X = 4.38, 

S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ผูบริหารพูดจาไพเราะและเปนกัลยาณมิตรตอผูใตบังคับบัญชา ( X = 4.32, 

S.D. = 0.67) ตามลําดับและขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ผูบริหารมอบสิ่งของ หรือรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา 

( X = 4.00, S.D. = 0.77)  
 

2. ผลการวิเคราะหการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.46) และรายดานอยูในระดับมากทุกดาน โดย

เรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ การวางแผนอัตรากําลัง มีคาเฉลี่ยสูงสุด (x ̅= 4.44, S.D. 

= 0.45) รองลงมาคือ ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน ( X = 4.37, S.D. = 0.55) ดานการดําเนินการ

ทางวินัยและการลงโทษ ( X = 4.35, S.D. = 0.55) ตามลําดับ และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ ดานการ

จัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ( X = 4.31, S.D. = 0.50)  

2.1 ดานการวางแผนอัตรากําลัง พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 

4.44, S.D. = 0.45) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ สถานศึกษา
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นําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ีการศึกษา ( X = 4.55, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ สถานศึกษา

ประเมินสภาพความตองการของอัตรากําลัง ( X = 4.49, S.D. = 0.62) สถานศึกษามีการสํารวจจํานวน

บุคลากรท่ีมีอยูในปจจุบัน ( X = 4.49, S.D. = 0.73) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ สถานศึกษา

มีการประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนดตําแหนงขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ( X = 4.36, 

S.D. = 0.61)  
2.2 ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา การบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรร

อัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.31, S.D. = 0.50) 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ  สถานศึกษาประชาสัมพันธรับ

สมัครขาราชการครูและครูอัตราจางชัดเจน ( X = 4.40, S.D. = 0.62) รองลงมา คือ สถานศึกษามีการ

อบรมเพ่ิมความรู ทักษะเจตคติทีดี คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กอนการเลื่อนตําแหนง ( X

= 4.39, S.D. = 0.60) สถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีเหมาะสมใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งเปน

ผูรักษาการในตําแหนงผูอํานวยการ ( X = 4.38, S.D. = 0.64) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 

สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบไดอยางเหมาะสม ( X = 4.19, S.D. = 0.72)    

2.3 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยรวมอยู

ในระดับมาก ( X = 4.37, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือ  ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคเปน

ธรรม ( X = 4.38, S.D. = 0.69) รองลงมา คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสงครูและบุคลากรเขารับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง ( X = 4.37, S.D. = 0.72) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ 

ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง ( X = 4.35, S.D. 

= 0.60)  
2.4 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ พบวา การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการ

ลงโทษ โดยรวมอยูในระดับมาก ( X = 4.35, S.D. = 0.55) เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับคะแนน

เฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ผูบริหารสถานศึกษามีการสังเกตหม่ันตรวจสอบ ดูแลเอาใจใสปองกันขจัดเหตุ

มิใหครูและบุคลากรในโรงเรียนกระทําผิดวินัย ( X = 4.48, S.D. = 0.58) รองลงมา คือ ผูบริหาร

สถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ แบบแผน ( X = 4.47, 
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S.D. = 0.61) ตามลําดับ และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําท่ีสุดคือ แตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขของ

ขาราชการครูในสถานศึกษาอยางเปนระบบ ( X = 4.18, S.D. = 0.81)  
 

 3. ผลการวิเคราะหหลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

1. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ไดแก สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4)  ปญญา

พละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 (Ytot) 

ไดรอยละ  60.0 

2. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) ไดแก ปญญาพละ ปญญา

ท่ีเปนกําลัง (X1) และ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผน

อัตรากําลัง (Y1) ไดรอยละ  38.9 

3. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา(Y2) ไดแก ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) วิริยพละ 

ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดาน

การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (Y2) ไดรอยละ  50.8 

4. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดแก สังคหพละ 

การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษ

เปนกําลัง (X3) สามารถทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดรอยละ  41.1 

5. หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ(Y4) ไดแก 

สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง(X3) สามารถ
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ทํานายการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม 

เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ(Y4) ไดรอยละ  54.8 

 

5.2 อภิปรายผล 

 จากผลการวิจัยครั้งนี้ มีประเด็นอภิปรายผล ดังนี้ 

5.2.1 หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐมเขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวา ผูบริหารสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐมเขต 2 สามารถปฏิบัติตนตามหลักพละ 4 ไดครบทุกดาน โดยผูบริหาร

