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 The purposes of the thesis were: 1) to study the personnel administration 
based on the four principles of sangahavatthu in the schools under the office of 
primary education service, mahasarakham area 2, 2) to compare the  personnel 
administration based on the four principles of sangahavatthu in the schools under 
the office of primary education service, mahasarakham area 2 to differences of their 
Classified by educational level, position and work experience, 3) to suggestions for 
personnel administration based on the four principles of sangahavatthu in the 
schools under the office of primary education service, mahasarakham area 2.  The 
sampling groups employed for the research comprised 171 subjects working for their 
schools. The research instrument used for data collection was the Likert-type 
questionnaire, of which every question in the questionnaire had its IOC between 0.67 
and 1.00, and its reliability at 0.89. Statistics for data analyses embraced: frequency, 
percentage, mean, standard deviation, t-test, and F-test, comparing paired differences by 
Scheffe’s method. Results of the study have found The following findings: 
  Educational the personnel administration based on the four principles of 
sangahavatthu in the schools under the office of primary education service, 
mahasarakham area 2 Overall, it was at a high level,  the development of the 
curriculum, the development of teaching, development of learning resources,  
measurement and evaluation of learning, development of educational technology 
and supervision. The compare the  personnel administration based on the four 
principles of sangahavatthu in the schools under the office of primary education 
service, mahasarakham area 2 to differences of their Classified by educational level, 
position and work experience classified by educational level and work experience of 
overall, no difference. The suggestions for personnel administration based on the 
four principles of sangahavatthu in the schools under the office of primary education 
service, mahasarakham area 2 : management should be a kind of selfless. 
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Understanding and helping subordinates. Have a good heart. have a generous mind 
to others. Executives should praise and applaud successful personnel in their work. 
Do not speak or abuse subordinates. 
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ประกาศคุณูปการ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลงได้ด้วยความเมตตาจาก พระครูสังฆรักษ์ไชรัตน์  ชยรตโน, ดร. 
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แนะน าแนวทางที่ถูกต้องตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดี
เสมอมา  ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ต่อพระอาจารย์ที่ปรึกษา
ทั้งสองท่านไว้ ณ โอกาสนี้   

 ขอขอบคุณ อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
อนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือการวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้ง
ให้ค าแนะน าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยให้มีคุณภาพ  

 ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด ที่คอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท าวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง 

 ขอขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ที่เป็นสมาชิกในครอบครัว เพ่ือน ๆ 
และนักศึกษารุ่นพ่ีที่เป็นก าลังใจ  

 คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี 
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่านทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และ
ประสบความส าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้ 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
         พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่2)พ.ศ. 2554 
ตามมาตรา 6 ว่าด้วยการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ท้ังร่างกาย
จิตใจสติปัญญาความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน
ได้อย่างมีความสุข มาตรา 10 การจัดการศึกษาต้องจัดให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐต้องจัดให้ทั่วถึง และมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย 
มาตรา 22 การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 
และถือว่าผู้เรียนมีความส าคัญท่ีสุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มศักยภาพ มาตรา 30 ให้สถานศึกษาพัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มี
ประสิทธิภาพรวมทั้งการส่งเสริมให้ผู้สอนสามารถวิจัยเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนในแต่
ละระดับ มาตรา 39 กล่าวว่าให้ทรวงกระจายอ านาจการบริหารและจัดการศึกษาทั้ งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่โดยตรง  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2552) 
        องค์ประกอบส าคัญของการบริหารงาน  คือ คน และงาน งานเป็นภารกิจที่จะต้อง
ด าเนินการให้ส าเร็จ แต่ในการที่จะด าเนินการให้ภารกิจส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพนั้นต้องอาศัยคนที่มี
ความรู้ความสามารถเหมาะสมเพียงพอในการปฏิบัติงานหน้าที่ต่างๆงานที่ด าเนินการจ าเป็นต้องมีการ
ก าหนดวัตถุประสงค์เป้าหมาย และจัดระบบงานการวางแผนการควบคุมก ากับติดตามและประเมินผล 
ซึ่งรวมความเรียกว่า "การบริหาร" ส าหรับ "คน" จ าเป็นต้องด าเนินการสรรหาเพ่ือให้ได้บุคคลที่มร
ความรู้ความสามารถเหมาะสมมาท างาน เพ่ือให้ภารกิจของหน่วยงานหรือองค์การประสบผลส าเร็จ
ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส่วนประกอบนี้เรียกว่า "การบริหารงานบุคคล" ซึ่งกล่าวได้ว่าการบริหารงาน
ทรัพยากรมนุษย์เป็นกระบวนการที่ผู้บริหารใช้เป็นศิลปะและกลยุทธ์ด าเนินการสรรหาเลือกสรร และ
บรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมให้ปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจการพัฒนาธ ารงให้สมาชิกที่
ปฏิบัติงานในองค์การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถมีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีในการท างาน และยัง
รวมไปถึงการแสวงหาวิธีที่ท าให้สมาชิกในองค์การต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพพลภาพ
เกษียณอายุ หรือเหตุอ่ืนใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตในสังคมอย่างมีความสุข ทรัพยากรการบริหาร
ซึ่งประกอบด้วย คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ และการจัดการ ทรัพยากรที่มีความส าคัญมากท่ีสุดคือ คน เพา
ระว่าคนเป็นส่วนส าคัญที่ท าให้ที่ท าให้งานส าเร็จ ถ้าขาดคนแล้วงานทุกอย่างจะส าเร็จไม่ได้การ
บริหารงานบุคคลจึงเป็นหัวใจส าคัญของการบริหารงานในสถานศึกษา เพราะว่าความส าเร็จของงาน
ขึ้นอยู่กับคน ทรัพยากรด้านอื่นๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ อาคารสถานที่ และเงิน แม้จะมีความพร้อมพียงใด
ก็ตามถ้าคนที่ใช้ไม่มีความรู้ความสามารถงานทุกประเภทถึงแม้จะด าเนินไปได้แต่ก็คงไม่มีประสิทธิภาพ
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เท่าที่ควร ดังนั้นความส าเร็จของงานในสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรใน
สถานศึกษา ซึ่งเป็นการบริหารงานบุคคลนั่นเอง  (กุลชลี พวงเพ็ชร์, 2550) 
         ผู้บริหารในสังคมไทยจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
ผู้เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานศึกษานั้นภาพลักษณ์ของผู้บริหารจะต้องเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม
หลายประการจึงจะเอ้ืออ านวยต่อการบริหารงาน และการบริหารงานที่ประกอบด้วยคุณธรรมจะท าให้
การด าเนินงานขององค์กรไปสู่เป้าหมายได้ดีเสมอ ดังนั้นผู้บริหารควรมีหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ในการบริหารงาน คือ หลักสังคหวัตถุ 4 หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์กันและกัน พระพุทธองค์
ทรงอุปมาสังคหวัตถุไว้ในสังคหสูตรเปรียบเหมือนกับพาหนะที่จะน าคนไปสู่ความเจริญในโลก    โดย
หลักสังคหวัตถุ 4 ประกอบด้วย 1. ทาน  คือ การเกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้การเสียสละ 
หรือ การเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของๆตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้
ฝ่ายเดียว 2. ปิยวาจา  คือ  การใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พูดด้วยความจริงใจ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และเหมาะสมกับ
กาลเทศะ 3. อัตถจริยา  คือ  การร่วมสร้างสรรค์อุดมการณ์ หมายถึง การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือ การ
ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 4. สมานัตตตา  คือ  การร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว หมายถึง 
การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอหรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  (พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺ
โต),  2551) 
 การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในอ าเภอวาปีปทุม จังหวัด
มหาสารคาม ปัจจุบันการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่วนมากมีปัญหาด้านการวางแผน
บุคลากร  การบรรจุและสรรหา บุคลากรการคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาและส่งเสริม บุคลากร ยัง
ไม่ได้รับการปฏิบัติเท่าที่ควร ซึ่งเห็นได้ว่า ด้านการจัดสรรและบรรจุครูเข้าสอนก็คือ การบรรจุบุคลากร 
ในแต่ละหน่วยงาน แต่ละวิชาไม่เพียงพอกับความต้องการ ซึ่งความต้องการในการบรรจุครูมีมากแต่
อัตราการบรรจุ ครูไม่เพียงพอ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมีการ พัฒนาช้าไม่สามารถจูงใจให้คน
ที่มีความสามารถมาสมัคร เข้ารับราชการได้  ประกอบกับบุคลากรบางส่วนยังขาดจิตส านึกในการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติตามมาตรฐานวิชาชีพครูบุคลากรขาดขวัญและ
ก าลังใจเนื่องจากสภาวะหนี้สิน และขาดการเสริมแรงจากผู้บังคับชาและยังมีข้าราชการครูในสังกัด
กระท าผิดวินัยอันมาก ให้ผู้บริหารสอดส่องก ากับดูแลและป้องปรามมิให้ข้าราชการครูกระท าผิดวินัย
หากพบว่ามีข้าราชการครูกระท าผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการลงโทษด้วยความเป็น
ธรรม จึงท าให้มีการปฏิบัติงาน ในด้านวิชาการมีผลกระทบอย่างยิ่งทั้งนี้ล้วนส่งผลกระทบต่อการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารทั้งสิ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นกุญแจแห่งความส าเร็จต่อการปฏิบัติงานในการ
เปลี่ยนการพัฒนาองค์การและพัฒนาบุคลากร เพ่ือปรับให้เป็นองค์กรที่ทันสมัย เป็นองค์กรแห่งการ
แห่งการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพ่ือเสริมสร้างสมรรถนะในการปฏิบัติงาน และกระบวนการท างานต้องเน้น
ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพ คุณภาพและความคุ้มค่าจะต้องท าให้บุคลากรเป็นมืออาชีพ มีศักยภาพใน
การท างาน ซึ่งในหลายๆปีที่ผ่านมานั้นทางด้านบุคลากรได้รับการพัฒนาในเรื่องดังกล่าวอยู่ในระดับ
น้อย และยังไม่เข้าใจในระบบอย่างต่อเนื่องทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษาว่ามีประสิทธิภาพ
เพียงใดในการบริหาร สิ่งส าคัญยิ่งไปกว่านั้น คือ สภาพของผู้บริหารและบุคลากรว่ามีหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มากน้อยเพียงใดซึ่งในหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ผู้บริหารควรมีในการบริหารงานบุคคลนั้น 
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อันประกอบด้วยหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการปกครอง และการดูแลคนเป็น
ธรรมที่ควรมีไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ และก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตอย่าง
โปร่งใส บริสุทธิ์หมดจดและปฏิบัติตนโดยชอบ ทั้งตนเองและผู้อ่ืนที่จะท าให้การบริหารบุคลากรใน
สถานศึกษาเพ่ือให้เกิดประโยชน์อันสูงสุด   (รายงานประจ าปี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2,  2560) 
           จากเหตุผล ความส าคัญ และปัญหาด้านบุคลากรที่กล่าวมาข้างต้นนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจ
ศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยการน าหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานบุคคลในสถานศึกษา รวมทั้งการศึกษาผลของการบริหารจากบุคลากร ว่ามีปัญหาและ
อุปสรรคใดบ้าง ทั้งนี้เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษาไปเป็นแนวทางให้การบริหารบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษาอ่ืนๆสืบไป 
 
2. วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 2.1 เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
 2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
จ าแนกตามระดับการศึกษา  ประสบการณใ์นการท างาน 
 2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 

 
3. สมมติฐำนงำนวิจัย 
 3.1  บุคลากรที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 แตกต่างกัน 
 3.2  บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคล
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2  แตกต่างกัน 
 
4.  ขอบเขตกำรวิจัย 

การวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตการวิจัย
ดังนี้ 
 4.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  การวิจัยในครั้งนี้มุ่งศึกษาและส ารวจความคิดเห็นของบุคลากรในสถานศึกษาอ าเภอวาปี
ปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยการน าหลักสังคหวัตถุ 
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4 มาใช้เป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย  ได้แก่ 1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  2. ปิยวาจา คือ การ
พูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  3. อัตถจริยา คือ  การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา คือ มี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  (พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล),  2542) 
 4.2  ขอบเขตด้ำนตัวแปร 
  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 2 ตัวแปร ดังนี้ 
               4.2.1 ตั วแปรต้น  ( Independent Variables)  คื อสถานภาพทั่ ว ไปของผู้ ตอบ
แบบสอบถามได้แก่ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และประสบการณ์ในท างาน 
                 4.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variables) คือ การบริหารงานบุคคล ได้แก่ 1. ด้าน
การวางแผนบุคลากร  2. ด้านการสรรหาบุคลากร  3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  4. ด้านการ
ธ ารงรักษา  และการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่  1. ทาน 2. ปิยวาจา 3. อัตถจริยา 
และ 4. สมานัตตตา 
  4.3   ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
   4.3.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  71  คน 
และครูผู้สอน  จ านวน 158 คน  ในสถานศึกษา อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  รวมทั้งสิ้น  จ านวน  229  คน  
   4.3.2  กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  59  คน 
และครูผู้สอนจ านวน 113 คน  ในสถานศึกษา อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครซี่ มอร์แกน (R.V. 
Krejcie and D.W. Morgan)  (บุญชม  ศรีสะอาด,  2545  หน้า  43) รวมจ านวนทั้งสิ้น 172 คน    
โดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย  (Sample Random Sampling) 
  4.4  ขอบเขตด้ำนสถำนที่ 
   การวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่ในการศึกษาวิจัย โดยมุ่งเฉพาะสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  จ านวน  145  
โรงเรียน 
 
5.  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 

5.5.1 ท าให้ทราบสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษา  อ าเภอวาปีปทุม จังวัดมหาสารคาม 

5.5.2 ท าให้ทราบปัญหา อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารในสถานศึกษา  อ าเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม 

5.5.3 ผลที่ได้รับจากการวิจัยสามารถน าไปใช้เป็นข้อมูลส าหรับน าไปพัฒนาการบริหารงาน
บุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา  อ าเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคาม และสถานศึกษา
อ่ืนๆต่อไป 
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6.  นิยำมศัพท์เฉพำะ 
  กำรบริหำรงำนบุคคลตำมหลักสังฆหวัตถุ 4 หมายถึง  กระบวนการเกี่ยวกับบุคคลใน
สถานศึกษา เริ่มตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานใน
องค์กร พร้อมทั้งด ารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์  ซึ่งประกอบด้วย  4  ด้าน  ได้แก่  1. ด้านการวางแผน
บุคลากร  2. ด้านการสรรหาบุคลากร  3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  4. ด้านการธ ารงรักษา   
  1. ด้านการวางแผนบุคลากร  หมายถึง  การวางแผนก าลังคนของหน่วยงานตามความ
ต้องการของหน่วยงานในลักษณะของกรอบอัตราก าลัง 
  2. ด้านการสรรหาบุคลากร  หมายถึง  การเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มี
คุณสมบัติเหมาะสมกับต าแหน่งมาปฏิบัติงาน 
  3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  หมายถึง  การตรวจสอบผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
เพ่ือประโยชน์ในการที่จะปรับปรุงการท างาน หรือใช้ประกอบการพิจารณาพิจารณาความดีความชอบ 
  4. ด้านการธ ารงรักษา  หมายถึง  กระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคคล มีการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เพื่อรักษาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่ปฏิบัติงานให้นานที่สุดที่
จะนานได้ 
 หลักสังคหวัตถุ 4  หมายถึง  หลักธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวใจบุคคลซึ่งประกอบด้วย 1. ทาน 
คือ การให้, การแบ่งปัน  2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  3. อัตถจริยา คือ  การ
ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ดังต่อไปนี้ 
  1. ทาน  หมายถึง  การให้ การเสียสละ หรือ การเอ้ือเฟอแบงปนของๆตนเพ่ือประโยชน
แกบุคคลอ่ืน ไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเป็น คนเห็นแกไดฝ่ายเดียว ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมี ทาน หรือ การให้ คือ การให้การวางแผนบุคคล การจัดบุคคลเข้า
ปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล การธ ารง รักษาบุคคล และการประเมินผลงานของบุคคลอย่างเหมาะสม 
  2. ปิยวาจา หมายถึง  การเจรจาที่อ่อนหวาน ย่อมเป็นที่ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟัง
หรือคู่สนทนา ไม่มีใครชอบวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้าง หรือวาจาที่ก้าวร้าว ที่ไร้มารยาท ไม่รู้
กาลเทศะ และวาจาที่ไม่ไพเราะ ไม่สมฐานะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและคู่สนทนาด้วย คนเราจะได้ดีหรือ
ถึงความเสื่อมก็ด้วยวาจานั่นแหละ เป็นข้อส าคัญประการหนึ่ง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ปากเป็นเอก 
เลขเป็นโท หมายความว่า วาจาที่ดี ที่สุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวานนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ส าคัญที่สุด
ประการหนึ่งของการครองใจคนและจะได้ดีก็เพราะวาจานั่นแหละ  ส่วนค าว่า เลข ณ ที่นี้ หมายถึง 
วิชาความรู้ยังเป็นรอง คือ ถึงจะเป็นคนมีความรู้สูง แต่ถ้าปากไม่ดีเสียแล้ว ย่อมหวังความเจริญในชีวิต
ได้ยาก เพราะคนปากเสียไม่อาจผูกใจใครไว้ได้ จะหาคนคบหาสมาคมเป็นมิตรสหายที่ดีที่จริงใจต่อกัน
ได้ยาก ปิยวาจา คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนต่อกันตามฐานะเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องผูกใจ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนได้ยืนนาน ซ่ึงเป็นประโยชน์เหมาะส าหรับการบริหารงานบุคคล 
  3. อัตถจริยา หมายถึง  การประพฤติสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หมายความว่า ความ
เป็นผู้มีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้อื่นให้ส าเร็จ รู้จักช่วยกระท ากิจอัน
เป็นประโยชน์บุคคลอ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้ง
น้ าใจช่วยใครไม่เป็น ความเป็นผู้มีน้ าใจ ย่อมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ฐานะ
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และโอกาส ด้วยเมตตากรุณาธรรม ย่อมเป็นเครื่องผูกใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่น ให้ผูกสมัครรักใคร่ 
และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ยั่งยืนนานเป็นอย่างดี การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็น
เครื่องผูกใจคน เป็นคุณธรรมเครื่องครองใจคนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างยั่งยืน  โดยการ
ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา  
  4. สมานัตตตา  หมายถึง  ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดี
ต่อผู้อื่นอย่างเสมอต้นเสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัว
เย่อหยิ่งกับญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมา
อย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณ
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างดี 
  ต ำแหน่ง  หมายถึง  กลุ่มบุคคลที่ท าหน้าที่ความรับผิดชอบอันสัมพันธ์และคล้ายคลึงกัน 
ซึ่งจะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากค าจ ากัดความนี้ ย่อมจะเห็นได้ว่า 
ต าแหน่งประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ 2 ประการคือ 
  1. ผู้บริหารสถานศึกษา  หมายถึง  ผู้อ านวยการ รองผู้อ านวยการ หัวหน้าฝ่ายต่างๆของ
อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
  2. ครูผู้สอน  หมายถึง  ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนในโรงเรียน อ าเภอวาปีปทุม สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
 ระดับกำรศึกษำ  หมายถึง  ระดับการศึกษาของผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน อ าเภอ
วาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  แบ่งออกเป็น  2  
ระดับ  ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรี 