นั้นเปนศูนยรวมในใจของคน รวมงาน จะตองมีคุณธรรมตามแนวทางพุทธศาสนาอีกดวยเปนท่ียอมรับวา

กําลัง คุณธรรม คือ คุณงามความดี ผูบริหารในฐานะเปนหัวหนาตองปกครองผูใตบังคับบัญชา สมควรตอง

กระทําตนเปนแบบอยางแกคนอ่ืนและจะตองบังคับใจตนเองใหอยูในกรอบของศีลธรรมอันดีงามอยู

ตลอดเวลา สอดคลองกับ บุญเสริม บุญเจริญผล (2543, หนา 5) กลาวถึง คุณสมบัติลักษณะของ

บุคลากรและ ผูบริหารท่ีมีท้ังคุณธรรม และคุณภาพสรางพละกําลังท่ีแทจริงใหตนเอง ใหพนจากความ

ออนแอ พละธรรม 4 ประการ อันเปนพลังทําใหดําเนินชีวิตดวยความม่ันใจ ไดแก กําลังแหงปญญา กําลัง

ความเพียร กําลังการกระทําสุจริต และกําลังจากการสงเคราะห และยังสอดคลองกับแนวคิดของ 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หนา 79) กลาวไววา พละ 4 คือ ธรรมเปนพลังในการ

บริหาร คือ 1. ปญญาพละ กําลังความรอบรูเรื่องตนเรื่องคน และเรื่องงาน 2. วิริยพละ กําลังแหงความ

ขยันท่ีปลุกใจตนเองและคนอ่ืนตลอดเวลา 3. อนวัชชพละ กําลังแหงความสุจริตท่ีปราศจากรูรั่วแหงชีวิต

อันเกิดจากอบายมุข 4. สังคหพละ กําลังแหงมนุษยสัมพันธท่ีประสานใจคนรวมงานเขาดวยความโอบออม

อารี วจีไพเราะ สงเคราะหประชาชน และวางตนพอดี 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาการท่ี

ผูบริหารสามารถประพฤติตนตามศีล 5 เปนแบบอยางแกบุคลากร โดยไมทําการหลีกเลี่ยงการทุจริต 

โปรงใส ตรวจสอบได ไมมีระบบอุปถัมภ มีความยุติธรรมเปนกลางเสมอภาค ซ่ึงสอดลองกับงานวิจัยของ 

ณภัทร ปณฑรัตน (2556) ท่ีศึกษาคุณลักษณะของผูนําองคกรตามหลักพละ 4 ในธุรกิจประกันภัยพบวา 

บุคลากรธุรกิจประกันวินาศภัย มีความคิดเห็นวา คุณลักษณะของผูนําองคกร ดานอนวัชชพละ - 

คุณลักษณะทางดานการงานไมมีโทษ ความซ่ือสัตยสุจริตยึดหลักคุณธรรม จริยธรรมในการประกอบกิจการ 

ไมเปนโทษหรือเบียดเบียนผูอ่ืนใหไดรับความเดือดรอนอยูในระดับมาก และใหเสนอแนะวา ผูนําองคกรควร

ยึดหลักความสุจริตในการบริหารกิจการ ผูนําองคกรควรทํางานดวยความโปรงใส ไมปดบังซอนเรน 
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ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ผูบริหารมีการ

แบงปนสิ่งของชวยเหลือ ใหรางวัล ใหคําแนะนํา สนับสนุนใหบุคลากรประสบความสําเร็จกาวหนา 

นอกจากนี้ผูบริหารยังพูดจาไพเราะ ประนีประนอม พูดมีเหตุผลจูงใจยกยองชมเขยใหขวัญและกําลังใจ 

ทํางานโดยมุงประโยชนสวนรวมเปนหลัก ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของ ไพโรจน แกนสาร (2551, หนา 

82) ไดกลาวไววา สังคหวัตถุ 4 นั้น เปนหลักธรรมท่ีชวยใหเกิดความรูรักสามัคคีข้ึนในกลุมคน ไมวาจะเปน

ระดับครอบครัว ชุมชน หรือระดับประเทศแมแตระหวางประเทศก็ตาม หากนําเอาพุทธธรรมหมวดนี้ไป

ประยุกตใชแลวการเบียดเบียนกันก็จะลดลงไดมาก โลกยอมมีสันติภาพ สันติสุขยิ่งข้ึน ความม่ันคงของ

มนุษยโดยรวมก็จะเพ่ืมสูงข้ึนตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ พระสุรเดช คมฺภีรปฺโ (อินปน) 

(2556) ไดศึกษา ความคิดเห็นของประชาชนตอภาวะผูนําตามหลักพละ 4 ของผูนําองคการบริหารสวน

ตําบล อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา ประชาชนมีความคิดเห็นวาผูนําองคการบริหาร

สวนตําบล (อบต.) มีภาวะผูนําตามหลักพละ 4 ดานสังคหพละ โดยรวมอยูในระดับมาก  

5.2.2 การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาสถานศึกษาไดมีการบริหารงานบุคคลท่ี

เปนไปในแนวทางตามขอบขาย ท่ีกําหนดโดยกระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ท่ีมุงสงเสริม พัฒนาใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองวัตถุประสงคของสถานศึกษา เพ่ือ

ดําเนินงานดานการบริหารใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎ ระเบียบ จะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ อีกท้ังผูบริหารสถานศึกษาตองมีความรูความเขาใจในศาสตรและศิลปของ

การบริหารงานบุคคล ใหสามารถปฏิบัติตามกระบวนการการบริหารงานบุคคลไดอยางมีประสิทธิภาพ 

โดยถือวาบุคคลเปนทรัพยากรท่ีมีคุณคาและสําคัญยิ่งในสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ 

เตือนใจ คลายแกว (2560) ไดศึกษาแนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัดพิจิตร สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัยพบวา สภาพการบริหารงานบุคคลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวัดพิจิตร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ในภาพรวม

อยูในระดับมากและยังสอดคลองกับงานวิจัยของ นภัสกรณ ศิลาคํา (2561) ไดศึกษาการบริหารงาน

บุคคลของสถานศึกษา ในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ผลการวิจัยพบวา สภาพการ

บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด ศรีสะเกษ โดยรวมและรายดานอยู

ในระดับมาก โดยสามารถเรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการวางแผนอัตรากําลัง และการ

กําหนดตําแหนง รองลามา ดานวินัย และการรักษา ดานการเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

ดานการสรรหา และบรรจุแตงตั้ง และดานการออกจากราชการ 



105 
 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ การวางแผนอัตรากําลัง ท้ังนี้อาจเปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีการ

วางแผนอัตรากําลังท่ีดี มีการกําหนดคุณสมบัติของบุคลากรตามท่ีสถานศึกษาตองการ มีการประเมินสภาพ

ความตองการของอัตรากําลัง และมีการวิเคราะหภารกิจของตนเอง ซ่ึงสอดคลองกับการวิจัยของ สุธีรา สูภัย

พาล (2558) ไดศึกษาบทบาทของผูบริหารในการบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 พบวา บทบาทของผูบริหารใน

การบริหารงานบุคคลตามการรับรูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3 ดานการวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง มีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมาก และยังสอดคลองกับ นีเราะห เจะมิง (2560) ไดศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหาร

สถานศึกษาเอกชนสอนศาสนนาอิสลาม สังกัดสํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบวา 

ครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาเอกชนสอนศาสนาอิสลาม สังกัด

สํานักงานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลา ดานการวางแผนกําลังคน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ท้ังนี้อาจ

เปนเพราะวาผูบริหารสถานศึกษามีการประชาสัมพันธรับสมัครชาราชการครูและครูอัดตราจางชัดเจน มีการ

คัดเลือกบุคลากรท่ีมีความรูเขามาปฏิบัติงาน มีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากรใหมตามนโยบายและ

แนวปฏิบัติ และทําการติดตามประเมินผลการพัฒนาอยางตอเนื่อง ซ่ึงสอดคลองกับสุรศักดิ์ ทองแท (2559) 

ไดศึกษาสภาพการบริหารงานบุคคล ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนคลองแสนสุข (สิทธิไชยบํารุง) สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 ผลการวิจัยพบวา การสรรหาและการบรรจุ

แตงตั้งในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับ กัลยาณี เลขลบ (2559) ไดศึกษาเรื่อง 

สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบวา ความคิดของ

ผูบริหารโรงเรียน รองฝายบุคคล และครูหัวหนาฝายบุคคลเก่ียวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน

มัธยมศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ดานการสรรหาและบรรจุแตงตั้งอยูในระดับมาก 

5.2.3 หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 โดยภาพรวมมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

ระดับ 0.01 โดยหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ไดแก สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4)  ปญญา

พละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) หลักพละสี่ของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 ดานการวางแผนอัตรากําลัง (Y1) ไดแก ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และสังคห

พละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา (Y2) ไดแก ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และสังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง 