  ประสบกำรณ์กำรท ำงำน  หมายถึง  ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียน อ าเภอวาปีปทุม 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2  มีประสบการณ์การท างาน  
ต่างกัน  แบ่งออกเป็น  3  กลุ่ม ดังนี้  ต่ ากว่า 7 ปี , 7 - 14 ปี  และ มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำมหำสำรคำม เขต 2  หมายถึง หน่วยงานที่มี
หน้าที่บริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์การแบ่งส่วนราชการภายใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  พ.ศ. 2546  ขึ้นตรงต่อส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
กระทรวงศึกษาธิการ  มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่ระดับ
การศึกษาปฐมวัย  ถึงระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนใน  5 อ าเภอ ได้แก่   อ าเภอ
วาปีปทุม อ าเภอนาเชือก อ าเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ าเภอนาดูน และอ าเภอยางสีสุราช 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%86%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A


บทท่ี 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าเอกสารและงานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา  อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 มีรายละเอียดการศึกษาค้นคว้าดังต่อไปนี้ 

 2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสถานศึกษา 
 2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
 2.4 สภาพพ้ืนที่ในการวิจัย 
 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสถานศึกษา 

2.1.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
กระทรวงศึกษาธิการ (2542) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ 20 สิงหาคม 2542 ผลให้ระบบการจัดการศึกษาของไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลายด้าน
สาระส าคัญที่ผู้วิจัยน ามาเป็นประเด็นส าคัญ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

มาตรา 4  
 “การศึกษา” หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้ เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคม 
โดยการถ่ายทอดความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง 
ความก้าวหน้า ทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้ อันเกิดจาก การจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และ
ปัจจัย เกื้อหนุน ให้บุคคลเรียนรู้ อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต  

“การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” หมายความว่า การศึกษาก่อน ระดับอุดมศึกษา 
“การศึกษาตลอดชีวิต” หมายความว่า การศึกษาที่เกิดจากการผสมผสานระหว่างการศึกษาใน

ระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพ่ือให้สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง
ตลอดชีวิต 

“สถานศึกษา” หมายความว่า สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การเรียน วิทยาลัย 
สถาบัน มหาวิทยาลัย หน่วยงานการศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือของเอกชน ที่มีอ านาจหน้าที่หรือมี
วัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา 

“สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน 



8 

“มาตรฐานการศึกษา” หมายความว่า ข้อก าหนดเกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพที่พึงประสงค์ 
และมาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในสถานศึกษาทุกแห่งและเพ่ือใช้เป็นหลัก ในการเทียบเคียงส าหรับ การ
ส่งเสริมและก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพทางการศึกษา 

“การประกันคุณภาพภายใน” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา จากภายในโดยบุคลากรของสถานศึกษานั้นเองหรือโดย
หน่วยงาน ต้นสังกัด ที่มีหน้าที่ก ากับดูแล สถานศึกษานั้น 

“การประกันคุณภาพภายนอก” หมายความว่า การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาจากภายนอกโดยส านักงานรับรองมาตรฐานและ ประเมิน
คุณภาพการศึกษาหรือบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่าวรับรองเพ่ือเป็นการ ประกัน
คุณภาพและให้มีการพัฒนาคุณภาพ และ มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

“ผู้สอน” หมายความว่า ครูและคณาจารย์ในสถานศึกษาระดับต่าง ๆ 
“ครู” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและการ

ส่งเสริมการเรียนรู้ ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของทั้งของรัฐและเอกชน  
“คณาจารย์” หมายความว่า บุคลากร ซึ่ง ท าหน้าที่หลักทางด้านการสอนและการวิจัยใน

สถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา ระดับปริญญาของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารสถานศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่

ละแห่งของรัฐและเอกชน 
“ผู้บริหารการศึกษา” หมายความว่า บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษานอก

สถานศึกษา ตั้งแต่ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาข้ึนไป 
“บุคลากรทางการศึกษา” หมายความว่า ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา รวมทั้ง 

ผู้สนับสนุนการศึกษาซึ่งเป็นผู้ท าหน้าที่ให้บริการหรือปฏิบัติงานเกี่ยวเนื่องกับการจัดกระบวนการเรียน 
การสอน การนิเทศและการบริหารการศึกษา ในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ 

มาตรา 6 การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืน 
ได้อย่างมีความสุข 

มาตรา 9 การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลัก ดังนี้ 
 1. มีเอกภาพด้านนโยบายและมีความหลากหลาย ในการปฏิบัติ 
 2. มีการกระจายอ านาจ ไปสู่เขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
 3. มีการก าหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษา ทุกระดับและ

ประเภทการศึกษา 
 4. มีหลักการส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา และการ

พัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
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 5. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการศึกษา 
 6. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์การชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 
หมวด 4 ระบบการศึกษา 
มาตรา 15 การจัดการศึกษามีสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ  และ 

การศึกษาตามอัธยาศัย 
 1. การศึกษาในระบบเป็นการศึกษาที่ก าหนดจุดมุ่งหมาย วิธีการศึกษา หลักสูตร ระยะเวลา 

ของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขของการส าเร็จการศึกษาที่แน่นอน 
 2. การศึกษานอกระบบ เป็นการศึกษาที่มีความยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ  

วิธีการจัดการศึกษา ระยะเวลาของการศึกษา การวัดและประเมินผล ซึ่งเป็นเงื่อนไขส าคัญของการส าเร็จ 
การศึกษา โดยเนื้อหาและหลักสูตรจะต้องมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ  
ของบุคคลแต่ละกลุ่ม 

 3. การศึกษาตามอัธยาศัย เป็นการศึกษาที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความสนใจ  
ศักยภาพ ความพร้อม และโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สังคม สภาพแวดล้อม สื่อ  
หรือแหล่งความรู้อื่น ๆ 

สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือทั้งสามรูปแบบก็ได้  
ให้มีการเทียบโอนผลการเรียนที่ผู้เรียนสะสมไว้ในระหว่างรูปแบบเดียวกันหรือต่างรูปแบบได้  

ไม่ว่าจะเป็นผลการเรียนจากสถานศึกษาเดียวกันหรือไม่ก็ตาม  รวมทั้งจากการเรียนรู้นอกระบบ ตาม
อัธยาศัย การฝึกอาชีพ หรือจากประสบการณ์การท างาน 

มาตรา 16 การศึกษาในระบบมีสองระดับ คือ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และการศึกษาระดับ 
อุดมศึกษา         

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วย การศึกษาซึ่งจัดไม่น้อยกว่าสิบสองปีก่อนระดับอุดมศึกษา
การแบ่งระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

การศึกษาระดับอุดมศึกษาแบ่งเป็นสองระดับ คือ ระดับต่ ากว่าปริญญา  และระดับปริญญา 
การแบ่งระดับหรือการเทียบระดับการศึกษานอกระบบหรือการศึกษาตามอัธยาศัย  ให้ เป็นไป 
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 17 ให้มีการศึกษาภาคบังคับจ านวนเก้าปี โดยให้เด็กซึ่งมีอายุย่างเข้าปีที่เจ็ด เข้าเรียน 
ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจนอายุย่างเข้าปีที่สิบหก เว้นแต่สอบได้ชั้นปีที่เก้าของการศึกษาภาคบังคับ 
หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 5 การบริหารและการจัดการการศึกษา 
 ส่วนที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ มาตรา 37 การบริหารและการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยให้ค านึงถึงปริมาณ
สถานศึกษา จ านวนประชากรเป็นหลักและความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยให้รัฐมนตรีโดยค าแนะน าของสภา
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การศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมแห่งชาติ มีอ านาจประกาศในราชกิจจานุเบกษาก าหนดเขตพ้ืนที่
การศึกษา  

เขตพ้ืนที่การศึกษาจึงเป็นหน่วยงานใหม่ที่จะมีหน้าที่ก ากับดูแลการศึกษาในระดับท้องถิ่น โดย
มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหาร มีอ านาจหน้าที่ในการก ากับ ดูแล
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญารวมทั้งพิจารณาจัดตั้ง ยุบ 
รวมหรือยกเลิกสถานศึกษา รวมทั้งก ากับดูแลหน่วยงานทางด้านศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพ้ืนที่
การศึกษา (มาตรา 39) คณะกรรมการร่างกฎกระทรวงจะต้องมีข้อมูลประกอบ  ทั้งทางด้านข้อกฎหมาย 
ด้านทรัพยากรท้องถิ่น ปัญหาการบริหาร ตลอดจนความคิดเห็นของนักบริหารการศึกษา เพ่ือให้กฎหมาย
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาและมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติเนื่องจากการ
กระจายอ านาจตามมาตรา 39 ไม่ได้ระบุว่าจะกระจายอ านาจส่วนใดไปยังเขตพ้ืนฐานที่การศึกษา กระจาย
อ านาจส่วนใดไปยังสถานศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ. 2542 ให้ความส าคัญต่อการจัด
การศึกษาในอนาคตดังท่ีกล่าวไว้ใน 

มาตรา 39 ว่า “ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงานการศึกษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง” 

มาตรา 40 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า “ให้มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา ของแต่ละ
สถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบด้วย ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของ
สถานศึกษา และผู้ทรงคุณวุฒิ”  

2.1.2 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
กระทรวงศึกษาธิการ (2545) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม 2545 มีผลให้ระบบการจัดการศึกษาของ
ไทยต้องเปลี่ยนแปลงอย่างมากหลายด้าน มีสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

มาตรา 31 กระทรวงมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการส่งเสริม และก ากับดูแลสถานศึกษาทุกระดับ
และทุกประเภท ก าหนดนโยบาย แผน และมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรเพ่ือการศึกษาส่งเสริม
และประสานงานการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬาเพ่ือการศึกษา รวมทั้งการติดตามตรวจสอบและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาและราชการอ่ืนตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของกระทรวงหรือ
ส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง 

มาตรา 32 การจัดระเบียบบริหารราชการในกระทรวงให้มีองค์กรหลักที่เป็นคณะบุคคลในรูป
สภาหรือในรูปคณะกรรมการจ านวนสี่องค์กร ได้แก่ สภาการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นหรือให้
ค าแนะน าแก่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรี และมีอ านาจหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายก าหนด 
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มาตรา 34 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา
มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติและแผนการศึกษาชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

มาตรา 37 การบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยค านึงถึง
ปริมาณสถานศึกษา จ านวนประชากร วัฒนธรรม และความเหมาะสมด้านอ่ืนด้วยเว้นแต่การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายว่าด้วยการอาชีวศึกษา 

มาตรา 38 ในละเขตพ้ืนที่การศึกษา ให้มีคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี
อ านาจหน้าที่การก ากับดูแล จัดตั้ง ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาประสาน ส่งเสริม 
และสนับสนุนสถานศึกษาเอกชนในเขตพ้ืนที่การศึกษา ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ให้สามารถจัดการศึกษาสอดคล้องกับนโยบายและมาตรฐานการศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัด
การศึกษาของบุคคล ครอบครัว องค์กรชุมชนองค์กรเอกชน  องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษาในรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง หลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจดังกล่าว ให้เป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ า
กว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม สนับสนุน
กิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่น
ในพ้ืนที ่และผู้ทรงคุณวุฒิ 
 2.1.3 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551 และ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2553 ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2547) ก าหนดพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ที่เก่ียวกับการบริหารงานบุคคลไว้ ดังนี้ 
 มาตรา 16 การประชุม ก.ค.ศ. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวน
กรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุมในการประชุม  
 ในการประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้รอง
ประธานกรรมการท าหน้าที่แทน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม 
 ในการประชุม ถ้ามีการพิจารณาเรื่องเกี่ยวกับตัวกรรมการผู้ใดโดยเฉพาะ หรือมีกรณีเข้าข่าย
กฎหมายก าหนดว่ากรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียกรรมการผู้นั้นไม่มีสิทธิเข้าประชุม  
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 การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการคนหนึ่งให้มีหนึ่งเสียงในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 มาตรา 17 ก.ค.ศ. มีอ านาจตั้งอนุกรรมการวิสามัญ เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ.” วิสามัญ เพ่ือท า
การใด ๆ แทน ก.ค.ศ. ท าหน้าที่เช่นเดี่ยวกับคณะอนุกรรมการอื่นที่ก าหนดตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
 มาตรา 18 ภายใต้บังคับมาตรา 17 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจะเป็นกรรมการ
ใน ก.ค.ศ. อนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรืออนุกรรมการอ่ืนตามพระราชบัญญัตินี้ใน
ขณะเดียวกันมิได้ เว้นแต่การเป็นกรรมการหรืออนุกรรมการโดยต าแหน่ง 
 มาตรา 21 ให้มีคณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษา เรียกโดยย่อว่า “อ.ก.ค.ศ . เขต พ้ืนที่ การศึกษาประถมศึกษา” และ
คณะอนุกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจ าเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเรียกโดย
ย่อว่า “อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา” ส าหรับแต่ละเขตพ้ืนที่การศึกษา แล้วแต่กรณี 
 มาตรา 25 ในส่วนราชการอื่นนอกจากส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ให้ ก.ค.ศ. 
ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เพ่ือท าหน้าที่บริหารงานบุคคลส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วน
ราชการนั้น ทั้งนี้ การตั้ง การพ้นจากต าแหน่งและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. 
ก าหนด 
 มาตรา 26 ให้คณะกรรมการสถานศึกษา มีอ านาจและหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
 มาตรา 27 ให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสถานศึกษา และมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
  1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย กฎระเบียบ 
ข้อบังคับ หลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาก าหนด 
  2. พิจารณาเสนอความดีความชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษา 
  3. ส่งเสริม สนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง 
  4. จัดท ามาตรฐานภาระงานส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
  5. ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตินี้ กฎหมายอ่ืนหรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. 
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 
 มาตรา 44 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงิน
ประจ าต าแหน่งตามกฎหมายว่าด้วยเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจ าต าแหน่งข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 
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 ผู้ใดจะได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งใด วิทยฐานะใด จะได้รับเงินเดือนอย่างใด ตามมาตรา 31 
ให้เป็นไปตามที่ ก.ค.ศ. ก าหนด โดยให้ได้รับเงินเดือนในขั้นต่ าของอันดับ ในกรณีที่จะให้ได้รับเงินเดือนสูง
กว่าหรือต่ ากว่าขั้นต่ าหรือสูงกว่าขั้นสูงของอันดับ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎ  
ก.ค.ศ. 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 

2.2.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
ความหมายของการบริหารงานบุคคล มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความหมายไว้อย่าง

หลากหลาย ดังนี้ 
จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555) กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารบุคลากร หมายถึง กระบวนการที่

ผู้บริหารผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับบุคลากรขององค์การร่วมกันใช้ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ในการสรรหา 
การคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งด ารงรักษาและ
พัฒนาให้บุคลากรมีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถด ารงตนในสังคมได้อย่างมีความสุขในอนาคต 

ธงชัย สันติวงษ์ (2546) ได้อธิบายความหมายของการบริหารงานบุคคลว่า คือภารกิจของ
ผู้บริหารทุกคน(และของผู้ช านาญการด้านบุคลากรโดยเฉพาะ) ที่มุ่งปฏิบัติในกิจทั้งปวงที่เกี่ยวกับบุคลากร 
เพ่ือให้ปัจจัยด้านบุคคลขององค์การเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งจะส่งผล
ส าเร็จต่อเป้าหมายขององค์การ 

ธีระยุทธ พ่ึงเทียร และสุรพล สุยะพรหม (2543) ได้ให้ความหมายไว้ว่า การบริหารงานบุคคล 
คือ การปฏิบัติเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ ในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง นับตั้งแต่การสรรหาคนเข้าท างาน 
การคัดเลือก การบรรจุ การโอน การย้าย การฝึกอบรม การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง 
การเลื่อนเงินเดือน การปกครองบังคับบัญชา การด าเนินการทางวินัย การให้พ้นจากงานและการจ่าย
บ าเหน็จบ านาญเมื่อออกจากงานไปแล้ว การบริหารงานที่กล่าวนี้ เพ่ือที่จะให้ได้บุคคลที่มีความรู้ 
ความสามารถและใช้บุคคลนั้นให้เกิดประโยชน์แก่องค์กรในด้านประสิทธิภาพของงานและเกิดผลงานมาก
ที่สุด 

พะยอม วงศ์สารศรี (2541) ได้ให้ความหมายของการบริหารงานบุคคลว่า การบริหารงาน
บุคคล หมายถึง กระบวนการที่ผู้บริหารใช้ศิลปะและกลยุทธ์ ด าเนินการสรรหา คัดเลือก และบรรจุบุคคล
ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไปปฏิบัติงานในองค์การ พร้อมทั้งสนใจพัฒนาธ ารงรักษาให้สมาชิกที่ปฏิบัติงานใน
องค์การเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีในการท างานและยังรวมถึง การ
แสวงหาวิธีการที่ท าให้สมาชิกในองค์การที่ต้องพ้นจากการท างานด้วยเหตุทุพลภาพ เกษียณอายุ หรือเหตุ
อ่ืนใดในงานให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข 

วิโรจน์ สารรัตนะ (2542) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคลากร หมายถึง การบริหารกิจกรรม
ที่เสริมสร้างความมีประสิทธิผลให้แก่คนงาน เพ่ือบรรลุจุดหมายขององค์กร โดยกิจกรรมต่าง ๆ เหล่านั้น
จะประกอบกันขึ้นเป็นกระบวนการของการบริหารงานบุคลากร เริ่มต้นจากการวางแผนงานบุคลากร การ
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จัดคนเข้าท างาน การพัฒนาและการประเมิน การบ าเหน็จตอบแทน และการธ ารงรักษาคนงานให้มี
ประสิทธิผล 

สมาน อัศวภูมิ (2551) กล่าวสรุปไว้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัดและด าเนินการ
เกี่ยวกับการวางนโยบายด้านบุคลากร การสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความสามารถให้เพียงพอในการ
ด าเนินงานขององค์การ การบ ารุงรักษาส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายขององค์การ 

อุทัย หิรัญโต (2534) ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคคลมิได้มีขอบข่ายจ ากัดอยู่เฉพาะบุคคล
หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การใดองค์การหนึ่งเท่านั้น แต่หมายรวมถึงการบริหารแรงงาน โดยทั่วไปด้วยซึ่ง
หมายถึงการส่งเสริมและพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับความต้องการใน
กิจการสาขาต่างๆ และให้ความคุ้มครองดูแลสภาพการท างาน รวมทั้งส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
นายจ้างกับลูกจ้างด้วย  

จากความหมายของการบริหารงานบุคคลที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่า การ
บริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง เริ่มตั้งแต่การสรรหาการ
คัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งด ารงรักษาและพัฒนาให้
บุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้การปฏิบัติงานบรรลุตามวัตถุประสงค์ 

2.2.2 ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลขององค์การ มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่จะช่วยให้งานบรรลุตาม

เป้าหมายที่องค์การก าหนดไว้ได้ มีนักวิชาการหลายท่านได้อธิบายความส าคัญของการบริหารงานบุคคล 
ไว้ ดังนี้ 