(X4) วิริยพละ ความเพียรท่ีเปนกําลัง (X2) และ อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) หลัก

พละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน (Y3) ไดแก สังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง (X4) 

ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง (X1) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง (X3) หลักพละสี่ของ

ผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 ดานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ (Y4) ไดแก สังคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง (X4) และอนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง(X3) ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของพระมหา

รุงโรจน ธมฺมฎ∞เมธี (ศิริพันธ) (2550) ไดวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะหหลักภาวะผูนําในพระพุทธศาสนา

เถรวาท” พบวา ภาวะผูนํา เปนคุณลักษณะท่ีจําเปนและสําคัญอยางยิ่งสําหรับผูนําและผูบริหารทุกระดับ 

การท่ีจะเปนผูนําท่ีดีท่ีมีความสามารถ ตามทัศนะทางพระพุทธศาสนานั้นจะตองสรางภาวะผูนํา ใหแก

ตัวเอง โดยเริ่มตนพัฒนาท่ีจิตใจของตน และยึดหลักธรรมในการบริหารงาน สวนหลักธรรมสําหรับผูนําท่ี

ปรากฏในพระไตรปฏก ไดแก หลักราชสังคหวัตถุ หลักจักรวรรดิวัตร หลักอปริหานิยธรรม หลัก

ทศพิธราชธรรม หลักอคติธรรม หลักพรหมวิหารธรรม หลักสาราณียธรรม หลักอธิปไตย หลักสัปปุริส

ธรรม และหลักพละ 4 นอกจากนี้ผูนําตองรูจักใชหลักธรรมในการสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกตนเอง  และยัง

สอดคลองกับณภัทร ปณฑรัตน (2556) ไดวิจัยเรื่อง “คุณลักษณะของผูนําองคกรตามหลักพละ ๔ ใน

ธุรกิจประกันภัย” พบวา ดานปญญาพละ : ผูนําองคกรควรใหความสําคัญและสงเสริมการสรางองค

ความรูในองคกรใหเขมแข็งและดําเนินการอยางตอเนื่อง ผูนําองคกรควรใชหลักเหตุผลมากกวาความรูสึก

ในการตัดสินใจแกไขปญหา ดานวิริยพละ : ผูนําองคกรควรมีกลยุทธในการโนมนาวใจผูใตบังคับบัญชาให

ทํางานไปในแนวทางเดียวกัน ผูนําองคกร ตองกลาเผชิญกับปญหาในการทํางานทุกสถานการณ ดาน

อนวัชชพละ : ผูนําองคกรตองมีความซ่ือตรงมีความยุติธรรมไมมีอคติตอผูใตบังคับบัญชา ผูนําองคกรควร

ยึดหลักความสุจริตในการบริหารกิจการ ผูนําองคกรควรทํางานดวยความโปรงใส ไมปดบังซอนเรนตอ

สาธารณชนและลูกคา ดานสังคหพละ : ผูนําองคกรควรบําเพ็ญประโยชนตอสังคมอยางเสมอตนเสมอ

ปลาย ใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาวิจัยเพ่ือทราบปญหาและแนวทางแกไขในการบริหารกิจการให

ถูกตองและม่ันคงตามหลักมาตรฐานสากล 
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5.3 ขอเสนอแนะ 

 จากผลการวิจัยเรื่อง หลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ผูวิจัยมีขอเสนอแนะท่ัวไป ขอเสนอแนะ

เชิงนโยบายและขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไปไวดังนี้ 

 

 5.3.1 ขอเสนอแนะท่ัวไป 

 หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษาทุกดาน ไดแก ปญญาพละ ปญญาท่ีเปนกําลัง วิริยพละ ความ

เพียรท่ีเปนกําลัง อนวัชชพละ การทํางานท่ีไมมีโทษเปนกําลัง และสังคหพละ การสงเคราะหเปนกําลัง สงผลตอ

การบริหารงานบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 ดังนั้นผูบริหารจึงควรให

ความสําคัญกับหลักพละสี่ในดานตางๆ และนําไปปฏิบัติเพ่ือใหการบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 5.3.2 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 1. หลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2  โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดคือ สังคหพละ การสงเคราะหเปน

กําลัง ดังนั้นผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2  ควรใหความสําคัญ

ตอการใหความชวยเหลือ เก้ือกูล มีความยินดีเม่ือเห็นคนอ่ืนไดดีมีสุข มีหลักการเหตุผลเท่ียงธรรม มีใจ

เปนกลาง ใหความชวยเหลือบําเพ็ญประโยชนตอสังคมไดอยางเสมอตนเสมอปลาย 

 2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 โดยรวมอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษา ดังนั้นผูบริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม

เขต 2  ควรใหความสําคัญตอการแสวงหาบุคคลท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานเขามารวม

ปฏิบัติงาน โดยจัดทําแนวทางปฏิบัติงานคูมือการบริหารงาน การประชาสัมพันธ มีการตั้งคณะกรรมการ

ในการสรรหา ใหมีการทดลองปฏิบัติหนาท่ีตามสมควร ตลอดจนจัดใหบุคลากรท่ีไดรับการคัดเลือกเขา

ดํารงตําแหนงหนาท่ีเพ่ือมอบหมายงาน ใหตรงกับความรูความสามารถอยางอิสระ พิจารณากําหนด

เงินเดือนอยางเหมาะสม จะสงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสบผลสําเร็จในการบริหารจัดการ 

 5.3.3 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพในประเด็นท่ีเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการ

บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 2. ควรมีการศึกษาแนวทางในการพัฒนาการบริหารงานบุคคลใหสอดคลองกับสภาพความเปน

จริงและนําไปกําหนดเปนนโยบายเพ่ือนําไปสูการปฏิบัติไดอยางเหมาะสม 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง 

หลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

คําช้ีแจง 

 1. แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการ

บริหารงานบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐมเขต 2 มีวัตถุประสงคของวิจัย 

1.1 เพ่ือศึกษาหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษา  

 1.2 เพ่ือศึกษาการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา  

  1.3 เพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล 

 2. ผูตอบแบบสอบถามนี้ไดแกบุคลากรสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 3. แบบสอบถามฉบับนี้ แบงเปน 4 ตอน คือ   

      ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับ ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

      ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

      ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการนําหลักพละ 4 ไปใชในการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

4. ขอความกรุณาใหทานตอบแบบสอบถามตามความเปนจริงใหครบทุกขอ ขอมูลจะเปน

ความลับและนําเสนอการวิเคราะหภาพรวม ขอขอบคุณทานมา ณ โอกาสนี้ 

 

                                                                       พระชัยมุนี อินฺทปฺโญ (บาน) 

        นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา                                                                                              

                          มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนท่ี 1 ปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง: โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน          เติมขอความใหตรงกับความเปนจริงในปจจุบัน 

 

1. เพศ        สําหรับผูวิจัย 

ชาย  หญิง  

 

2. อายุ 

         20 – 29 ป    30 – 39 ป  

         40 – 49 ป     50 – 59 ป 

  

3. ระดับการศึกษา 

        ต่ํากวาปริญญาตร ี   ปริญญาตรี 

        สูงกวาปริญญาตร ี

 

4. ตําแหนงหนาท่ี 

           ครูผูสอน  

           หัวหนาฝายการบริหารงานวิชาการ  

                             หัวหนาฝายการบริหารงานการเงิน  

                 หวัหนาฝายการบริหารงานบุคคล 

                   หวัหนาฝายการบริหารงานท่ัวไป 

 

5. ประสบการณในการทํางาน 

   ต่ํากวา  10 ป             10 – 20 ป 

   21 – 30 ป                   31 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นตอหลักพละ 4 ของผูบริหาร  

คําช้ีแจง: ทานมีความคิดเห็นตอการปฏิบัติตามหลักพละสี่ของผูบริหารและการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษาของทาน ตามรายการตาง ๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชอง

ระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ คือ 

 5 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับมากท่ีสุด” 

 4 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับมาก” 

 3 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับปานกลาง” 

 2 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับนอย” 

 1 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับนอยท่ีสุด” 

 

 

ขอ 

 

หลักพละส่ีของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

 ดานปญญาพละ (ปญญาท่ีเปนกําลัง)       

1 ผูบริหารมีความสามารถ และมีประสบการณในงานท่ี

รับผิดชอบ 

      

2 ผูบริหารมีเทคนิคในการถายทอดความรูใหบุคลากร       

3 ผูบริหารเขาใจอุปนิสัยของ ผูใตบังคับบัญชา       

4 ผูบริหารสามารถคุมอารมณในการปฏิบัติงานได       

5 ผูบริหารมีวิสัยทัศน มองการณไกล       

6 ผูบริหารมีการปฏิบัติ งานอยางมี ข้ันตอนโดยการ

พิจารณาเปาหมายและแผนขององคกรเปนหลัก 

      

 ดานวิริยพละ (ความเพียรท่ีเปนกําลัง)       