กิติมา ปรีดีดิลก (2542) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่ง
ของการบริหาร เพราะเมื่อได้เลือกสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าท างานแล้ว เมื่อเวลาผ่านไป บรรดา
ความรู้ต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น รวมทั้งเทคนิคการท างานได้เปลี่ยนไป 
เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน และจ าเป็นต้องมีการ
พัฒนาบุคลากร 

บรรยงค์ โตจินดา (2543) กล่าวถึงความส าคัญของการบริหารงานบุคคลไว้ว่า ความส าคัญของ
การบริหารงานบุคคลนั้นนับวันที่จะทวีขึ้นเรื่อย ๆ ตราบใดที่เรายอมรับความจริงว่า ทรัพยากรมนุษย์นั้น
ส าคัญยิ่งกว่าปัจจัยการผลิตอ่ืน ๆ แม้จะมีเครื่องจักรกลเข้ามามีบทบาทในการด าเนินธุรกิจมากขึ้นและใช้
วิทยาการสูงขึ้น มีวิสัยทัศน์สามารถยอดเยี่ยมเพียงใดก็ไม่ใช่น าเครื่องเข้ามาแทนที่คน ไม่ใช่เข้ามาเป็นนาย
คนเพราะคนต้องเป็นนายของเครื่องวันยังค่ า คือ เป็นผู้สร้างผู้ใช้เครื่อง เช่น ผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์ 
(Hardware) ผลิตโปรแกรม (Software) สั่งให้เครื่องท าตามค าสั่งท าให้ได้งานที่ละเอียดรวดเร็วและมี
ข้อผิดพลาดน้อยลงหรือไม่มีเลยดังนั้น ความส าคัญของการบริหารงานบุคคล จึงมีดังต่อไปนี้ 

 1. เพราะธุรกิจอุตสาหกรรมแข่งขันกันมากขึ้น จึงเกิดความต้องการคนดีมีความสามารถสูง
มาท างานให ้



15 

 2. รัฐเล็งเห็นความส าคัญของการใช้คนภายใต้เงื่อนไขของยุคสมัยทางเศรษฐกิจสังคมและ
การเมือง เช่น ตามหลักมนุษย์ธรรมสากลสิทธิมนุษยชนขององค์การสหประชาชาติและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ให้ทุกหน่วยธุรกิจถือปฏิบัติเป็นต้น 

 3. ความซับซ้อนและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท าให้เกิดการประดิษฐ์คิดค้นวิธีการและ
เครื่องมือเครื่องใช้มารับใช้อ านวยความสะดวกสบายให้แก่การด ารงชีวิตของมนุษย์ในลักษณะที่แข่งขันกัน
สนองความต้องการของมนุษย์มากขึ้น ท าให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่มีที่สิ้นสุด แต่ละ
กิจการทั้งในระดับประเทศจนระดับโลก จึงต้องทั้งสรรหาคัดเลือกและเสริมสร้างคนดีไว้ใช้งาน 

 4. พลังของสถาบันแรงงานที่เติบโตและแข็งแรงขึ้น  เป็นแรงผลักดันให้นายจ้างต้องมี
ความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเพ่ิมขึ้น  เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาแรงงานซึ่งจะบั่นทอนความ
เจริญก้าวหน้าและความมั่นคงขององค์การ ลองคิดดูว่า ระหว่างการนัดหยุดงานกับการเฉลี่ยงานเรื่องไหน
ให้ผลเบื้องปลายร้ายแรงมากกว่ากัน 

 5. องค์การใหญ่โตมากขึ้น ตามสภาพการแข่งขันและความเจริญทางเศรษฐกิจการแบ่งงาน
กันท าในองค์การขนาดเล็กจะมีลักษณะคนเดียวท างานได้หลายอย่าง แต่เมื่อองค์การขยายตัวใช้เทคโนโลยี
สูงขึ้นก็ต้องการความช านาญเฉพาะอย่างมากขึ้น ซึ่งบางแห่งใช้ความช านาญเฉพาะอย่างมากเกินไปก็จะ
กระท าให้กระบวนงานบางอย่างติดขัดหรือรองาน ถ้าเกิดความขัดข้องในจุดใดจุดหนึ่งขึ้น ปัญหาต่าง ๆ 
เหล่านี้จึงต้องการการบริหารงานบุคคลที่ดี 

 6. บทบาทของการจัดการเปลี่ยนไปจากเดิมเป็นอันมาก เพราะต้องการผู้บริหารมืออาชีพ
จริง เพ่ือมาบริหารงานยามวิกฤติได้หรือจัดการงานได้ตามสถานการณ์โดยใช้สหวิทยาการเพ่ือการ
แก้ปัญหา เพราะความเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ
เปลี่ยนแปลงรวดเร็วที่นักบริหารต้องตามให้ทันและปรับตัวให้ทันอีกด้วย 

 7. พฤติกรรมศาสตร์ก้าวหน้าและเข้าไปมีบทบาทในการบริหารงานมากขึ้นเพราะผู้บริหาร
จะต้องเข้าใจธรรมชาติของคนและธรรมชาติของงานมากข้ึนด้วย 

ประชุม รอดประเสริฐ (2547) ได้กล่าวไว้ว่า คนนับเป็นปัจจัยที่ส าคัญและแตกต่างไปจากปัจจัย
อ่ืน ๆ เพราะคนเป็นปัจจัยเดียวที่มีชีวิตจิตใจ มีความรู้สึกเป็นผู้สร้าง เป็นผู้ใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรอ่ืน ๆ 
ขององค์การโดยในการใช้ทรัพยากรอ่ืน ๆ อาจก่อให้เกิดการสร้างสรรค์ หรือท าลายย่อมเป็นไปได้ทั้งสอง
ทาง ฉะนั้นคนในองค์การจึงเป็นได้ทั้งผู้สร้างองค์การให้ก้าวหน้าหรืออาจเป็นผู้ท าลายองค์การ หากคน
ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้อง 

พนอม แก้วก าเนิด (2537) กล่าวว่า การบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาเป็นหัวใจส าคัญของ
การบริหารเพราะความส าเร็จของงานย่อมข้ึนอยู่กับคน ทั้งนี้เพราะคนเป็นผู้กระท าไม่ว่าจะเป็นสิ่งก่อสร้าง
อาคารสถานที่ วัสดุครุภัณฑ์ ถึงแม้จะมีเงินอยู่อย่างสมบูรณ์สักเพียงใดจะไม่มีความหมาย ถ้าคนที่ใช้สิ่ง
เหล่านั้นไม่มีความรู้ความสามารถ ไม่มีทักษะและวิสัยทัศน์พอที่จะใช้ ตลอดจนถ้าหากบุคคลขาดขวัญและ
ก าลังใจ ก็จะให้ความร่วมมือในการท างานอย่างไม่เต็มใจไม่เต็มเวลา 
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วิจิตร ศรีสะอ้าน (2538) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานบุคคลมีความส าคัญที่สุด ในการบริหาร
องค์การ กล่าวคือ เป็นกระบวนการบริหารที่มีขอบข่ายกว้างขวาง ครอบคลุม ตั้งแต่ การแสวงหา การ
เลือกคนเขา้ สู่หน่วยงานจนกระทั่งพ้นจากการปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการ ที่เกี่ยวเนื่องกันเป็นลูกโซ่ตั้งแต่
การวางนโยบายก าหนดแผนและความต้องการ ด้านบุคลากร การสรรหา การเลือกสรร การเลื่อนต าแหน่ง 
การโอนการย้าย และการพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร 

จากความส าคัญของการบริหารงานบุคคลที่นักวิชาการแต่ละท่านได้กล่าวไว้นั้น สรุปได้ว่า การ
บริหารงานบุคคล มีความส าคัญอย่างยิ่งในองค์การ เพราะความส าเร็จของงานย่อมขึ้นอยู่กับคน เมื่อได้
เลือกสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าท างานแล้ว การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญด้าน
วิทยาการใหม่ ๆ เพ่ิมขึ้น ย่อมท าให้การด าเนินการขององค์การบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผล 

2.2.3 หลักการบริหารงานบุคคล 
นักวิชาการหลายท่านได้ให้แนวคิดและความหมายเกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลไว้ต่างกัน 

ดังนี้ 
ดนัย เทียนพุฒ (2541) กล่าวว่า หลักการบริหารบุคคลที่เป็นต้นก าเนิดและพ้ืนฐานของทุก

ขั้นตอนในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานซึ่งระบบนี้คือระบบคุณธรรม 
(Merit System) ซึ่งเป็นที่ยอมรับและถือหลักปฏิบัติอยู่ระบบคุณธรรมนั้นประกอบด้วยหลักการ  4 
ประการด้วยกันคือ 1. หลักความสามารถ (Competence) 2. หลักความเสมอภาคในโอกาส (Equality) 
3. หลักความม่ันคง (Security) 4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง (Political Neutrality) 

 1. หลักความสามารถ ความสามารถในทางการบริหารบุคคลนี้  หมายถึง การหาคนที่มี
ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของต าแหน่งที่มีอยู่ (หรือว่างอยู่) หรือหากจะมีการแต่งตั้งพนักงานระดับ
บริหารหรือผู้จัดการ ท่านจะพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ขีดความสามารถหรือศักยภาพของการ
บริหารงานในอนาคต เป็นต้น 

 2. หลักความเสมอภาคในโอกาส ความเสมอภาคในโอกาสของพนักงานนั้นมีลักษณะ ดังนี้ 
 - เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคนที่มีคุณสมบัติ และพ้ืนฐานความรู้ตรงตามที่ก าหนดไว้ มีสิทธิ

ได้รับโอกาสต่าง ๆ ตามท่ีองค์กรหรือหน่วยงานเปิดให้พนักงานทุกคน 
 - พนักงานทุกคนจะได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอหน้ากัน ด้วยระเบียบและมาตรฐานในการ

บริหารทรัพยากรบุคคลอย่างเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม อาทิ การบรรจุแต่งตั้ง การปูนบ าเหน็จ
ความชอบ การด าเนินการด้านวินัย ฯลฯ 

 3. หลักความมั่นคงในอาชีพการงาน หลักการที่ผู้บริหารใช้ในเรื่องของความมั่นคงในอาชีพ
การงาน คือ การดึงดูด (Attract) คนที่มีความรู้ ความสามารถให้เข้ามาท างานกับองค์กร การรักษา 
(Retention) คือ รักษาคน/พนักงานเหล่านั้นให้อยู่กับองค์กร เพราะมีความก้าวหน้ามั่นคง การจูงใจ 
(Motivate) คือ การจูงใจให้พนักงานมีความมุ่งมั่นในอาชีพที่ท าอยู่ การพัฒนา (Develop) คือ การพัฒนา
ให้พนักงานก้าวหน้าอย่างเต็มความสามารถ 
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 4. หลักความเป็นกลาง ในเรื่องนี้หมายถึง ไม่มีการเมืองในส านักงาน คือ ไม่มีการสนใจว่า
พนักงานนั้นจะเป็นลูกหรือเป็นญาติของผู้บริหารคนไหน หลานใครในบริษัท หรือกลุ่ม/สายไหนจะขอให้
ช่วย ขอให้ลดหย่อนหลักเกณฑ์ เราต้องหลีกเลี่ยงทุกวิถีทางหรือพยายามให้มีน้อยที่สุด เพ่ือให้พนักงานได้
ใช้ความสามารถในโอกาสที่เท่ากัน 

วิจิตร ศรีสะอ้าน และอวยชัย ชบา (2538) กล่าวว่า การบริหารงานบุคคลต้องมุ่งเน้นไปที่การ
พัฒนาตัวคนเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หลักในกระบวนการบริหารงานบุคคลมี 12 ประการ 
ดังนี้ 

 1. หลักความเสมอภาค คือ การเปิดโอกาสที่เท่าเทียมกันส าหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตามที่
ต้องการในการสมัครเข้าที่ท างาน โดยไม่มีข้อจ ากัดกีดกันเรื่อง ฐานะ เพศ และศาสนา 

 2. หลักความสามารถ ยึดถือความรู้ ความสามารถ คุณวุฒิเป็นเกณฑ์ในการเลือกสรรบุคคล
เขา้ท างาน รวมทั้งพิจารณาความดีความชอบ และการเลื่อนต าแหน่ง 

 3. หลักแห่งความมั่นคง ถือว่าการปฏิบัติงานในอาชีพที่มั่นคงถาวร การให้ออกจากงาน
จะตอ้งมีเหตุผล เมื่อพ้นจากงานและโดยไมม่ีความผิด มีผลตอบแทนที่ด ารงชีวิตได้ตามสมควร 

 4. หลักความเป็นกลางทางการเมือง ถือว่าข้าราชการประจ าจะต้องไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง     
มุ่งปฏิบัติงานให้บังเกิดผลต่อประชาชนตามนโยบายของรัฐบาล และในการปฏิบัติงานนั้น ข้าราชการ
ประจ ามีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน  มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการ
แทรกแซงทางการเมือง หรืออยู่ภายใตอิ้ทธิพลของนักการเมือง หรือพรรคการเมืองใด ๆ 

 5. หลักการพัฒนา ได้แก่ การจัดให้มีการเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถของบุคคลโดย
การศึกษาอบรม จัดระบบการนิเทศ และการตรวจการปฏิบัติงานที่ดี เพ่ือให้เกิดความเจริญก้าวหน้าใน
หนา้ที่การงาน ตลอดจนการจัดระบบการพิจารณาความดีความชอบและการเลื่อนต าแหน่งอย่างเปน็ธรรม 

 6. หลักแห่งความเหมาะสม เป็นหลักการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน โดยการแต่งตั้งหรือ
มอบหมายงานที่เหมาะสมกับคุณวุฒิ ความรู้ ความสมารถ และความถนัดของคน 

 7. หลักความยุติธรรม เป็นหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคล โดยละเว้นจากการเลือกที่รัก
มักที่ชัง มีการก าหนดค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับปริมาณ และคุณภาพของงานที่รับผิดชอบโดยยึดหลัก
งานเทา่กันเงินเทา่กัน 

 8. หลักสวัสดิการ ได้แก่ การจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ที่จะเอ้ือในการปฏิบัติงานสามารถอุทิศ
ตนให้กับงานได้เต็มที่ เช่น การจัดที่ท างานให้ถูกสุขลักษณะ การรักษาสุขภาพความปลอดภัย และการ
สงเคราะหใ์นดา้นต่างๆ 

 9. หลักเสริมสร้าง ไดแ้ก ่การเสริมสร้างจริยธรรม และคุณธรรมทั้งในทางป้องกันการกระท า
ผิด และประพฤติมิชอบของบุคคล และการกวดขันลงโทษผู้กระท าผิด 

 10. หลักมนุษยสัมพันธ์ ได้แก่ การยอมรับนับถือคุณค่าและศักดิ์ศรีของบุคคลแต่ละคน โดย
ยึดหลักประชาธิปไตยในการท างาน โดยการเสริมสร้างบรรยากาศ ความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นในระหว่าง
บุคคลของหน่วยงาน 
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 11. หลักประสิทธิผล ถือว่าการท างานใด ๆ จะต้องท าให้เกิดผลที่ดีที่สุด โดยใช้คนเวลา และ
ค่าใช้จ่ายน้อยที่สุด การกระท าเช่นนี้ได้จะต้องมีการวางแผนงาน การประสานงาน การจัดแบ่งหน้าที ่
รวมทั้งวิธีการท างานที่ดี 

 12. หลักการศึกษาวิจัย การบริหารงานบุคคลจ าเป็นต้องได้รับการปรับปรุงให้เหมาะสม 
ทันสมัยอยู่เสมอ ระบบบริหารบุคคลที่ดีจ าเป็นต้องมีการศึกษาวิจัยปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ เพ่ือจะได้น า
วิทยาการกา้วหน้าต่าง ๆ มาใช้ปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิผลยิ่ง ๆ ขึ้นไป 

ส านักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  (2545) ได้กล่าวถึงหลักการ
บริหารงานบุคคลไว้ดังนี้ 

 1. มีการก าหนดภารกิจหน้าที่  และความรับผิดชอบของบุคลากร  อย่างชัดเจน  คือ 
ผู้ปฏิบัติงานรู้บทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบ และเป้าหมายผลงานทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่คาดหวัง
จากพวกเขา 

 2. กระบวนการบริหารงานบุคคลมีความชัดเจน และเป็นที่รับรู้รับทราบโดยบุคลากรทุกคน
ขององค์การ กระบวนการนี้ถือเป็นกติกาที่ทุกคนรับรู้รับทราบ  เช่น ความชัดเจนเรื่องการประเมินผล 
กระบวนการทางวินัยกระบวนการพิจารณาแต่งตั้งโยกย้าย เป็นต้น 

 3. มุ่งผลงานที่มีคุณภาพจากบุคลากร เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและหน่วยงาน      
การปฏิบัติราชการนั้นต้องมุ่งเป้าหมายผลงานให้เกิดต่อสังคมเป็นหลัก ดังนั้นการบริหารงานบุคคลก็ต้อง
มุ่งให้ผู้ท างานมีผลงานที่เป็นไปตามเป้าหมายดังกล่าว ความคุ้มค่าของค่าตอบแทนที่รัฐให้แก่ผู้ท างานจึงวัด
ได้จากผลงานที่เป็นประโยชน์ตามเป้าหมายที่ก าหนด 

 4. เน้นหลักคุณธรรม คือมีความคงเส้นคงวา ไม่มีอคติ ไม่เห็นแก่ หน้าใคร เน้นหลักการ 
ยึดถือผลงานเป็นหลัก หลักการนี้ถือเอาความรู้ความสามารถ การปฏิบัติตน และผลการท างานเป็น
เครื่องวัดความด ีความชอบ โดยไม่เอาความรู้สึกหรือความรู้จักมักคุ้น ส่วนตนเป็นตัวก าหนด 

จากแนวคิดเกี่ยวกับหลักการบริหารงานบุคคลของนักวิชาการที่ให้ไว้ สรุปได้ว่า หลักการบริหาร
บุคคลควรมีระบบคุณธรรมเป็นพ้ืนฐาน โดยมีการสนับสนุนให้บุคลากรได้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความรู้ 
ความสามารถ มีการพัฒนาและการบ ารุงขวัญและก าลังใจบุคลากรอย่างสม่ าเสมอ สร้างบรรยากาศที่ดีใน
การบริหารงาน ยึดหลักความเป็นธรรมในเรื่องค่าจ้างและสภาพการท างาน โดยถือเอาความรู้
ความสามารถ การปฏิบัติตน และผลการท างานเป็นเครื่องวัดความดี ความชอบ  

2.2.4 ขอบข่ายและหน้าที่การบริหารงานบุคคล 
ได้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไว้

หลากหลาย ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2546) กล่าวว่า แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็น

ภารกิจส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ิม  ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลัก
ธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถมีขวัญ
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ก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและการก้าวหน้าวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนา
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งมีขอบขา่ยและหน้าที่การบริหารงานบุคคลดังนี้ 

 1. การวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง เป็นงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์และการ
วางแผนอัตราก าลังคน โดยองค์กรต้องมีการวิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพความต้องการก าลังคนกับ
ภารกิจสถานศึกษา เพ่ือน ามาจัดท าแผนอัตราข้าราชการครูบุคคลในสถานการศึกษาพร้อมน าเสนอไปยัง 
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาและมีการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ  

 โดยสถานศึกษาต้องก าหนดต าแหน่งอัตราข้าราชการครูและบุคคลของสถานศึกษาตาม
แผนงานที่จัดท าขึ้น และก าหนดภาระงานแต่ละงานให้ชัดเจน พร้อมทั้งต้องด าเนินการเลื่อนต าแหน่ง
บุคคลทางการศึกษาและวิทยฐานะของขา้ราชการครูในสังกัด 

 2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง เป็นการด าเนินการสรรหาเพ่ือบรรจุแต่งตั้งบุคคล
ทางการศึกษาของสถานศึกษานั้นจะใช้แนวทางปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน คือ การสอบแข่งขันและการ
บรรจุแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญระดับสูง  

 การจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาต้องมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กระทรวงการคลังหรือส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด  

 การแต่งตั้ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา และการเปลี่ยนสถานะ 
ข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่น ต้องมีการเสนอค าร้องขอย้ายไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มี      
การรายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวัติส่วนตัวไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือขออนุมัติ    
อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 

 การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง ในกรณีที่สถานศึกษาไม่มีผู้ด ารงต าแหน่ง
ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองผู้อ านวยการสถานศึกษารักษาราชการ
แทน ถ้ามีรองผู้อ านวยการหลายคน ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแต่งตั้งรองผู้อ านวยการ
สถานศึกษาคนใดคนหนึ่งรักษาราชการแทน 

 3. การเสริมสร้างประสิทธิผลในการปฏิบัติราชการ เป็นการพัฒนาข้าราชการครูและบุคคล
ทางการศึกษา โดยจะมีการพัฒนาทั้งก่อนมอบหมายงานและระหว่างปฏิบัติงานโดยผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจะด าเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงการปฏิบัติงานในหน้าที่ มีการติดตามประเมินผล และการ
วิเคราะห์ความจ าเป็นของบุคคลในการได้รับการพัฒนา และการพัฒนาบุคคลให้เหมาะสมและสอดคล้อง
กับความต้องการและจ าเป็นของสถานศึกษา 

 การเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการและบุคคลทางการศึกษา ถือเป็นกระบวนการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้บุคคล ซึ่งผู้อ านวยของสถานศึกษาจะมีการพิจารณาความดีความชอบของข้าราชการครู
และบุคคลทางการศึกษาของสถานศึกษา และรายงานผลไปยังเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 การเพ่ิมค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว สถานศึกษาต้องมีการด าเนินการตรวจสอบ
ข้อมูล และด าเนินการพิจารณาตามระเบียบ อ.ก.ค.ศ. ก าหนด พร้อมทั้งสั่งเลื่อนต าแหน่งขั้นเงินเดือน 
ส าหรับผู้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดและรายงานผลไปยังสานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  
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 นอกจากนี้ ยั งด า เนิ น การ เกี่ ย วกั บบัญ ชี ถื อจ่ าย เงิน เดื อน  งานทะเบี ยนประวัติ                    
งานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ การขอมีบัตรประจ าเจ้าหน้าที่ของรัฐ และงานขอหนังสือรับรอง 

 4. วินัยและการรักษาวินัย เป็นการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย ผู้อ านวยการ
สถานศึกษาจะต้องปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา และด าเนินการให้ความรู้ สร้างขวัญ
และก าลังใจเพ่ือเป็นการจูงใจและเสริมสร้างเจตคติ ส านึก และพฤติกรรมที่ดีให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา โดย
ต้องมีการตรวจสอบ เอาใจใส่ดูแลอย่างใกล้ชิด เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัย วินัยและ
การรักษาวินัย ได้แก่ กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง กรณีความผิดวินัยร้ายแรง การอุทธรณ์ การร้องทุกข์ 
และการเสริมสร้างและป้องกันการกระท าผิดวินัย  

 กรณีที่บุคคลของสถานศึกษามีการกระท าผิดวินัย  ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือการด าเนินการสอบสวนและรายงานผลการด าเนินงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา และในกรณีที่มีความผิดร้ายแรง ให้ผู้มีอ านาจ สั่งลงโทษ ปลด หรือไล่ออก ตามผลการพิจารณา
ของ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ในกรณีที่ต้องอุทธรณ์หรือร้องทุกข์ข้าราชการครูและบุคคลทางการ
ศึกษาสามารถยื่นเรื่องขออุทธรณ์และร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษาภายใน 30 วัน นับแต่วันที่
ไดร้ับแจ้งค าสั่ง 

 5. การออกจากราชการ ได้แก่ การลาออกจากราชการ การให้ออกจากราชการ การออก
จากราชการกรณีขาดคุณสมบัติทั่วไป การให้ออกจากราชการไว้ก่อน การให้ออกจากราชการ เพราะเหตุ
รับราชการนานหรือเหตุทดแทน เป็นต้น การออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษา 
ผู้อ านวยการสถานศึกษาจะเป็นผู้พิจารณาอนุญาตการลาออกและรายงานไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 

 การให้ออกจากราชการในกรณีไม่พ้นทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ขาดคุณสมบัติให้ออก
ราชการไว้ก่อน และให้ออกเพราะรับราชการนาน ผู้อ านวยการสถานศึกษาต้องเป็นผู้พิจารณาสั่งการและ
แตง่ตั้งคณะกรรมการพิจารณาร่วมกัน พร้อมรายงานผลไปยังส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  

 จากหลักปฏิบัติในการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาในข้ างต้น จะต้องเป็นไปตาม
ระเบียบปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่ก าหนดขึ้น และมีขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน  โดย
สถานศึกษาต้องถือปฏิบัติให้เป็นตามแนวทางเดียวกันตามระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดไว้ เพ่ือ
มุง่ใหก้ารบริหารงานบุคคลของสถานศึกษามีความคล่องตัวและเกิดประสิทธิผลที่แท้จริง 

ธีรรัตน์ กิจจารักษ์ (2542) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับขอบข่ายการบริหารงานบุคคลไว้ 5 ประการ 
คือ 

 1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการปฏิบัติงานใน
อนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการ และวัตถุประสงค์ ของงานนั้นๆ ไว้
ล่วงหน้า 
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 2. การแสวงหา การก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์  (Allocation) หมายถึง การแสวงหา
ก าหนดตัวบุคคล และวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จลุล่วงไปได้
ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริมให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

 4. การประสานงาน (Co-Ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อยทุก
หน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกัน เพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงานของผู้อ่ืน 
และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 

 5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะให้
ทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะ และประเมินผล ขั้นสุดท้ายเพ่ือ
ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้นสุดท้าย เพ่ือ
เปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพ่ือวางแผนใหม่ส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคต 

ปาริชาติ สติภา  (2558)  กล่าวว่า ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคลนั้นกว้างขวางครอบคลุม
กิจกรรมหลายประการ และเกี่ยวข้องผูกพันอยู่ทุกขั้นตอนของการบริหารงาน กระบวนการบริหารงาน
บุคคลประกอบด้วยขั้นตอนต่าง ๆ หลายขั้นตอนด้วยกันในแต่ละขั้นตอนจะมีกิจกรรมย่อย ๆ ของขั้นตอน
นั้น ๆ หลายกิจกรรมด้วยกัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 1. การก าหนดความต้องการด้านบุคคล เป็นกิจกรรมหลักในขั้นตอนของการบริหารงาน
บุคคลที่จะต้องท าแผนก าหนดความต้องการบุคคลของหน่วยงานเป็นระยะๆ ไว้เป็นการล่วงหน้าตามความ
ต้องการของหน่วยงานในลักษณะของกรอบอัตราก าลัง ซึ่งแสดงทั้งปริมาณคุณภาพของบุคคลที่ต้องการ
ตามลักษณะและต าแหน่งที่จ าเป็นที่ก าหนดขึ้น รวมทั้งโครงสร้างของค่าตอบแทนกิจกรรมของขั้นตอนนี้
ประกอบด้วย การคาดคะเนความต้อง การด้านแรงงานในอนาคต การประเมินสถานการณ์ทางด้าน
แรงงานในปัจจุบัน การวิเคราะห์ประมาณแรงงาน การวิเคราะห์งาน (Job Analysis) การพรรณนา
ลักษณะงาน (Job Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะงาน (Job Specification) การประเมินผล 
(Job Evaluation) 

 2. การสรรหาบุคคล เมื่อก าหนดความต้องการบุคคลเป็นกรอบอัตราก าลังไว้แล้วการ
บริหารงานบุคคลจะต้องท าหน้าที่เสาะแสวงหาบุคคลตามที่ต้องการ โดยการสรรหาบุคคลเข้าท างาน การ
เลือกสรรบุคคล การบรรจุแต่งตั้ง การทดลองปฏิบัติงาน ต้องเหมาะสมตามระบบคุณธรรม กิจกรรมย่อย
ของขั้นตอนนี้จะประกอบด้วย การประกาศรับสมัครงาน การแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรบุคคล การทดสอบ
ความรู้ความสามารถ การสัมภาษณ์ การประกาศผล การเลือกสรรการบรรจุแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน การ
ทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

 3. การพัฒนาบุคคล เมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้าท างานแล้ว ก็มิได้หมายความว่าจะ
สามารถเข้าท างานได้ทันทีเสมอไป จ าเป็นจะต้องมีการอบรมแนะน าเบื้องต้นแก่ผู้เข้าท างานใหม่ในบาง
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กรณีอาจจะต้องมีการอบรมถึงวิธีการท างานให้ ด้วย ทั้งนี้เพราะงานหลายอย่างที่ยังไม่มีการสอนใน
โรงเรียน วิทยาลัย หรือมหาวิทยาลัย ท าให้ผู้ส าเร็จการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ไม่
สามารถที่จะท างานได้ทันที ต้องมีการอบรมก่อนจึงจะท างานได้ นอกจากนั้นเมื่อผู้ปฏิบัติงานได้ท างานไป
นานๆ ประกอบกับระเบียบ หลักเกณฑ์ และเทคนิคต่างๆ ในการท างานได้เปลี่ยนแปลงไป ก็จ าเป็นจะต้อง
มีการอบรมเพ่ือให้สามารถท างานได้ดีเช่นเดิม โดยหน่วยงานภายในเป็นผู้ด าเนินการเอง หรืออาจส่งไปรับ
การอบรมในหน่วยงานอ่ืน หรือสถาบันอ่ืน การบริหารงานบุคคลในขั้นนี้ยังจ าเป็นต้องจัดให้มีการประเมิน
การปฏิบัติงานที่ยุติธรรม เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนต าแหน่ง พิจารณาปรับปรุงสมรรถภาพของ
การปฏิบัติงานให้ดีขึ้น พิจารณาความดีความชอบประจ าปี พิจารณาให้ผู้ปฏิบัติงานที่หย่อนสมรรถภาพ
และไมส่ามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นได้พ้นจากหน้าที่การงานไป 

 4. การธ ารงรักษาบุคคล ตราบใดที่องค์กรยอมรับว่าการด าเนินงานขององค์กรจะเป็นไป
อย่างสมบูรณ์ และมีความต่อเนื่องกันอย่างสม่ าเสมอได้นั้น จ าเป็นต้องอาศัยแรงงานของคนมาด าเนินการ 
องค์กรคงจะต้องยอมรับว่าการพิทักษ์ปกป้อง รักษาคุ้มครองบุคคลเหล่านั้น ย่อมเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้
ส าหรับองค์กร องค์กรมีบทบาทในการบริหารบุคคล 3 ระยะ คือ ระยะก่อนที่บุคคลจะเข้ามาอยู่ในองค์กร 
ระยะระหว่างที่บุคคลปฏิบัติงานในองค์กร และเมื่อบุคคลนั้นพ้นจากสภาพการท างานในองค์กร ระยะที่
บุคคลปฏิบัติงานในองค์กรนั้น มีความส าคัญส าหรับองค์กรเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นช่วงเวลาที่บุคคล
เหล่านั้นปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่องค์กรก าหนดทิศทางไว้ ฉะนั้นนอกจากองค์กรจะจัดกิจกรรมพัฒนา
บุคคลให้สามารถท างานได้อย่างมีคุณภาพในองคก์รแล้ว หนว่ยงานจ าเป็นต้อง จัดประโยชน์และบริการต่าง 
ๆ ให้เหมาะสมด้วยเพื่อธ ารงรักษาบุคคลผู้มีความรู้ความสามารถอยู่ปฏิบัติงานให้นานที่สุดที่จะนานได้ 

 5. การให้บุคคลพน้จากการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานในองค์กรนั้น ก่อนที่จะรับบุคคลเข้ามา
ปฏิบัติงานจะต้องมีการสรรหาและทดสอบเพ่ือให้แน่ใจว่าได้บุคคลที่ดี มีความรู้ ความสามารถเหมาะสม
กับต าแหน่งหน้าที่การงานที่ได้รับมอบหมาย แต่เมื่อปฏิบัติงานไปได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งแล้ว บุคคลผู้นั้น
อาจไม่พึงพอใจในสภาพการปฏิบัติงาน จึงลาออกไปหรืออาจมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 
และเม่ืออายุมากเขา้สู่วัยชรา ก็ตอ้งพ้นจากการปฏิบัติงานตามระเบียบข้อบังคับที่องค์กรก าหนดไว้ 

สมศักดิ์ คงเท่ียง (2548) ได้ก าหนดขอบข่ายงานการบริหารงานบุคคลไว้ 4 ประการ คือ  
 1. การคัดเลือกบุคคล หมายถึง การคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับ

ต าแหน่งเข้ามาท างาน  
 2. การบ ารุงรักษาบุคคล คือ การจัดสวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากรเพ่ือช่วยเสริมสร้างขวัญ

ก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากร  
 3. การพัฒนาบุคคล คือ กระบวนการส่งเสริมให้คนที่ปฏิบัติงานอยู่แล้วได้เพ่ิมพูนความรู้ 

ความช านาญ และความสามารถเพ่ิมข้ึน เพ่ือให้งานมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
 4. การให้บุคคลพ้นจากงาน เช่น การย้าย โอน การลาออก การเจ็บป่วย การให้ออกชั่วคราว 

การไล่ออก การเกษียณอายุ และการตาย เป็นต้น  
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จากการศึกษาขอบข่ายและหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ พอสรุปได้ว่า 
ขอบข่ายการบริหารงานบุคคลมีองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังนี้ 

 1. การวางแผนบุคลากร เป็นการวางแผนก าลังคนของหน่วยงานตามความต้องการของ
หน่วยงานในลักษณะของกรอบอัตราก าลัง 

 2. การสรรหาบุคลากร เป็นการเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสม
กับต าแหน่งมาปฏิบัติงาน 

 3. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร เป็นการตรวจสอบผลงานที่ได้กระท าไปแล้ว 
เพ่ือประโยชน์ในการที่จะปรับปรุงการท างาน หรือใช้ประกอบการพิจารณาพิจารณาความดีความชอบ  

 4. การธ ารงรักษาบุคลากร เป็นกระบวนการสร้างขวัญและก าลังใจให้บุคคล มีการจัด
สวัสดิการต่าง ๆ ให้กับบุคลากร เพ่ือรักษาบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถอยู่ปฏิบัติงานให้นานที่สุดที่จะ
นานได ้

2.2.5  ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล 
 ทฤษฎีของการบริหารเปนศาสตรที่มีองคประกอบของความรู หลักและกฎเกณฑที่น ามาจาก 

ศาสตรสาขาตางๆ เพ่ือไปใชเปนแนวทางในการศึกษาความรูเกี่ยวกับการบริหาร แลวน าไปสูการ ปฏิบัติ
จริง การบริหารที่จะประสบผลส าเร็จไดนั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณและทักษะ ของผู
บริหารการประยุกตเอาทฤษฎีต่างๆเกี่ยวของกับการบริหารไปสูการปฏิบัติจริงใหไดอยาง เหมาะสมกับ
สถานการณและสิ่งแวดลอม ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายทานไดเสนอทฤษฎี ของการบริหาร 
ดังนี้  

กระทรวงศึกษาธิการ (2557) ไดก าหนดทฤษฎีที่เกี่ยวของและมีความส าคัญต่อการบริหารงาน 
บุคคลไวดังนี้ 

1. ทฤษฎีความตองการตามล าดับขั้นตอนของมาสโลว Maslow’s0Hierarchy0of Needes) 
มาสโลวชี้ใหเห็นวาบุคคลถูกกระตุนจากความปรารถนาที่จะสนองความตองการเฉพาะ อยางเชน  

 ก. บุคคลยอมมีความตองการอยู เสมอและไมสิ้นสุดขณะที่ความตองการไดรับการ 
ตอบสนองแลวความตองการอยางอ่ืนก็จะขึ้นมาอีกไมมีวันสิ้นสุด  

 ข. ความตองการไดรับการตอบสนองแลวจะไมเปนสิ่งจูงใจของพฤติกรรมตอไปความ ตอง
การที่ไมไดรับการตอบสนองจึงเปนสิ่งจูงใจในพฤติกรรมของคนนั้น  

 ค. ความตองการของบุคคลจะเรียงเป็นล าดับขั้นตอนความส าคัญเมื่อความตองการระดับ 
ต่ าไดรับการตอบสนองแลวบุคคลก็จะใหความสนใจกับความตองการระดับสูงตอไป 

มาสโลวไดใหล าดับขั้นความตองการของบุคคลไว 5 ขั้น คือ ความตองการทางกายภาพ 
(Physiological Needs) ความตองการความปลอดภัย (Security Needs) ความตองการมีสวนรวม หรือ
ความรัก (Social0or0Love0Needs) ความตองการที่ไดรับการยกยองนับถือ (Esteemoro Egoistico 
Needs) และความตองการความส าเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) 
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2. ทฤษฎีความตองการของแอลเดอร เฟอร Alderfer’s0Modified Need Hierarchy 
Theory) แบงความตองการของบุคคลออกเปน 3 ประการ คือ  

 ก. ความตองการมชีีวิตอยู  
 ข. ความตองการมีสัมพันธภาพกับคนอื่น  
 ค. ความตองการเจริญกาวหนา 
3. ทฤษฎีเสริมแรงของสกินเนอร Skinner’s Reinforcement Theory) ท าได 4 วิธีคือ  
 ก. การเสริมแรงทางบวกเปนการบริหารรางวัลตอบแทนตามผลการปฏิบัติงานเพ่ือใหเกิด 

พฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
 ข. การเรียนรูหลีกเลี่ยงปญหาหรือการเสริมแรงดานลบเปนการจัดล าดับเหตุการณหรือ

ปัญหาที่ไมนาพึงพอใจตอจากพฤติกรรมที่พึงพอใจ  
 ค. การยับยั้งพฤติกรรมเปนการเลิกใหรางวัลเพ่ือจุดมุงหมายในการยับยั้งพฤติกรรมอยางใด 

อยางหนึ่งในอนาคตเปนการลดพฤติกรรมทีมีผลดานบวกเปนการระงับพฤติกรรมบางอยางโดย การลดการ
เสริมแรง  

 ง. การลงโทษเปนการปรับพฤติกรรมที่เกี่ยวของภายใตเงื่อนไขที่วาการใหผลลัพธที่เปนลบ 
จะชวยลดหรือยับยั้งพฤติกรรมเปนการลบพฤติกรรมเนื่องจากผลลัพธที่ไมพึงพอใจ  