7 ผูบริหารมีความขยันในการทํางานเพ่ือสวนรวม       

8 ผูบริหารหม่ันประชุมปรึกษาหารือกันเปนประจํา       

9 ผูบริหารตั้งม่ันตั้งใจทํางาน ไมแสดงอาการทอแทยอม

แพ 

      

 ดานอนวัชชพละ (การทํางานไมมีโทษเปนกําลัง)       

10 ผูบริหารเปนคนตรงเวลา          
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ขอ 

 

หลักพละส่ีของผูบริหาร 

ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

    

11 ผู บ ริ ห ารประพฤติ ตาม ศีล  5  เป นแบบอย า งแก

ผูใตบังคับบัญชา 

      

12 ผูบริหาร ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส       

13 ผูบริหารไมมีระบบเลนพรรคเลนพวกมาเก่ียวของ       

14 ผูบริหารแนะนําไมใหผูใตบังคับบัญชาทําผิดกฎระเบียบ 

กติกา กฎหมาย 

      

15 ผูบริหารมีความยุติธรรมเปนกลางใหความเสมอภาคเทา

เทียมกัน 

      

 ดานสังคหพละ (การสงเคราะหเปนกําลัง)       

16 ผูบริหารมอบสิ่งของ หรือรางวัลแกผูใตบังคับบัญชา       

17 ผู บ ริ ห า รสนั บสนุ น ให ผู ใ ต บั ง คั บบัญชาปร ะสบ

ความสําเร็จกาวหนา 

      

18 ผูบริหารชวยในการแกไขปญหา       

19 ผูบริหารมีความเอ้ือเฟอชวยเหลือผูใตบังคับบัญชาใน

ยามประสบภัยตามสมควร 

      

20 ผู บ ริ หาร พูดจาไพ เราะและเป น กัลยาณมิตรต อ

ผูใตบังคับบัญชา   

      

 

ตอนท่ี 3 ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลของผูบริหารในสถานศึกษา 
คําช้ีแจง: ทานมีความคิดเห็นตอการบริหารงานบุคคลตามรายการตาง ๆ ตอไปนี้มากนอยเพียงใด 

โปรดทําเครื่องหมาย   ลงในชองระดับความคิดเห็น โดยมีเกณฑการพิจารณาดังนี้ คือ 

 5 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับมากท่ีสุด” 

 4 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับมาก” 

 3 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับปานกลาง” 

 2 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับนอย” 

 1 หมายถึง ผูบริหารไดปฏิบัติภาวะผูนํานั้น“ระดับนอยท่ีสุด” 
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ขอ 

 

การบริหารงานบุคคล 

ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

 ดานการวางแผนอัตรากําลัง       

21 สถานศึกษามีการสํารวจจํานวนบุคลากรท่ีมีอยู ใน

ปจจุบัน 

      

22 สถานศึกษาประเมินสภาพความตองการของอัตรากําลัง       

23 สถานศึกษานําเสนอแผนอัตรากําลังตอสํานักงานพ้ืนท่ี

การศึกษา 

      

24 สถานศึกษามีการวิเคราะหภารกิจของตนเอง       

25 สถานศึกษาจัดทํามาตรฐาน/  ภาระงานสําหรับ

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

      

26 สถานศึกษานําแผนอัตรากําลังมากําหนดตําแหนง

ขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

      

27 สถานศึกษามีการประเมินเพ่ือขอปรับปรุงกําหนด

ตําแหนงขาราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา 

      

 ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      

28 ผูบริหารมีการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรูเขามาปฏิบัติงาน       

29 ผูบริหารมีวิธีการท่ีหลากหลายในการคัดเลือกบุคคลเขา

มาปฏิบัติงาน 

      

30 ผูบริหารสํารวจการรับ โอน ยาย และบรรจุแตงตั้ง

บุคลากรตรงกับความตองการของสถานศึกษา 

      

31 สถานศึกษามีการกําหนดเกณฑการคัดเลือกบุคลากร

ใหมตามนโยบายและแนวปฎิบัต ิ

      

32 สถานศึกษาประชาสัมพันธรับสมัครชาราชการครูและ

ครูอัตราจางชัดเจน 

      

33 สถานศึกษาพิจารณากําหนดคาจาง เงินเดือนของ

ขาราชการครูและเลิกจางครูอัตราจางอยางเหมาะสม 

      

34 สถานศึกษาพิจารณาใหขาราชการครูโอน-ยายและรับ       
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ขอ 

 