4. ทฤษฎีความตองการของแม็กเกรเกอร กลาววามนุษยมีสัญชาตญาณที่จะหลีกเลี่ยงการ 
ท างานทุกอยางเทาที่จะท าไดเนื่องจากไมอยากท างานจึงตองมีการใชอ านาจบังคับควบคุมแนะน าหรือขู
เข็ญวาจะลงโทษเพ่ืองานส าเร็จตามวัตถุประสงคเขาจึงตั้งทฤษฎีผสมผสานแรงจูงใจ ภายในและแรงจูงใจ
ภายนอกเขาดวยกันและใหชื่อทฤษฎีนี้วาทฤษฎี X และทฤษฎี Y 

ก. หลักการของทฤษฎี X ตั้งอยูบนสมมุติฐานของการควบคุมหรือการบังคับบัญชามี หลักการ
ดังนี้  

 1) มนุษยโดยทั่วไปไมชอบท างานจะหลีกเลี่ยงการท างานถามีโอกาส  
 2) เนื่องจากการไมชอบท างานของมนุษยนี้เองจึงตองใชวิธีการบังคับบัญชาควบคุมขูเข็ญ 

หรือลงโทษเพ่ือเปนตัวกระตุนใหงานส าเร็จไปสูเป้าหมายที่องค์กรตอ้งการ  
 3) มนุษย์ โดยทั่ วไปชอบการบั งคับควบคุมชอบหลีกเลี่ ยงความรับผิดชอบมีความ 

ทะเยอทะยานเพียงเล็กน้อยและต้องการความม่ันคงปลอดภัย 
ข. หลักการของทฤษฎี Y ตั้งขึ้นตามพ้ืนฐานของการวิจัยที่เชื่อว่ามนุษย์สามารถกระตุ้นได ด้วย

แรงจูงใจมีดังนี ้ 
 1) การใช้ความพยายามทางกายและสมองในการท างานนั้นเป็นเสมือนการเล่นหรือการ 

พักผ่อน  
 2) การควบคุมโดยปัจจัยภายนอกและการขู่ลงโทษไมช่่วยให้งานบรรลุเป้าหมายขององค์กร 
 3) การก าหนดจุดมุง่หมายที่แนน่อนเป็นเสมอืนเครื่องล่อใจที่ก่อให้เกิดความส าเร็จ  
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 4) มนุษยโดยทั่วไปจะเรียนรูเกี่ยวกับการท างานโดยสภาวะสถานการณที่เหมาะสมที่จะชวย 
ใหเขาแสวงหาความรับผิดชอบตองานดวย  

 5) ความสามารถที่จะคิดสรางสรรคหรือหาวิธีแกปญหาขององคกรเปนสิ่งส าคัญของมนุษย 
ที่จะกระจายไปสูเพ่ือนรวมงานอยางกวางขวาง  

 6) ความสามารถทางสติปญญาของมนุษยโดยทั่วไปถูกน ามาใชเพียงบางสวนเทานั้น 
ปราชญา กลาผจัญ และสมศักดิ์ คงเท่ียง  (2545)  ไดกลาวถึงทฤษฎีการบริหารไวดังนี้  
ทฤษฎี A ทัศนะการจัดการของอเมริกา ที่เนนการจางงานระยะสั้น มีความรับผิดชอบและ การ

ตัดสินใจเฉพาะบุคคล โดยพนักงานไมมีสวนรวมดวย  
ทฤษฎี J ทัศนะการจัดการแบบญี่ปุน ที่เนนการจางงานตลอดชีพ มีความรับผิดชอบและ การ

ตัดสินใจรวมกัน  
ทฤษฎี Z ศึกษาการจัดการของญี่ปุน เปรียบเทียบกับสหรัฐอเมริกา เปนทฤษฎีการจัดการ แบบ

ผสมผสานระหวางญี่ปุนและสหรัฐอเมริกาที่มุงเนนการจางงานตลอดชีพ ความรับผิดชอบ เฉพาะของ
บุคคล และการตัดสินใจ 

ทฤษฎีวัวสองตัว มนุษยและสัตวนั้น เมื่ออยูผูเดียวเดี่ยวโดด ไมตองแขงขันกับผูใดก็อยูไปตาม
สบาย เปรียบไดกับวัวตัวเดียว ที่เล็มหญากินโดยล าพัง ก็กินชาๆ แตเมื่อเห็นวัวอีกตัวหนึ่งเขา มาใกลก็รู้สึก
ว่า มีคูแขง เกรงหญาที่กินอยูจะไมพอ ตองรีบกินเปนการใหญ เกิดการแขงขันเต็มที่ มนุษยเราตองการ
แข่งขัน เมื่อแขงขันแลวก็ตองการเปนผูชนะ 

ทฤษฎีความเทาเทียมกันมุงเนนที่หลักการในการจายคาตอบแทนแกพนักงาน โดยยึดหลักวา 
“งานเทากัน เงินตองเทากัน” มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา “ทฤษฎีความเสมอภาค” โดยปกติ มนุษยชอบ
เปรียบเทียบงานที่ตนเองกระท ากับงานของผู อ่ืนอยูเสมอ จิตวิทยาเชนนี้ท าใหรานขายอาหารตอง
ระมัดระวังในการเสิรฟอาหารที่มองเห็นขนาดชิ้นสวนของอาหารดวย เชน สเต็กเมื่อเสิรฟลูกคาจะมองวา 
ที่ตนเองไดรับกับที่เพ่ือนไดรับชิ้นไหนเล็กใหญ่กว่ากันหากไดชิ้นเล็กก็จะโวยวายหากไดชิ้นใหญกวาก็พึง
พอใจ 

ทฤษฎีแหงความยุติธรรม มีเนื้อหาวา การตัดสินใจอยางมีจริยธรรมนั้น จะตองอยูที่พ้ืนฐานบน
มาตรฐานของความเทาเทียมกัน ความยุติธรรม และความไมเขาขางฝายหนึ่งฝายใด  

ทฤษฎีแหงสิทธิ คาดหมายวา การตัดสินใจที่มีจริยธรรมมากที่สุดนั้นก็คือ การตัดสินใจซึ่งมุ ง 
รักษาสิทธิของบุคคลที่จะไดรับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้น  

ทฤษฎีการตัดสินใจ วิเคราะหการจัดการที่มุงเนนไปที่การหาทางเลือกตัดสินใจตาม สถาน
การณตามวิธีการตัดสินใจตัวแบบการตัดสินใจแนวคลาสสิกยึดหลักการหาขอมูลและการใชเหตุผลอย่างสม
บูรณ หาประโยชนสูงสุดส าหรับทางเลือกตัวแบบการตัดสินใจแนวบริหาร ค านึงถึงการน าเอาผลการ
ตัดสินใจไปปฏิบัติร่วมกัน   

สรุปไดวาทฤษฎีทีเ่กี่ยวขอ้งกับการบริหารงานบุคคลทั้งหลาย มีความส าคัญในฐานะท าหนาที่ให
ขอยุติทั่วไป ทฤษฎีทั้งหลายนั้นมีความสัมพันธกับการปฏิบัติงานในแงที่วา ทฤษฎีเปนตัววาง กรอบ
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แนวความคิดใหแกผูปฏิบัติ อีกทั้งการน าเอาทฤษฎีมาใช จะชวยใหแนวทางวิเคราะหผลที่เกิดขึ้น จากการ
ปฏิบัตินั้นๆ และทฤษฎีชวยในการตัดสินใจในการด าเนินงานใหประสบผลส าเร็จตามเป้าหมาย ที่วางไว ้ 

 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 

2.3.1 ที่มาของสังคหวัตถุ 4 
สังคหวัตถุ เป็นหลักธรรมที่มีที่มาจากค าสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ปรากฏเป็นลาย

ลักษณ์อักษรในพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนา ผู้วิจัยจะได้กล่าวถึงที่มาของสังคหวัตถุ ตามพระไตรปิฎก 
ดังนี้ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย (2531) ได้กล่าวถึง สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์) 
4 ประการ ไว้ใน พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาตสังคหวัตถุสูตร ดังนี้  

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถุ (ธรรมเป็นเครื่องสงเคราะห์ ) 4 ประการนี้ สังคหวัตถุ 4 
ประการ คืออะไร คือ  

 1. ทาน (การให้ปัน)  
 2. ปิยวาจา (เจรจาไพเราะ)  
 3. อัตถจริยา (บ าเพ็ญประโยชน์ต่อกัน )  
 4. สมานัตตตา (ความวางตนสม่ าเสมอ)  นี้แล  
ภิกษุทั้งหลาย สังคหวัตถ ุ 4 ประการ 
 1. การให้ปัน   
 2.  เจรจาไพเราะ   
 3. บ าเพ็ญประโยชน์   
 4.  ความวางตนสม่ าเสมอในธรรมนั้น ๆ ตามควร เหล่านี้แล 
เป็นธรรมเครื่องสงเคราะห์ในโลก เหมือนสลัก (ที่หัวเพลา) คุมรถที่แล่นไปอยู่ฉะนั้น ถ้าธรรม

เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้ไม่มีไซร้ มารดาหรือบิดาก็จะไม่พึงได้รับความนับถือหรือบูชา เพราะเหตุบุตร ก็
เพราะเหตุที่บัณฑิตทั้งหลายยังเหลียวแลธรรม เครื่องสงเคราะห์เหล่านี้อยู่ เพราะเหตุนั้น บัณฑิตเหล่านั้น 
จึงได้ถึงความเป็นใหญ่ และเป็นที่น่าสรรเสริญ 

สังคหวัตถุ ยังปรากฏใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สิงคาลกสูตร ดังนี้ 
การให้ 1 เจรจาไพเราะ 1 การประพฤติให้เป็นประโยชน์ 1 ความเป็นผู้มีตนเสมอในธรรม

ทั้งหลายในคนนั้น ๆ ตามควร 1 ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจในโลกเหล่านี้แล เป็นเหมือนเพลารถอันแล่น
ไปอยู่ จากธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้ ไม่พึงมีไซร้มารดาบิดาไม่พึงได้ความนับถือ หรือความบูชา เพราะ
เหตุแห่งบุตร. เพราะบัณฑิตทั้งหลายพิจารณาเห็นธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวเหล่านี้โดยชอบ  ฉะนั้นบัณฑิต
เหล่านั้น จึงถึงความเป็นใหญ่และเป็นผู้อันหมู่ชนสรรเสริญทั่วหน้าดังนี้ 
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นอกจากนั้นสังคหวัตถ ุมียังปรากฏใน พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฎิกวรรค สังคีติสูตร ดังนี้ 
 สังคหวัตถุ  4 

 1.  ทาน  การให้เป็น 
 2.  ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน 
 3.  อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
 4.  สมานัตตตา   ความเป็นผู้มีตนเสมอต้นเสมอปลาย 
2.3.2 ความหมายของหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 
มีนักวิชาการหลายท่านได้กล่าวถึงความหมายของหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ไว้หลากหลาย ดังนี้ 
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2551) ได้กล่าวว่า สังคหพละ แปลว่า ก าลังแห่งการ

สงเคราะห์ หรือมนุษย์สัมพันธ์ ซึ่งเป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับนักบริหาร ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคน
อ่ืนถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วยท างาน เมื่อไม่มีใครช่วยท างานเขาก็เป็น
นักบริหารไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ  หมายถึงวิธีผูกใจ
คน พระองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอยตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกัน  ฉัน
ใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท าหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกันลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ 
สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบังชาไว้ได้ถ้ามีสังคหวัตถุ 4 ประการ 
สังคหวัตถ ุ4 ประการ ได้แก่  

ทาน หมายถึง การให้ (โอบอ้อมอารี) นักบริหารที่ดีต้องมีน้ าใจรู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ให้ทานแก่
เพ่ื อนร่วมงานและผู้ ใต้ บั งคับบัญ ชาการให้ ท านจะช่ วยให้ ผู กคน อ่ืน ไว้ ได้  ดั งพุทธพจน์ ที่ ว่ า           
“ทโทคนฺถติมิตฺตานิ ผู้ให้ย่อมผูกใจมิตรไว้ได้” บริหารอาจให้ทานได้ 3 วิธี คือ  

อามิสทาน หมายถึง การให้สิ่งของแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยเฉพาะการให้เพ่ือ
ผูกใจในยามที่เขาตกต่ าหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่ว่า “เพ่ือนแท้คือเพ่ือนที่ช่วยเหลือในยาม
ตกยาก” การให้รางวัลหรือขึ้นเงินเดือนจัดเข้าในอามิสทาน  

วิทยาทาน คือธรรมทาน หมายถึง การให้ค าแนะน าหรือสอนวิธีท างานที่ถูกต้องรวมถึงการจัด
หลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือส่งไปศึกษาและดูงาน  

อภัยทาน หมายถึง การให้อภัยเมื่อเกิดข้อผิดพลาดในการท างาน หรือล่วงเกินซึ่งกันและกัน 
การให้อภัยไม่ท าให้ผู้ให้ต้องสูญเสียอะไร เป็นการลงทุนราคาถูกแต่ได้ผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได้
มิตรภาพกลับคือมา และมีคนสนองงานเพ่ิมข้ึนอีกคนหนึ่ง  

มีภาษิตจีนที่ว่า “มีมิตร 500 คน นับว่ายังน้อยเกินไป  มีศัตรู 1 คน นับว่ามากเกินไป”        
อับราฮัม ลินคอล์น กล่าวว่า “วิธีท าลายศัตรูที่ดีที่สุด คือเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตร” เราจะท าอย่างนั้นได้ก็
ต่อเมื่อเรารู้จักให้อภัย  

ปิยวาจา หมายถึง การพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรู้จักผูกใจคน
ด้วยค าพูดอ่อนหวาน ค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของต้องใช้ของอ่อน เช่น
เชือก หรือลวดมัด ในท านองเดียวกันเราจะมัดใจคนได้ก็ด้วยถ้อยค าอ่อนหวานดังโคลงโลกนิติที่ว่า  
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     อ่อนหวานมานมิตรล้น เหลือหลาย  
     หยาบบ่มีเกลอราย เกลื่อนใกล ้ 
     ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ ประดับนา  
     สุริยส่องดาราไร้ เมื่อร้อนแรงแสง  
อัตถจริยา หมายถึง การท าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับค าพังเพย

ที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” นักบริหารท าอัตถจริยาได้หลายวิธี เช่น 
บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้ หรือเป็นประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาดังโคลงโลกนิติที่ว่า 

     อาศัยเรือนท่านให้ วิจารณ์  
     เห็นท่านท าการงาน ช่วยพร้อง  
     แม้มีกิจโดยสาร นาเวศ  
     พายค่อยช่วยค้ าจ้วง จรดให้จนถึง  
สมานัตตา หมายถึง การวางตัวสม่ าเสมอ (วางตนพอดี) เมื่อนักบริหารไม่ทอดทิ้งผู้ร่วมงาน

ทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงานขึ้นมาได้  นั่นคือถืออคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ”       
นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจของตนเอง ถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของตน 
นักบริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัวรอดตามล าพัง ตัวอย่างคนที่มีสมานัตตาก็คือคนที่เป็น
“เพ่ือนตาย” ในโคลงบทนี้  

     เพ่ือนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว แหนงหนี  
     หาง่าย หลายหมื่นปี มากได ้ 
     เพ่ือนตาย ถ่ายแทนชี-วาวาตม์  
     หายาก ฝากผีไข้ ยากแท้จักหา 
พระธรรมโกศาจารย์ (พุทธทาสภิกขุ) (2549) ได้เสนอหลักค าสอนเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 คือ

หลักการสงเคราะห์หรือเรื่องการสงเคราะห์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน มีลักษณะพฤติกรรมที่รู้จักแบ่งปัน 
รู้จักการให้ เสียสละยินดีในความสุขของผู้อ่ืน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไกล่เกลี่ยความแตกแยกในหมู่คณะ
บ าเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม ไม่น าเอาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน ซึ่งประกอบด้วย ทาน ปิยวาจา อัตถ
จริยา สมานัตตา  

 1. ทาน คือ การแบ่งปันเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน พระพุทธเจ้ามุ่งที่ธรรมทาน มากกว่า อมิสทาน 
ธรรมทาน ให้การช่วยเหลือแนะน า ในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ ชี้ช่องทางให้บุคคลสามารถแก้ปัญหาให้ลุล่วงไป
ด้วยตนเอง  

 2. ปิยวาจา คือการพูดจาน่ารักนิยมนับถือ พระพุทธเจ้าทรงเน้นว่าต้องเป็นถ้อยค า ไพเราะ
อ่อนหวาน ที่ประกอบด้วยสัจจะ คือความจริงใจและต้องเกิดประโยชน์แก่ผู้เจรจาด้วย  

 3. อัตถจริยา คือการบ าเพ็ญประโยชน์ ซึ่งหมายถึง การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์
แก่บุคคลอ่ืน พระพุทธเจ้าเน้นที่โลกัตถจริยา คือการท าคุณประโยชน์ให้แก่บุคคลในวงกว้างไม่จ ากัดเฉพาะ
ตนเองและญาติผู้ใกล้ชิด  
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 4. สมานัตตา คือความมีตนเสมอ การรู้จักปรับตัวให้เข้ากับผู้ อ่ืน ร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ 
เสมอต้นเสมอปลาย 

พระเทพดิลก (ระแบบฐิต าโณ) (2544)  ได้กล่าวถึงความหมายของสังคหวัตถุ ว่า ธรรมอัน
เป็นที่ตั้งแห่งความ ยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกัน อันเป็นไปเพ่ือการสงเคราะห์กัน ซึ่งมีอยู่ 4 ข้อ คือ  

 1. ทาน หมายถึงการให้ การเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่กันและกัน ซึ่งเป็นข้อส าคัญเพราะว่า ทุก ๆ คน 
นั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ เช่น ทรัพย์สินเงินทอง เครื่อง
อุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในด้านก าลังกาย ช่วยกระท ากิจการของกันและกันทางกาย ในด้านวาจา พูดจา
ช่วยเหลือกันในเรื่องที่ควรพูดจา ในด้านสติปัญญา ช่วยให้ความรู้ ให้การแนะน า ในข้อที่ควรจะ แนะน า
ต่างๆ การให้การเฉลี่ยเผื่อแผ่เจือจานทุกคนทั้งผู้ใหญ่ ทั้งผู้น้อย ต่างก็ควรจะมีทาน คือให้การ ช่วยเหลือกัน 
ผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือผู้น้อย ผู้น้อยให้การช่วยเหลือผู้ใหญ่ ด้วยมีจิตใจมุ่งที่จะช่วยให้ บรรลุถึงประโยชน์ที่
ต้องการ หรือเพ่ือที่จะให้พ้นจากอุปสรรคขัดข้องทั้งหลาย  

 2. ปิยวาจา หมายถึง การเจรจาถ้อยค าซึ่งเป็นที่รักเป็นที่จับใจแก่กันและกัน อันเป็น ถ้อยค า
สุภาพ เพราะวาจาที่พูดออกไปนั้น ถ้าเป็นวาจาที่ไม่สุภาพไม่เป็นที่รักที่พอใจ ก็เป็นวาจาที่อาจเสียดแทง
น้ าใจของผู้อ่ืน ท าให้ผู้อ่ืนเสียใจ เจ็บใจ ไม่สบายใจ เพราะฉะนั้นจึงสมควรที่ทุกคนจะต้องมี สติควบคุมใจ 
ควบคุมวาจา ที่จะพูดออกไปให้เป็นวาจาที่สุภาพ ที่เหมาะสม แม้ว่าในบางคราวต้อง ท างานเหน็ดเหนื่อยก็
ตาม สิ่งที่จะเป็นเครื่องในการควบคุมการพูดของเราให้ไพเราะก็คือสตินั้นเอง ดังนั้นการพูดหรือการ
แสดงออกทุกครั้งต้องมีสติอยู่เสมอ  

 3. อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ต่อกันและกัน คือ การท าสิ่งที่เป็น ประโยชน์
ต่อสถาบัน เช่น โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สังคมที่ตนอาศัยอยู่ ตลอดถึงประเทศชาติ สิ่ง ใดที่เป็นโทษก็
ควรละเว้นไม่กระท า การประพฤติตนให้เป็นประโยชน์สามารถปฏิบัติได้ทั้ง กาย วาจา ใจ ในทุกเวลาทุก
โอกาส  

 4. สมานัตตตา หมายถึง ความเป็นผู้วางตนสม่ าเสมอ หรือเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ง หมายถึง
การรักษาระเบียบวินัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อยตามหน้าที่ ที่บัญญัติเอาไว้ เป็นระเบียบ
ของสถานที่ ของหน่วยงาน เช่น กฎระเบียบของสถาบันการศึกษา กฎระเบียบของ สถานที่ราชการต่าง ๆ 
เป็นต้น ตลอดถึงกฎหมายบ้านเมือง ในทางพระพุทธศาสนาก็คือพระวินัย บัญญัติส าหรับพระภิกษุ
ทั้งหลายนั้นเอง  

พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550) ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 หมายถึง 
หลักธรรม 4 ประการที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจของผู้ อ่ืน  ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลัก
สงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ได้แก่  

 ทาน คือการให้ การเสียสละ หรือการเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันของ ๆ ตนเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลอ่ืน 
ไม่ตระหนี่ถี่เหนียว ไม่เป็นคนเห็นแก่ได้ฝ่ายเดียว เป็นคุณธรรมที่จะช่วยให้ไม่เป็นคนละโมบ ไม่เห็นแก่ตัว 

 ปิยจาวา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี พูดด้วยความจริงใจ ให้
เกิดไมตรีรักใคร่นับถือ ไม่พูดหยาบคาย ก้าวร้าว พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เหมาะสาหรับกาลเทศะ  
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 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
 สมานัตตา คือการเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย เป็น

คุณธรรมช่วยให้เป็นผู้มีจิตใจหนักแน่น ไม่โลเล เป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจให้แก่ผู้อื่นด้วย 
พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) (2542) ได้กล่าวว่า หลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่อง

ยึดเหนี่ยวผู้อื่นไว้ได้ คือ สังคหวัตถ ุ4 อย่าง ได้แก่  
 1. ทาน การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อ่ืนที่ควรให้ปันนั้น ย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจแก่ผู้รับ

ให้ระลึกนึกถึงความเป็นผู้มีน้ าใจโอบอ้อมอารีของผู้ให้ ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย คนหมู่มากย่อมคบค้าสมาคมด้วย สมดังที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมูม่ากย่อมคบเขา  

 2. ปิยวาจา การเจรจาที่อ่อนหวาน คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนตามฐานะ ย่อมเป็นที่
ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนา ไม่มีใครชอบวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้าง หรือวาจาที่ก้าวร้าว 
ที่ไร้มารยาท ไม่รู้กาลเทศะ และวาจาที่ไม่ไพเราะ ไม่สมฐานะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและคู่สนทนาด้วย 
คนเราจะได้ดีหรือถึงความเสื่อมก็ด้วยวาจานั่นแหละ เป็นข้อส าคัญประการหนึ่ง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า 
ปากเป็นเอก เลขเป็นโท หมายความว่า วาจาที่ดี ที่สุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวานนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่
ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของการครองใจคนและจะได้ดีก็เพราะวาจานั่นแหละ ส่วนค าว่า เลข ณ ที่นี้ 
หมายถึง วิชาความรู้ยังเป็นรอง คือ ถึงจะเป็นคนมีความรู้สูง แต่ถ้าปากไม่ดีเสียแล้ว ย่อมหวังความเจริญ
ในชีวิตได้ยาก เพราะคนปากเสียไม่อาจผูกใจใครไว้ได้ จะหาคนคบหาสมาคมเป็นมิตรสหายที่ดีที่จริงใจต่อ
กันได้ยาก ปิยวาจา คือ วาจาที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนต่อกันตามฐานะเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องผูกใจ 
ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนได้ยืนนาน  

 3. อัตถจริยา การประพฤติสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น หมายความว่า ความเป็นผู้มีน้ าใจ ไม่
นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของผู้อ่ืนให้ส าเร็จ รู้จักช่วยกระท ากิจอันเป็นประโยชน์บุคคล
อ่ืนหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้งน้ าใจช่วยใครไม่เป็น คือ 
ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามท่ีผู้อื่นหรือสังคมประสบความทุกข์เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ เช่น 
ในยามประสบทุกข์ภัยต่าง ๆ ได้แก่ อุทกภัย ภัยจากน้ าท่วม วาตภัย ภัยจากลมพายุ อัคคีภัย ภัยจากไฟ
ไหม้ เป็นต้น ก็มีน้ าใจอนุเคราะห์ช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้อ่ืน หรือสังคมที่ก าลังได้รับความทุกข์เดือดร้อน
เช่นนั้นตามก าลังของตน ด้วยใจเมตตาและกรุณาธรรม ความเป็นผู้มีน้ าใจ ย่อมประพฤติสิ่งที่ เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส ด้วยเมตตากรุณาธรรมเช่นนี้ ย่อมเป็นเครื่องผูกใจหรือ
เครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อ่ืน ให้ผูกสมัครรักใคร่ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ยั่งยืนนานเป็นอย่างดี ดังมี
สุภาษิตค าโบราณว่า ไปบ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น แม้ว่าสมัยนี้การปั้นวัวปั้นควาย
ให้ลูกท่านเล่นเป็นเรื่องล้าสมัยแล้ว แต่สุภาษิตนี้ก็ยังเป็นอุทาหรณ์ว่า การรู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์
ช่วยเหลือผู้อ่ืน หรือการประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นเครื่องผูกใจคน เป็นคุณธรรมเครื่องครอง
ใจคนได้ด ีให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่างยั่งยืน  
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 4. สมานัตตา คือ ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อื่นอย่าง
เสมอต้นเสมอปลาย เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัวเย่อหยิ่งกับญาติพ่ี
น้องหรือมิตรสหายเดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมาอย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติ
ดีต่อกัน เคารพนับถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็นมิตร
ไมตรีที่ดีต่อกันได้เป็นอย่างด ี

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาศน์ วาสโน) (2528) สังคหวัตถุ เป็นหลักคุณธรรมในศาสนา
พุทธ โดยเป็นภาษาบาลีแยกออกเป็น 2 ศัพท์ คือ สังคห 1 วัตถุ 1 สังคหแปลงเป็นภาษาไทยว่าสงเคราะห์ 
มีความหมายว่า ช่วยเหลืออุดหนุน วัตถุ ในที่นี้หมายความว่าเรื่อง รวมทั้ง 2 ศัพท์ มีความหมายว่า เรื่อง
ความช่วยเหลือ จะช่วยเหลือกันด้วยวิธี อย่างไรบ้าง ท่านได้วางไว้เป็น 4 อย่าง ช่วยเหลือกันด้วยวิธี
นอกเหนือจาก 4 อย่างนี้ ไม่เรียกว่า สังคหวัตถุ คือ เรื่องความช่วยเหลือที่ท าให้รักใคร่นับถือ กลมเกลียว
กัน ต้องพฤติกรรมตามหัวข้อทั้ง 4 นี้เสมอไป ได้แก่  

 1. ทาน ให้ปันสิ่งของๆ ตนแก่ผู้ทีค่วรให้ปัน  
 2. ปิยวาจา เจรจาวาจาที่อ่อนหวาน  
 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน  
 4. สมานัตตตา ความเป็นคนมีตนเสมอ ไม่ถือตัว  
คุณทั้ง 4 อย่างนี้ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจของผู้อื่นไว้ได้  
จากความหมายของหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ที่นักวิชาการได้กล่าวไว้ พอสรุปได้ว่า สังคหวัตถุ 4 

เป็นหลักธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อ่ืนไว้ได้ เป็นหลักการสงเคราะห์กันช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน ท าให้คนรักและสร้างความสามัคคีในหมู่คณะได้  

จากความหมายของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาสามารถน ามาศึกษาใน 4 ประเด็น ที่
เกี่ยวข้องกับหลักสังคหวัตถุ 4 ดังนี้ 

1. ทาน คือการให้ การแบ่งปัน การเสียสละ สิ่งของเครื่องใช้ปัจจัยที่เรามีอยู่แก่ผู้ อ่ืนรู้จัก
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือตอบแทนความมีน้ าใจระหว่างคนท างานด้วยกัน 

ดานทาน การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผูบริหารสถานศึกษาในดานทาน มี ผู
ใหความหมายของค าวา ทาน ไวดังนี้ พระพรหมคุณาภรณ ป.อ.ปยุตฺโต) ไดใหค าจ ากัดความไวใน
พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรมวา “ทาน หมายถึง การให คือ เอ้ือเฟอเผื่อแผ เสียสละ แบงป
น ชวยเหลือกันดวย สิ่งของตลอดถึงใหความรูและแนะน าสั่งสอน” ๗๖ พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺม
จิตฺโต) ไดกลาววา ทาน หมายถึง การให โอบออมอารี) นักบริหารที่ดีตองมีน้ําใจรูจักเอ้ือเฟอ เผื่อแผ ให
ทานแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชาการ ใหทางจะชวยใหผูกคนอ่ืนไวได ดังพุทธพจนที่วา 
“ทโทคนฺถติมิตฺตานิ ผูใหยอมผูกใจมิตรไวได” นักบริหารอาจใหทานได ๓ วิธี คือ  

ก. อามิสทาน หมายถึง การใหสิ่งของแกเพ่ือนรวมงานและผูใตบังคับบัญชา โดยเฉพาะการ ให
เพ่ือผูกใจในยามที่เขาตกต่ าหรือมีความเดือดร้อน ดังภาษิตอังกฤษที่วา “เพ่ือนแท คือ เพ่ือนที่ ชวยเหลือ
ในยามตกยาก” การใหรางวัลหรือข้ึนเงินเดือนจัดเขาในอามิสทาน  



32 

ข. วิทยาทาน คือ ธรรมทาน หมายถึง การให้ค าแนะน าหรือสอนวิธีท างานที่ถูกตอง รวมถึง 
การจัดหลักสูตรพัฒนาบุคลากรหรือสงไปศึกษาและดูงาน  

ค. อภัยทาน หมายถึง การใหอภัยเมื่อเกิดขอผิดพลาดในการท างาน หรือลวงเกินซึ่งกันและกัน 
การใหอภัยไมท าใหผูใหตองสูญเสียอะไร เปนการลงทุนราคาถูกแตไดผลตอบแทนราคาสูง นั่นคือ ได
มิตรภาพกลับคืนมา และมีคนสนองงานเพ่ิมขึ้นอีกคนหนึ่ง มีภาษิตจีนที่วา“มีมิตร 500 คน นับวายังนอย
เกินไป มีศัตรู 1 คน นับวามากเกินไป” อับราฮัม ลินคอลนกลาววา “วิธี ท าลายศัตรูที่ดีที่สุด คือ เปลี่ยน
ศัตรูใหเปนมิตร” เราจะท าอยางนั้นไดก็ตอเมื่อเรารูจักใหอภัย (พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต),  
2551) 

กรมวิชาการ  (2526) อธิบายถึงค าว่า ทาน ไวในหนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 1 
เรื่อง พระพุทธศาสนา วา ทาน คือ การใหปน ความเอ้ือเฟอเผื่อแผไมเห็นแกตัว ทานแบง ออกเปน 3 
ประเภท คือ  

1. อามิสทาน หรือวัตถุทาน แปลวา การใหวัตถุสิ่งของเปนทาน เชน เงิน เสื้อผา อาหาร 
สวัสดิการ หรือใหงานท า เปนตน  

2. ธรรมทาน คือการใหความรูความฉลาดเปนทาน ไดแก การใหการศึกษาซึ่งการให การศึกษา
จะตองใหควบคูกันไปทั้งดานความรู (พุทธิศึกษา) และทางธรรม (จริยศึกษา) โดยเทา เทียมกันนอกจากนี้
ทานยังรวมไปถึงความเมตตากรุณาตอกันอีกดวย  

3. อภัยทาน คือใหความเปนมิตรความไมเปนภัยตอกัน  
กรมการศาสนา  (2539)  ใหความหมายของค าวาทานหมายถึง การใหวัตถุสิ่งของของตนเอง

แกผูอ่ืน การเสียสละ ความเปนคนใจกวางรูจักเสียสละ เผื่อแผ เห็นใจคนอ่ืน ถามองในแงการปฏิบัติต่อ 
กัน ทานมุงถึงการเฉลี่ยเจือจางต่อเพ่ือนบาน เพ่ือนมนุษย และสิ่งมีชีวิตทั่วๆ ไป เพ่ือใหเขา เหลานั้น
สามารถด าเนินชีวิตไดอยางมีความสุข การเฉลี่ยแบงปนกันนี้ อาจจะเปนการแบงวัตถุที่ จะเปนตอการ
ด าเนินชีวิต เชน อาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค หรือ การเฉลี่ย แรงงานชวยเหลือ เชน 
การวานกัน การลงแขกเกี่ยวขาว เพ่ือใหงานส าเร็จโดยเร็ว และรวมถึง การที่บุคคลมีน้ําใจหวงใยกัน โดย
ใหก าลังใจเมื่อยามเจ็บปวย หรืออยูในสภาพล าบากตลอดจน การใหสติ เมื่อผูอ่ืนก าลังด าเนินชีวิตที่ผิด  

ไสว มาลาทอง   (2552)  ใหความหมายของค าวา“ทาน คือ การให การเสียสละ หรือการเอ้ือ
เฟอ แบงปนของ ๆ ตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืนไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดฝายเดียว คุณ
ธรรมขอนี้จะชวยใหไมเปนคนละโมบ ไมเห็นแกตัว เราควรค านึงอยูเสมอวา ทรัพยสิ่งของที่เรามา หาได
มิใชสิ่งจีรังยั่งยืน เมื่อเราสิ้นชีวิตไปแลวก็ไมสามารถจะน าติดตัวเอาไปได”  

วิทย วิศทเวทย และเสถียรพงษ วรรณปก  (2544) อธิบายถึงทานไวในหนังสือเรียนสังคมศึกษา 
ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา พอสรุปไดดังนี้“ทาน คือ การใหการเสียสละ หรือปน สิ่ง
ของตางๆของตนเพ่ือเปนประโยชนแกบุคคลอ่ืน ไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเปนคนเห็นแกไดแตฝาย เดียว คุณ
ธรรมขอนี้ชวยใหเราเปนคนไมละโมบ ไมเห็นแกตัว”   
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อรศิริ เกตุศรีพงษ (2550)  ใหความหมายของค าวา“ทาน หมายถึง การแบ่งปันวัตถุสิ่งของ 
รวมถึง อุปกรณในการท างานหรือเอกสารที่ใชในการท างาน เชน หากเพ่ือนรวมงานขาดเหลืออุปกรณ
สิ่งของ ก็น ามาแบงปนกันใช การเริ่มตนดวยการแบงปนวัตถุสิ่งของภายนอก จะชวยเหลืออุปกรณสิ่งของ 
ก็น ามาแบงปนกันใช การเริ่มตนดวยการแบงปนวัตถุสิ่งของภายนอก จะชวยสรางนิสัยใหบุคลากรใน 
หน่วยงานมีความเอ้ือเฟอเผื่อแผตอกัน มีการใหและรับ (Give and Take) เพราะนอกเหนือจากการ
แบ่งปันเรื่องของความรู ประสบการณ อันเปนความรูที่ฝงอยูในตัวคน (Tacit Knowledge) แล้วการ
แบ่งปันเอกสารตางๆ ที่ใชในการท างานก็เปนสวนหนึ่งที่จะชวยใหวงจรของความรูมีการขับเคลื่อนโดย 
เป็นการแบงปนความรูที่เปนความรูที่ชัดแจง (Explicit Knowledge)”  

จากความหมายของทาน สรุปไดวา ทาน คือ การเกื้อกูลกันด้วยการให้ หมายถึง การให้ การ
เสียสละ หรือ การเอ้ือเฟอแบงปนของๆตนเพ่ือประโยชนแกบุคคลอ่ืน ไมตระหนี่ถี่เหนียว ไมเป็น คนเห็น
แกไดฝ่ายเดียว ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมี ทาน หรือ การให้ 
คือ การให้การวางแผนบุคคล การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล การธ ารง รักษาบุคคล และ
การประเมินผลงานของบุคคลอยา่งเหมาะสม 

ประเภททานที่แบ่งตามวัตถุ คือ สิ่งของท่ีจะให้ มี 2 ประเภท  
1. อามิสทาน การให้อามิส คือการให้วัตถุสิ่งของต่างๆ เป็นทาน 
2. ธรรมทาน การให้ธรรมะ คือการให้ความรู้ ความถูกต้องดีงาม เป็นทาน 

อามิสทาน คือการให้สิ่งของเป็นทาน เช่น สิ่งของที่เป็นปัจจัยสี่ หรือการให้ทานวัตถุ มีข้าว น้ า 
ผ้า ยานพาหนะ ดอกไม้ ของหอม เครื่องลูบไล้ ที่นอน ที่พักอาศัย ประทีปโคมไฟ เป็นต้น อามิสทาน แบ่ง
ตามทายก (ผู้ให้) มี 3 ประเภทดังนี้ 

  1. ทานทาสะ บางทีเรียกว่า ทาสทาน หมายถึงการที่ทายกให้ของที่ด้อยกว่าของที่ตนบริโภค 
ใช้สอยเอง เช่น เมื่อได้มะม่วงมา 3 ผล ก็เลือกผลที่เล็กที่สุดให้ไป หรือได้ 3 ผลที่มีขนาดเท่าๆ กัน ก็เลือก 
ผลที่ไม่ชอบใจให้ไป การให้อย่างนี้ เรียกว่า ทาสทาน เพราะว่าใจของทายกตกเป็นทาสของความตระหนี่ 
แล้วจึงให้ ดุจการให้สิ่งของแก่คนที่เป็นข้าทาสบริวาร ฉะนั้น 

  2. ทานสหาย บางทีเรียกว่า สหายทาน หมายถึง ทายกให้ของที่เสมอกันกับที่ตนบริโภคใช้
สอย ตนบริโภคใช้ของอย่างไร ถึงคราวจะให้ผู้อ่ืนก็ให้ของอย่างนั้น เช่น ได้มะม่วงมา 3 ผล ก็ให้ผลที่ดีเช่น
เดียว กับที่ตนจะบริโภค ดุจการให้สิ่งของแก่คนที่เป็นมิตรสหาย ฉะนั้น 