การบริหารงานบุคคล 

ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

ยายขาราชการครูมาทําการสอนตางโรงเรียนได 

35 สถานศึกษาเสนอขาราชการท่ีมีเหมาะสมใหสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา แตงตั้งเปนผูรักษาการในตําแหนง

ผูอํานวยการ 

      

36 สถานศึกษาดําเนินการจางลูกจางชั่วคราวโดยใชเงิน

งบประมาณ/รายไดของสถานศึกษา 

      

37 สถานศึกษาไดศึกษาวิเคราะหความตองการจําเปนใน

การพัฒนาตนเองของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา 

      

38 สถานศึกษาแจงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน 

มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑการ

ประเ มินผลงาน  กอน มีการมอบหมายหน า ท่ี ให

ปฏิบัติงาน 

      

39 สถานศึกษาติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากรอยาง

ตอเนื่อง 

      

40 สถานศึกษามีการอบรมเพ่ิมความรู ทักษะเจตคติทีดี 

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ กอนการ

เลื่อนตําแหนง 

      

41 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี

ความชอบไดอยางเหมาะสม 

      

42 คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึดหลัก 

คุณธรรม มีความเท่ียงธรรม เปดเผย โปรงใส ยึดผลการ

ปฏิบัติงานเปนหลัก 

      

 ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน       

43 ผูบริหารสถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงาน

ขาราชการครูและบุคลากรอยางตอเนื่อง 

      

44 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงครูและบุคลากรเขารับการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางท่ัวถึง 
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ขอ 

 

การบริหารงานบุคคล 

ระดับการปฏิบัติ สําหรับ

ผูวิจัย 

5 4 3 2 1  

45 ผูบริหารสถานศึกษามีการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อยางตรงไปตรงมาและมีความเสมอภาคเปนธรรม 

      

 ดานการดําเนนิการทางวินัยและการลงโทษ       

46 ผูบริหารสถานศึกษา ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี       

47 ผูบริหารสถานศึกษามีการสงเสริมสนับสนุนใหครูและ

บุคลากรปฏิบัติตนใหอยูในกฎระเบียบ แบบแผน 

      

48 ผูบริหารสถานศึกษามีการสังเกตม่ันตรวจสอบ ดูแลเอา

ใจใสปองกันขจัดเหตุมิใหครูและบุคลากรในโรงเรียน

กระทําผิดวินัย 

      

49 ผูบริหารสถานศึกษามีการตัดสินการกระทําผิดทางวินัย

และใหความเปนธรรมกับครูและบุคลากร 

      

50 ผูบริหารสถานศึกษาเปดโอกาสใหครูชี้แจงเหตุ-ผล เม่ือ

เกิดขอพิพาท 

      

51 แตงตั้งคณะกรรมการรับเรื่องรองทุกขของขาราชการครู

ในสถานศึกษาอยางเปนระบบ 

      

52 สถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการ เพ่ือดําเนินการ

สอบสวนใหไดความจริงและความยุติธรรมโดยไมชักชา 

เม่ือมีกรณีมีมูลท่ีกลาวหาวากระทําผิดวินัยไมรายแรง 

      

 

ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะเก่ียวกับหลักพละสี่ของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงาน

บุคคลสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2  

………………………………………………………………………….............................................................................

.....…………………………………………………………………………………...............................................................

...................………………………………………………………………………………….................................................

.................................…………………………………………………………………………………...................................

...............................................…………………………………………………………………………………..................... 

ขอขอบคุณท่ีสละเวลาอันมีคาในการตอบแบบสอบถาม 
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ภาคผนวก ง 

ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถาม 
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ผลการหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามเพ่ืองานวิจัย  

เรื่อง  :  หลักพละส่ีของผูบริหารท่ีสงผลตอการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 

1.   :  หลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 2 

ขอ 
ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ดานปญญาพละ (ปญญาท่ีเปนกําลัง) 

ขอท่ี 1 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 2 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 3 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 4 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 5 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 6 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ดานวิริยพละ (ความเพียรท่ีเปนกําลัง) 

ขอท่ี 7 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 8 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 9 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 10 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 11 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ดานอนวัชชพละ (การทํางานไมมีโทษเปนกําลัง) 

ขอท่ี 12 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 13 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 14 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 15 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 16 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ดานสังคหพละ (การสังเคราะหเปนกําลัง) 

ขอท่ี 17 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 18 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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ขอ 
ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

ขอท่ี 19 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 20 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 21 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

 

2. การบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

นครปฐม เขต 2 

 