  3. ทานสามี บางทีเรียกว่า สามีทาน หมายถึงทายกให้ของที่ดีประณีตกว่าของที่ตนบริโภคใช้
สอย โดยเลือกเอาสิ่งของที่ดีที่สุดให้ไป ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายเวลาจะให้ ก็ให้สามีทานเป็นส่วนมาก เช่น 
เวลาจะ ตักบาตรพระ จะคดข้าวปากหม้อ ซึ่งถือว่าเป็นส่วนที่ดีที่สุดเอาไว้ถวายพระก่อน หรือเวลาเลี้ยง
พระภิกษุ สามเณร จะตกแต่งข้าวปลาอาหารอย่างประณีตบรรจงกว่าที่ตนเองบริโภคถวายท่าน หรือเวลา
ที่จะให้ของแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง แม้ว่าจะมีฐานะเสมอหรือต่ ากว่าเรา ก็เลือกของที่ดีที่ชอบใจให้ไป อย่างนี้เรียก
สามีทาน เพราะใจของผู้ให้เอาชนะความตระหนี่ เป็นนาย เป็นเจ้าของ เป็นอิสระ แล้วจึงให้ทาน ดุจให้
สิ่งของแก่คน ที่ตนเคารพ หรือมีพระคุณแก่ตน เช่น บิดา มารดา ครูบาอาจารย์ พระภิกษุสงฆ์ ฉะนั้น 



34 

 ผู้ให้คนใดที่มีจิตใจชนะความตระหนี่ คือความตระหนี่ไม่สามารถครอบง าได้ มีการสั่งสมการให้ 
ทานสามีอยู่เสมอ จนมีคุณธรรมนี้ติดตัว โบราณาจารย์เรียกผู้ให้นั้นว่า ”ทานบดี” แปลว่าผู้เป็นใหญ่ใน
ทาน กล่าวคือ เป็น ผู้มีจิตใจที่ไม่ถูกความตระหนี่ครอบง า เป็นอิสระในทานนั้น ไม่ตกเป็นทาส หรือสหาย
ของความตระหนี่ แต่เป็นใหญ่ในทานนั้นสม่ าเสมอทุกเวลา 

อามิสทาน แบ่งตามเจตนาของผู้ให้ มี 2 ประเภท คือ 
1. ปาฏิปุคคลิกทาน 
2. สังฆทาน 

ปาฏิปุคคลิกทาน คือ ทานที่ให้เฉพาะเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่ง เช่น เราจะท าบุญบ้าน เลี้ยง
พระจ านวน 9 รูป ก็เจาะจงไปว่า ขอนิมนต์พระรูปนั้นรูปโน้น การมีเจตนาเจาะจงนิมนต์ เช่นนี้เรียกว่า ”
ปาฏิปุคลิกทาน” พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแสดงประเภทของปาฏิปุคคลิกทาน และอานิสงส์ที่ได้ของแต่
ละประเภทไว้ 14 ประการ ตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

อานิสงส์ของปาฏิปุคคลิกทาน 
 1. ให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉาน ด้วยความเมตตาสงสาร ได้อานิสงส์ถึง 100 ภพ คือได้อายุ 

วรรณะ สุขะ พละ และปฏิภาณ อย่างละ 100 อัตภาพ 
 2. ให้ทานแก่ผู้ทุศีล ได้อานิสงส์ถึง 1,000 ภพ 
 3. ให้ทานแก่ผู้มีศีล ในช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ถึง 100,000 ภพ 
 4. ให้ทานแก่ดาบสที่ได้อภิญญา ในช่วงที่ว่างจากพระพุทธศาสนา ได้อานิสงส์ถึง 1 แสนโกฏิ

ภพ (ล้านล้านภพ) 
 5. ให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพ่ือเป็นพระโสดาบัน ผู้เป็นคฤหัสถ์หรือเป็นบรรพชิตก็ตาม จะเป็น 

ฌานลาภีบุคคล (ผู้ได้ฌาน) หรือไม่ใช่ฌานลาภีบุคคลก็ตาม เป็นผู้มีศีล เข้าถึงไตรสรณคมน์ ได้อานิสงส์ถึง
อสงไขยภพ (นับภพไม่ถ้วน) 

 6. ให้ทานแก่พระโสดาบันบุคคล ย่อมมีอานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 7. ให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระสกทาคามี ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 8. ให้ทานแก่พระสกทาคามีบุคคล ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 9. ให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพ่ือเป็นพระอนาคามี ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 10. ให้ทานแก่พระอนาคามีบุคคล ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 11. ให้ทานแก่ผู้ที่ปฏิบัติเพื่อเป็นพระอรหันต์ ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 12. ให้ทานแก่พระอรหันต์ ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 13. ให้ทานแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
 14. ให้ทานแก่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมได้อานิสงส์มากยิ่งข้ึนไปอีก 
ผู้ที่ปรารถนาความสุข และต้องการพ้นทุกข์ในวัฏสงสาร ในขณะที่บริจาคทานให้แก่ปฏิคาหกทั้ง 

14 จ าพวกนี้ ความปรารถนาที่จะพ้นทุกข์ก็จะส าเร็จได้โดยเร็ว 
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สังฆทาน คือ ทานที่ให้แก่หมู่คณะ ไม่เฉพาะเจาะจงผู้ใดผู้หนึ่ง เมื่อผู้ให้ต้องการถวายปัจจัย 
ไทยธรรม (สิ่งของที่ควรถวายพระ) ก็เต็มใจถวายแก่ภิกษุทั้งนั้น ด้วยความเคารพย าเกรงในสงฆ์ (หมู่คณะ) 
โดยมิได้เจาะจงภิกษุรูปใดเป็นพิเศษ เช่น เมื่อจะนิมนต์พระไปท าบุญบ้าน ก็เข้าไปหาเจ้าอาวาส หรือ 
เจ้าหน้าที่รับนิมนต์ของวัด กราบเรียนท่านว่าจะท าบุญบ้าน ขอนิมนต์พระสงฆ์ไปรับไทยธรรม 9 รูป ทาง 
วัดจะส่งพระรูปใดไปรับไทยธรรม ก็มีความยินดี เต็มใจถวายทานแก่ท่าน ทานที่ผู้ให้มีเจตนากว้างไม่ 
เจาะจงนิมนต์อย่างนี้ เรียกว่า ”สังฆทาน” พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสกับพระอานนท์ว่า ”สงฆ์” มี 7 
ประเภท และเมื่อบุคคลใดได้ถวายทาน แด่สงฆ์ประเภทใดประเภทหนึ่งนั้น ก็เรียกว่า “ สังฆทาน” 

สงฆ์ทั้ง 7 ประเภท ได้แก่ 
1. สงฆ์ 2 ฝ่าย (ภิกษุสงฆ์และภิกษุณีสงฆ์) มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุข 
2. สงฆ ์2 ฝ่าย ในเวลาที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานแล้ว 
3. ภิกษุสงฆ ์
4. ภิกษุณีสงฆ ์
5. บุคคลที่ได้รับอนุมัติจากสงฆ์ 2 ฝ่าย 
6. บุคคลที่ได้รับอนุมัติจากภิกษุสงฆ ์
7. บุคคลที่ได้รับอนุมัติจากภิกษุณีสงฆ์ 

     สรุปว่า ในปัจจุบันนี้ เราสามารถถวายทานแด่สงฆ์ได้เฉพาะในข้อที่ 3 และ 6 (เพราะ
ภิกษุณีสงฆ์ ไม่มีแล้ว) สงฆ์จึงมีอยู่ 2 แบบ คือ 

 1. ภิกษุตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป จัดว่าเป็นสงฆ์ตามพระวินัย ดังนั้น การถวายทานแด่หมู่ภิกษุที่ไม่ 
เจาะจง ตั้งแต่ 4 รูปขึ้นไป ก็จัดเป็นสังฆทาน 

 2. ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ที่ได้รับอนุมัติจากสงฆ์ให้ไปรับไทยธรรม เช่น เราไปนิมนต์ โดยขอภิกษุ 
กับคณะสงฆ์ว่า ขอจงส่งภิกษุรูปหนึ่งไปรับสังฆทานที่บ้านด้วย ครั้นได้ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ก็มีความเคารพย า
เกรงในภิกษุรูปนั้น ยินดีว่าได้สงฆ์มาแล้ว ก็เต็มใจถวายทานนั้น ลักษณะเช่นนี้เรียกว่า สังฆทาน เหมือนกัน 
ดังมีเรื่องปรากฏในพระไตรปิฎก ว่า 

 กุฎุมพีผู้เคารพสงฆ์ กุฎุมพีคนหนึ่งเป็นเจ้าของวัดแห่งหนึ่ง โดยปกติแล้วเขามีความเลื่อมใสใน
ภิกษุผู้มีศีลาจารวัตร อันงาม แต่ไม่เคารพในภิกษุผู้ทุศีลเลย ได้ไปขอภิกษุรูปหนึ่งมาจากสงฆ์ ด้วยค าว่ า “ 
ขอพระคุณเจ้าทั้งหลาย จงให้ภิกษุรูปหนึ่งจากสงฆ์แก่ข้าพเจ้า” แม้เขาจะได้ภิกษุทุศีลรูปหนึ่ง เขาก็ปฏิบัติ
ต่อภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพนอบน้อม ตกแต่ง เสนาสนะและเครื่องบูชาสักการะ พร้อมล้างเท้าให้ภิกษุ
รูปนั้น เอาน้ ามันทาเท้าให้ แล้วถวายไทยธรรมด้วย ความเคารพย าเกรงต่อสงฆ์ เหมือนกับบุคคลเคารพย า
เกรงต่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ภิกษุรูปนั้นฉัน ภัตตาหารแล้วก็กลับวัด ต่อมา ภิกษุนั้นได้กลับมาขอยืมจอบ
ที่บ้านของกุฎุมพีนั้นอีกครั้งหนึ่ง คราวนี้กุฎุมพีเอาเท้าเขี่ยจอบให้ พวกชาวบ้านเห็นกิริยาของกุฎุมพีนั้นก็
ถามว่า ”เมื่อเช้านี้ ท่านถวายทานแก่ภิกษุรูปนั้นด้วยความเคารพ นอบน้อมอย่างยิ่ง แต่บัดนี้ แม้สักว่า
กิริยาที่เคารพก็ไม่มี” กุฎุมพีตอบว่า การท าบุญเมื่อตอนเช้า เขาท าไปด้วยใจเคารพย าเกรงต่อสงฆ์ แต่มิได้
หมายความว่า เขามีความเคารพย าเกรงต่อภิกษุรูปนั้นเป็นส่วนตัว  จากเรื่องข้างต้น ชี้ให้เห็นว่ากุฎุมพีมี
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ความเคารพต่อสงฆ์ เมื่อได้รับอนุมัติจากสงฆ์ให้พระภิกษุผู้ ทุศีลมารับสังฆทาน แม้ตนมิได้เคารพเลื่อมใสใน
ภิกษุทุศีลรูปนั้น แต่ด้วยความเคารพที่เขามีต่อสงฆ์ ก็สามารถปฏิบัติต่อภิกษุรูปนั้นในขณะมารับสังฆทาน 
ด้วยความเคารพนอบน้อมอย่างเต็มใจได้ สังฆทานนั้นมีผลมากกว่าปาฏิปุคคลิกทานในทุกกรณี ซึ่งพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสแสดงไว้ชัดเจน เมื่อครั้งพระนางมหาปชาบดีโคตมี มีพระประสงค์จะถวายผ้าเจาะจง
เฉพาะพระพุทธองค์ ดังเรื่องราวต่อไปนี้ 

พระนางมหาปชาบดีโคตมี ครั้งหนึ่ง พระนางมหาปชาบดีโคตมีทรงถือผ้าคู่หนึ่งเข้าไปเฝ้าพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้ายังที่ประทับ กราบทูลพระพุทธองค์ว่า”ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ผ้าใหม่คู่นี้ หม่อมฉันกรอ
ด้าย ทอเอง ตั้งใจน ามาถวายเฉพาะพระองค์ ขอพระองค์ทรงโปรดอนุเคราะห์รับผ้าคู่นี้ด้วยเถิด” พระ
ศาสดาได้สดับค ากราบทูลแล้ว ตรัสตอบว่า ”ดูก่อนโคตมี พระนางจงถวายสงฆ์เถิด เมื่อถวายสงฆ์แล้ว จัก
เป็นการได้บูชาอาตมภาพและ สงฆ์ด้วย”พระนางกราบทูลขอถวายเฉพาะพระองค์แม้ครั้งที่ 2 และแม้ครั้ง
ที่ 3 แต่พระพุทธองค์ก็ตรัสตอบ เช่นเดิม เมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสยืนยันอย่างนี้ พระอานนท์จึงกราบ
ทูลพระองค์ว่า  “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ขอพระองค์ทรงโปรดรับผ้าคู่ใหม่ของพระนางมหาปชาบดีโคตมี
ด้วยเถิด พระนางมีอุปการะมาก เป็นพระมาตุจฉา (น้าหญิง) ผู้ทรงบ ารุงเลี้ยงประทานพระขีรรส (น้ านม) 
แด่ พระองค์ในเมื่อพระชนนีสวรรคตแล้ว และแม้พระองค์ก็ทรงมีอุปการะแก่พระนางเป็นอันมาก พระนาง
ทรง อาศัยพระองค์จึงทรงเข้าถึงพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เป็นสรณะ และทรงเว้นจากเวรทั้ง 5 ได้ 
ประกอบด้วยความเลื่อมใส ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย และทรงประกอบด้วยอริยศีล ถึงที่สุดแห่งทุกข์ทั้ง
ปวง”พระศาสดาทรงรับรองค าของพระอานนท์ และตรัสเช่นเดิม โดยทรงมุ่งให้พระนางได้บุญมากได้
อานิสงส์มากๆ เพราะการถวายสังฆทานมีผลมากกว่าปาฏิปุคคลิกทานดังพระด ารัสว่า   ”ดูก่อนอานนท์ 
เราไม่กล่าวปาฏิปุคคลิกทานว่ามีผลมากกว่าสังฆทาน โดย ปริยายใดๆ เลย สังฆทานเป็นประมุขของผู้หวัง
บุญ พระสงฆ์นั่นแหละเป็น ประมุขของผู้บูชา และพระสงฆ์เป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอ่ืนยิ่งกว่า”
ในข้อนี้เราจะเห็นได้ว่า พระพุทธองค์ทรงสรรเสริญจิตใจของผู้ให้โดยไม่เฉพาะเจาะจง (การให้สังฆทาน) 
เป็นส าคัญ เพราะการให้เช่นนี้ แสดงถึงจิตใจที่มีพลังมาก มีเจตนากว้างขวาง เผื่อแผ่มาก ไม่เห็น แก่คนที่
คุ้นเคยกัน มุ่งหวังเพ่ือให้แก่หมู่คณะเป็นส าคัญ และจะเป็นประโยชน์ที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตกาล ข้างหน้า ดังที่
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ เราไม่ด ารงอยู่นาน แต่ศาสนาของเรา จักตั้งอยู่ด้วยพระภิกษุสงฆ์ใน ภาย
ภาคหน้า ชนรุ่นหลังจงเคารพย าเกรงในสงฆ์ ถ้าเป็นเช่นนี้ พระศาสนาจักตั้งอยู่ได้นาน” อานิสงส์ของ
สังฆทาน 

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงอานิสงส์ของสังฆทานว่ามีผลมากดังเรื่องต่อไปนี้ 
เวลามสูตร พราหมณ์ผู้หนึ่งชื่อว่าเวลามะ อยู่ในชมพูทวีป เวลามพราหมณ์นั้นเป็นคนมีจิตใจ

เลื่อมใสต่อการบริจาค ทาน ได้จัดสร้างโรงทานขึ้นที่บ้านของตน และประกาศให้คนทั้งหลายที่อยู่ในชมพู
ทวีปนี้มารับทาน คือ รับอาหารที่โรงทานนี้ได้ตลอด 7 ปี 7 เดือน 7 วัน หรือถ้าหากบุคคลใดไม่มีที่พัก
อาศัยหรือเครื่องนุ่งห่มแล้ว ขอให้มาแจ้งความประสงค์ต่อตน จะได้จัดการให้ทานแก่ผู้นั้นโดยทั่วถึงท้ังหมด 
และในวันสุดท้ายได้ให้ ถาดทอง ถาดเงิน ถาดส าริด ซึ่งมีทองและเงินอยู่เต็มถาด อย่างละ 84,000 และ
ช้าง รถ หญิงสาว บัลลังก์ ซึ่งประดับอย่างงดงาม อย่างละ 84,000 โคนมอีก 84,000 ตัว และผ้าคู่อีก 
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84,000 คู่ ทานที่เวลามพราหมณ์ท านั้นได้ชื่อว่า ”มหาทาน” อานิสงส์ของการให้มหาทาน มีมากน้อย
เพียงไร พระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบเป็นข้อๆไว้ดังนี้ 

1. การท าทานของเวลามพราหมณ์นี้ ย่อมได้อานิสงส์ถึงอสงไขยภพ 
2. อานิสงส์ที่เวลามพราหมณ์ได้รับนี้ ยังสู้อานิสงส์ของผู้ถวายอาหารแด่พระโสดาบันบุคคล

เพียง องค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ 
3. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระโสดาบันบุคคล 100 องค์ ยังสู้อานิสงส์ของการ 

ถวายอาหารแด่พระสกทาคามีบุคคลเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ 
4. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระสกทาคามีบุคคล 100 องค์ ยังสู้อานิสงส์ของการ 

ถวายอาหารแด่พระอนาคามีบุคคลเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ 
5. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระอนาคามีบุคคล 100 องค์ ก็ยังสู้อานิสงส์ของการ

ถวายอาหารแด่พระอรหันต์บุคคลเพียงองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ 
6. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระอรหันต์ 100 องค์ ก็ยังสู้อานิสงส์ของการถวาย

อาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้าองค์เดียวและครั้งเดียวไม่ได้ 
7. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระปัจเจกพุทธเจ้า 100 องค์ ก็ยังสู้อานิสงส์ของการ

ถวายอาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงองค์เดียว และครั้งเดียวไม่ได้ 
8. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์เดียวนั้น ก็ยังสู้อานิสงส์

ของการ ถวายอาหารแด่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลาย (สังฆทาน) มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขไม่ได้ 
9. อานิสงส์ที่ได้รับจากการถวายอาหารแด่ภิกษุสงฆ์มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นประมุขนั้นก็ยังสู้

อานิสงส์ของการสร้างวิหารทาน (ถาวรทาน)แด่ภิกษุสงฆ์ที่อยู่ทั่วทั้ง 4 ทิศไม่ได้ (การถวายอาหารเป็น
สังฆทาน มีอานิสงส์น้อยกว่าการถวายถาวรทานเป็นสังฆทาน)  