    ขอ  

ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

คนท่ี 

3 

ดานการวางแผนอัตรากําลัง 

ขอท่ี 22 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 23 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 24 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 25 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 26 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 27 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 28 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ดานการจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอท่ี 29 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 30 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 31 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 32 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 33 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 34 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 35 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 36 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 37 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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    ขอ  

ผูเช่ียวชาญ ผลรวมของคะแนน 

(∑R ) IOC=
N

R∑  หมายเหตุ 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 

คนท่ี 

3 

ขอท่ี 38 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 39 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 40 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 41 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 42 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 43 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ดานการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ขอท่ี 44 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 45 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 46 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

การออกจากราชการ 

ขอท่ี 47 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 48 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 49 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 50 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 51 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 52 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 

ขอท่ี 53 +1 +1 +1 3 1.00 นําไปใชได 
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ภาคผนวก จ 

ตารางความเที่ยงของแบบสอบถาม 
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การหาคาความเท่ียงของหลักพละส่ีของผูบริหารในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ปญญาพละ1 217.62 713.601 .676 .969 

ปญญาพละ2 217.69 710.722 .657 .969 

ปญญาพละ3 217.72 708.135 .626 .969 

ปญญาพละ4 217.79 722.170 .470 .970 

ปญญาพละ5 217.55 709.399 .685 .969 

ปญญาพละ6 217.66 706.805 .731 .969 

วิริยพละ 1 217.38 708.530 .769 .969 

วิริยพละ 2 217.38 710.101 .671 .969 

วิรยิพละ 3 217.76 719.333 .410 .970 

วิริยพละ 4 217.52 718.259 .473 .970 

วิริยพละ 5 217.31 713.079 .615 .969 

อนวัชชะพละ1 217.48 714.544 .556 .969 

อนวัชชะพละ2 217.69 706.936 .757 .969 

อนวัชชะพละ3 217.86 724.266 .291 .970 

อนวัชชะพละ4 217.48 711.544 .560 .969 

อนวัชชะพละ5 217.90 712.239 .551 .969 

สังคหะพละ1 217.59 711.323 .613 .969 

สังคหะพละ2 217.34 714.591 .636 .969 

สังคหะพละ3 217.55 716.685 .495 .970 

สังคหะพละ4 217.52 711.044 .668 .969 

สังคหะพละ5 217.55 710.399 .710 .969 

 

N of Case   =  30  N of Items  =  21  Alpha =  .97 

 



145 
 

การหาคาความเท่ียงของการบริหารงานบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2 

 
Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

วางแผน 1 217.34 715.163 .569 .969 

วางแผน 2 217.45 719.470 .488 .970 

วางแผน 3 217.52 713.473 .602 .969 

วางแผน 4 217.55 707.256 .741 .969 

วางแผน 5 217.69 696.793 .754 .969 

วางแผน 6 217.55 697.613 .837 .969 

วางแผน 7 217.48 707.330 .746 .969 

การจัดสรรค1 217.48 700.401 .822 .969 

การจัดสรรค2 217.55 704.185 .690 .969 

การจัดสรรค3 217.52 701.901 .692 .969 

การจัดสรรค4 217.55 707.256 .694 .969 

การจัดสรรค5 217.62 707.315 .543 .969 

การจัดสรรค6 217.72 706.135 .540 .970 

การจัดสรรค7 217.72 703.707 .692 .969 

การจัดสรรค8 217.79 713.599 .461 .970 

การจัดสรรค9 217.83 704.362 .649 .969 

การจัดสรรค10 217.69 703.722 .788 .969 

การจัดสรรค11 217.55 708.185 .671 .969 

การจัดสรรค12 217.62 707.530 .734 .969 

การจัดสรรค13 217.55 700.899 .804 .969 

การจัดสรรค14 217.69 719.007 .520 .969 

การจัดสรรค15 217.72 711.564 .618 .969 

ประเมิน1 217.62 710.387 .710 .969 
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Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale 

Variance if 

Item Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if Item 

Deleted 

ประเมิน2 217.52 703.901 .757 .969 

ประเมิน3 217.66 706.163 .632 .969 

ดานดําเนินการ1 217.41 713.180 .718 .969 

ดานดําเนินการ2 217.55 715.685 .681 .969 

ดานดําเนินการ3 217.59 713.251 .721 .969 

ดานดําเนินการ4 217.66 703.448 .691 .969 

ดานดําเนินการ5 217.48 709.259 .695 .969 

ดานดําเนินการ6 217.76 701.761 .663 .969 

ดานดําเนินการ7 217.69 708.007 .532 .970 

 

N of Case   =  30  N of Items  =  32  Alpha =  .98 
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