จากนั้นพระศาสดาทรงแสดงอานิสงส์ของการสร้างบุญที่มีมากยิ่ งกว่าสังฆทานขึ้นไป
ดังนี้ อานิสงส์ที่ได้รับจากการสร้างวิหารเพ่ือสงฆ์ทั้ง 4 ทิศนั้น ก็ยังสู้อานิสงส์ของการเข้าถึงไตรสรณคมน์
ไม่ได้ อานิสงส์ที่ได้รับจากการเข้าถึงไตรสรณคมน์นั้น ก็ยังสู้อานิสงส์ของการสมาทานศีล 5 ศีล 8 พร้อม
ด้วยไตรสรณคมน์นั้นไม่ได้อานิสงส์ที่ได้รับจากการสมาทานศีล 5 ศีล 8 พร้อมด้วยไตรสรณคมน์ ก็ยังสู้
อานิสงส์ของการ แผ่เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพียงชั่วครู่หนึ่งไม่ได้ อานิสงส์ที่ได้รับจากการแผ่
เมตตาให้แก่สัตว์ทั้งหลายมีความสุขเพียงชั่วครู่นั้น ก็ยังสู้อานิสงส์ ของการเจริญวิปัสสนาเพียงชั่วครู่
ไม่ได้  จะเห็นได้ว่าอานิสงส์ของการบ าเพ็ญสังฆทานจะมีผลมากกว่าปาฏิปุคคลิกทาน แต่อานิสงส์ของ การ
รักษาศีล และการเจริญวิปัสสนามีมากกว่านั้นอีก แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่าจะมุ่งแต่เจริญวิปัสสนา เพียง
อย่างเดียวโดยไม่ท าทาน เพราะการให้ทานย่อมมีประโยชน์แก่บุคคลทุกจ าพวกการให้ทานนั้นยังช่วยให้ผู้มี
ศีล และมีปัญญา (เจริญวิปัสสนา) ได้รับอานิสงส์ที่ประณีตไพบูลย์ยิ่ง ขึ้น ท าให้สร้างบารมีได้สะดวกสบาย
กว่าการไม่ได้ท าทาน ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตอบพระราชธิดา สุมนาผู้มาทูลถามในสุมนสูตรว่า 

     “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าสาวกของพระองค์ 2 คน มีศรัทธา มีศีล มีปัญญาเท่าๆ กัน คน
หนึ่ง ท าทานกุศล แต่อีกคนหนึ่งไม่ท า คนทั้งสองนั้นเมื่อตายไปแล้ว พึงเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ แต่คนทั้งสอง
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นั้น ทั้งที่เป็นเทวดาเหมือนกัน พึงมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่”พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า “ ดูก่อน
สุมนา คนทั้งสองนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกัน คือหากเกิดเป็นเทวดา ผู้ท าทานกุศลย่อม ได้รับสิ่งที่เป็น
ทิพย์อันเลิศกว่าผู้ไม่ท าทานกุศล 5 ประการ คือ อายุ วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย (ความ เป็นใหญ่)”พระ
ราชธิดาทูลถามต่อไปว่า 

     “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ก็ถ้าเทวดาทั้งสองจุติจากเทวโลกมาสู่ความเป็นมนุษย์ คนทั้งสอง
นั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่”  “ ดูก่อนสุมนา คนทั้งสองนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ 
ผู้ท าทานกุศล หากเกิดเป็นมนุษย์ ย่อมได้รับสิ่งอันเลิศกว่าผู้ ไม่ท าทานกุศลด้วยเหตุ 5 ประการ คือ อายุ 
วรรณะ สุข ยศ และอธิปไตย ที่เป็นของมนุษย์”  “ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าคนทั้งสองนั้นออกบวชเป็น
บรรพชิต จะมีความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่” 

     พระพุทธองค์ตรัสตอบว่า  “ ดูก่อนสุมนา คนทั้งสองนั้นจะมีความพิเศษแตกต่างกัน คือ 
คนที่ท าทานกุศล เวลาเป็นบรรพชิต ย่อมได้รับสิ่งอันเลิศกว่าคนที่ไม่ท าทานกุศลด้วยเหตุ 5 ประการ คือ 

 1) เมื่อออกปากขอย่อมได้จีวรมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อย 
 2) เมื่อออกปากขอย่อมได้บิณฑบาตมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อย 
 3) เมื่อออกปากขอย่อมได้เสนาสนะมาก เมื่อไม่ออกปากขอย่อมได้น้อย 
 4) เมื่อออกปากขอย่อมได้บริขารคือยาที่เป็นเครื่องบ าบัดไข้มากเมื่อไม่ออกปากขอย่อม            

ได้น้อย 
 5) เมื่อจะอยู่ร่วมกับเพ่ือนพรหมจรรย์เหล่าใด เพ่ือนพรหมจรรย์เหล่านั้นก็ประพฤติต่อเธอ

ด้วย กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม เป็นที่พอใจเป็นส่วนมาก ไม่เป็นที่พอใจเป็นส่วนน้อย ย่อมน าสิ่งเป็นที่
พอใจ มาเป็นส่วนมาก ย่อมน าสิ่งไม่เป็นที่พอใจมาเป็นส่วนน้อย” 

     พระราชธิดาทูลถามต่อไปว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ถ้าคนทั้งสองนั้นบรรลุอรหัตจะมี
ความพิเศษแตกต่างกันหรือไม่”พระองค์ตรัสตอบว่า“เราไม่กล่าวว่ามีเหตุแตกต่างกันใดๆในความหลุดพ้น
จากกิเลสของคนทั้งสองนั้น”ด้วยความปีติท่วมท้นพระราชธิดาจึงอุทานว่า “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ช่างน่า
อัศจรรย์จริงหนอ ข้อนี้ก าหนดได้ว่าสมควรแท้ที่คนทั้งหลายจะให้ทาน สมควรแท้ที่คนทั้งหลายจะท าบุญ 
เพราะบุญเป็นอุปการะแม้แก่เทวดา มนุษย์ และบรรพชิต”พระองค์ได้ตรัสรับรองว่า“ อย่างนั้นสุมนา
สมควรแท้ที่คนทั้งหลายจะให้ทานสมควรแท้ที่คนทั้งหลายจะท าบุญ เพราะบุญ เป็นอุปการะแม้แก่เทวดา 
มนุษย์และบรรพชิต” 

     จากพระพุทธพจน์ที่ยกมาข้างต้นย่อมแสดงให้เห็นว่าเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ควรสั่งสมทาน
กุศลให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะผู้ที่ท าทานกุศลไว้ดีแล้วย่อมมีโอกาสที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตได้
ดีกว่าและไม่ว่าจะเกิดในภพชาติใดๆย่อมสมบูรณ์ไปด้วยโภคทรัพย์สมบัติไม่ต้องกังวลในการแสวงหาทรัพย์
เพ่ือเลี้ยงชีพเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมมีโอกาสให้ได้สั่งสมบุญบารมีให้ยิ่งๆขึ้นไปได้โดยง่ าย จะท าทานมัย ศีลมัย 
หรือภาวนามัย ก็ท าได้สะดวกสบาย ทั้งยังส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดของชีวิต คือ พระนิพพานได้
อย่างรวดเร็ว 
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 ทาน คือ การให้ปันสิ่งของของตนแก่ผู้อื่นที่ควรให้ปันนั้น ย่อมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจแก่ผู้รับ
ให้ระลึกนึกถึงความเป็นผู้มีน้ าใจโอบอ้อมอารีของผู้ให้ ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่
แก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่ชนทั้งหลาย คนหมู่มากย่อมคบค้าสมาคมด้วย สมดังที่องค์สมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา ซึ่งการบริหารงานบุคคลได้น ามาใช้ใน
การวางแผนงานบุคคล การจัดบุคคลเข้าปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคคล การธ ารงรักษาบุคคล และการ
ประเมินผลงานบุคคล 

2. ด้านปิยวาจา 
ความหมายของปิยวาจา 
  ปิยวาจา คือการพูดถ้อยค าไพเราะอ่อนหวาน สุภาพ ให้ความเป็นกันเอง ไม่พูดจาท าร้าย 

ส่อเสียดหรือท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียใจ เพราะค าพูดหยาบกระด้างผูกใจใครไม่ได้ 
 ประเพณีนิยมถือความลดหลั่นกันในทาง ชาติวุฒิ คุณวุฒิ และวัยวุฒิ ซึ่ งแสดงว่าเป็นชาติที่

มีความรู้สึกนึกคิดประณีต แสดงออกให้เห็นทางความประพฤติทั้งกายวาจาและใจ วาจาไพ เราะหรือที่
เรียกเป็นศัพท์ว่า ปิยวาจานั้น ได้แก่ถ้อยค าที่เว้นจากวจีทุจริต วาจาไพเราะเป็นคุณสมบัติส าคัญในการ
พูด เพื่อความสงบส าเร็จประโยชน์ตนประโยชน์ท่านและย่อมยึดเหนี่ยวใจของผู้ฟังได้ให้เกิดความนิยมรัก
ใคร่นับถือผู้พูดมารดาบิดาเจรจากับบุตรด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน ค านั้นย่อมจับใจของบุตรธิดา ท าให้เกิด
ความรักใคร่นับถือและกตัญญูต่อบิดามารดายิ่งขึ้น บุตรธิดารู้จักพูด มารดาบิดาย่อมรักเอ็นดูมากขึ้น  
  ผู้มีมารยาทจะต้องระมัดระวังในการใช้วาจา คือ 

  1. ต้องระวังมิใช้วาจาเท็จ อันเป็นเหตุให้คนทั้งหลายคลายความเชื่อถือ เพราะความ
เท็จนั้นจะปรากฏขึ้นมิวันใดก็วันหนึ่ง ถ้ามีผู ้จ าได้ก็จะเห็นไปว่ากิริยาวาจาที่บุคคลพูดเท็จอย่างสุภาพ
เรียบร้อยนั้นเป็นเสมือน เปลือกที่หุ ้มห่อร่างกายอยู่ภายนอก แต่ภายในไม่มีอะไรดีเลย เหมือนกับต้น
กล้วยเรียบร้อยข้างนอก แต่ภายในไม่มีแก่น 

  2. ไม่ใช้วาจายุยงส่อเสียดให้ผู ้อื่นแตกร้าว หรือระหองระแหงกัน ควรหลีกเสียอย่า ง
เด็ดขาด การสนทนาที่ดีย่อมไม่กล่าวถึงใครในแง่ร้าย ให้กล่าวถึงเรื่องที่ไม่พาดถึงบุคคลในทางที่จะท าให้
เขาเสียหาย ควรพูดนทนาในทาที่จะเกิดความรู้ 

  3. ไม่กล่าววาจาหยาบคายเสียดสีดูถูก หรือขัดคอผู้อ่ืน จะท าให้ขัดเคืองกันและเป็นการ
น่าละอายส าหรับผู้ที่แสดงวาจาเช่นนั้นออกมา เพราะจะท าให้ผู้ได้ยอนได้ฟังรู้ไปถึงว่าผู้พูดมีการอบรมมา
อย่างไร 

  4. ต้องพยายามใช้ค าพูดที่เหมาะสมที่ควรและถูกหูผู้ที่เราพูดด้วย การพูดวาจาไพเราะ
ย ่อม เป ็นที ่น ิยมชมชอบแก ่ผู ้ได ้ย ิน ได ้ฟ ังมาก และย ังให ้ป ระโยชน ์แก ่ตน เองให ้เป ็นที ่น ับถ ือ  
ของคนทั้งหลาย ถ้าเข้าใจพูดอาจยังผู้น้อยให้มีแก่ใจท ากิจการด้วยความจงรักภักดี 

  5. ย่อมไม่พูดเสียงดังจนเกินไป หรือพูดพลางหัวเราะพลางในกลุ่มคนที่ตนร่วมสนทนา
ด้วย จะท าให้ผู้พูดเสียบุคลิกลักษณะของสุภาพชน 
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  6. คู่สนทนาที่ดีนั้นมิใช่จะเป็นผู้พูดอย่างเดียว หรือฟังอย่างเดียว จะต้องปฏิบัติให้พอดี 
คือรู้จักพูดให้ผู้ฟังพอใจและเป็นนักฟังที่สนใจ 

  7. สุภาพสตรีย่อมมีความส ารวมกายอยู่เป็นนิจ ไม่ส่งเสียอื้ออึง ไม่ท าสนิทหรือหยอกล้อ
กับบุรุษในที่ลับและที่เปิดเผย ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่หัวเราะส่งเสียงดัง พูดดังเกินงามจนเป็นจุดเด่นให้
คนอ่ืนหันมาจ้องมอ 

ปิยวาจา แปลว่าวาจาที่น่ารัก หรือชวนให้เกิดความรัก ถ้าการอบรมของเราดี คงจะได้กวดขัน
กันเรื่องการพูดจา พูดจาให้น่ารักต่อกันและกัน  จะต้องพูดด้วยวาจาที่น่ารัก ไม่มีใครชอบวาจาที่น่าเกลียด
น่าชัง แม้แต่หมา หรือแมว มันก็ยังไม่ชอบวาจาที่หยาบคาย มันชอบวาจาที่น่ารัก ลองเรียกแมวด้วยวาจาที่
น่าชัง มันไม่มา ต้องเรียกด้วยวาจาที่น่ารัก อ่อนโยน นิ่มนวล แล้วแมวมันก็ยังมา นี่เรียกว่าแม้แต่สัตว์
เดรฉานมันก็ชอบวาจาที่น่ารัก ยิ่งประกอบด้วยน้ าเสียง แววตาที่น่ารัก มันก็จะยิ่งส าเร็จประโยชน์ มีวินัย
ในพระพุทธศาสนา การพูดค าหยาบ การพูดเพ้อเจ้อนี่ถือว่าผิดธรรมะ ผิดวินัย ฉะนั้น เราจงพูดวาจาที่
น่ารัก อันเป็นที่ตั้งแห่งความรัก ฉะนั้นเราจะต้องนึกถึงผู้อ่ืนว่าเขาเป็นเพ่ือนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย กับเรา 
อยู่ในใจเสมอ ถ้าในใจของเรารู้สึกว่าคนเหล่านี้เป็นเพ่ือนตาย เพ่ือนรัก เพ่ือนเกิด เพ่ือนแก่ เพ่ือนเจ็บ 
เพ่ือนตาย ของเรา ในใจรู้สึกอยู่อย่างนี้แล้วไม่ต้องกลัว ค าพูดที่พูดออกไปมันจะเป็นวาจาที่น่ารักเป็น
แน่นอน เพราะในจิตใจมันรัก มันรักผู้อื่น มันจะพูดออกมาจากหัวใจ ค าพูดทั้งหมดมันก็เป็นค าพูดที่เป็นปิย
วาจา 

ปิยวาจา หมายถึงพอเหมาะ พอดีนะ ไม่ได้เกินความจริง ไม่ได้เกินเหมาะสม เหมือนกับใส่
น้ าตาลมากเกินไปมันก็กินไม่ไหวนะ ต้องใส่น้ าตาลแต่พอดีจึงจะพอดี ฉะนั้นที่มันเกินไปมันก็กลายเป็นเรื่อง
ประจบสอพลออะไรไปก็ไม่รู้ ซึ่งไม่ ไม่พึงปรารถนาด้วยเหมือนกัน ไม่ใช่ปิยวาจา เรียกว่าเหมือนกับใส่
น้ าตาลเกินไป จนมันเอียน นี้เราจงรู้จักพูดจาที่พอเหมาะพอดี มีความหมาย น้ าเสียง ส านวน อะไรที่มัน
น่ารัก แล้วก็เกิดการผูกพันกันอย่างที่ว่า ไม่ต้องเสียเงินเสียทองเหมือนการให้ทาน เพียงแต่พูดให้น่ารักก็
ได้ผลดีเหมือนกัน หรือบางทีจะมากกว่าที่จะต้องลงทุนให้เงินให้ทอง 

ฉะนั้นผูกพันด้วยวาจาที่น่ารัก เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่ง มันไม่หมดเปลืองมากเหมือนกับการให้
สิ่งของ ฉะนั้นเธอคงจะได้รับการพูดจาที่เป็นระเบียบเรียบร้อย น่ารัก แล้วเธอก็อย่าทิ้งมันไปเสีย สึก
ออกไปแล้วไปพูดจาหยาบคาย กระด้าง สามหาว เหมือนที่เคยชินกันแต่ก่อนบวช ต้องไม่แก้ตัวว่ามันเคย
ชิน เพราะว่าระหว่างบวชนี้เราล้างออกทิ้งทั้งหมดแล้ว การบวชของเราจึงได้ผล นี้เป็นข้อที่ ๒ ว่าเราจะมี
วาจาที่เป็นที่ตั้งแห่งความรัก หรือน่ารัก เป็นเครื่องผูกพันสังคม 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) (2550)  ได้ให้ค าจ ากัดความไวในพจนานุกรมพุทธศาสตร
ฉบับ ประมวลธรรมวา “ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ หมายถึง วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่มน้ําใจหรือวาจา 
ซาบซึ้งใจ คือกลาวค าสุภาพไพเราะออนหวานสมานสามัคคี ใหเกิดไมตรีและความรักใครนับถือ ตลอด ถึง
ค าแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยอมตาม 

พระธรรมโกศาจารย (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2551)  ไดกลาววาปยวาจาหมายถึง การพูดถอยค า 
ไพเราะออนหวาน (วจีไพเราะ) นักบริหารที่ดีจะรูจักผูกใจคนดวยค าพูดออนหวาน ค าพูดหยาบ กระด้าง
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ผูกใจใครไมได ตามปกติคนเราจะมัดสิ่งของตองใชของออน เชน เชือก หรือลวดมัด ใน ท านองเดียวกันเรา
จะมัดใจคนไดก็ด้วยถ้อยค าอ่อนหวาน ดังโคลงโลกนิติที่ว่า อ่อนหวานมานมิตรล้น เหลือหลาย หยาบบ่มี
เกลอราย เกลื่อนใกล้ ดุจดวงศศิฉาย ดาวดาษ ประดับนา สุริยส่องดาราไร เมือ่รอ้นแรงแสง 

กรมการศาสนา (2539)  ให้ความหมายของค าวาปยวาจา หมายถึง วาจาเปนที่รัก วาจาดูดดื่ม
น้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือ กล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรัก 
ใครนับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชนประกอบดวยเหตุผลเปนหลักฐานจูงใจใหนิยมยกยอง องคประกอบ
ของปยวาจา มีดังนี้  

 1. เป็นค าจริง ค าสัตย์ ไมใชค าท่ีปนขึ้นโกหกหลอดหลวง  
 2. เปนค าออนหวาน คือ ไพเราะ ท าใหผูฟงเพลิดเพลิน สบายใจ ฟงงาย ไมรเูบื่อ  
 3. เปนค าพูดมีประโยชน คือ กลาวแตสิ่งดีมีสารประโยชน น าไปปฏิบัติใหเปนประโยชน ใน

ชีวิตประจ าวันได  
 4. เปนค าพูดที่ประกอบดวยเมตตา คือ พูดดวยความหวังดีตอกัน ปรารถนาความสุขความ

เจริญต่อกันและกัน ไมมีจิตมงุรายใด ๆ พูดกันดวยใบหนายิ้มแยมแจมใส ไมพูดดวยโทสะ  
 5. เปนค ากลาวถูกกาลเทศะ คือ กลาวเหมาะสมกับเวลา และสถานที่  
ไสว มาลาทอง  (2552)  ให้ความหมายของค าว่าปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ อ

อนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสมกับ กาลเทศะ 
พระพุทธเจาไดทรงใหความส าคัญกับการพูดเปนอยางยิ่งเพราะการพูดเปนบันไดขั้น แรกที่จะสรางมนุษย
สัมพันธอันดีใหเกิดข้ึน วิธีการที่จะพูดใหเปนปยวาจานั้น จะตองพูดโดยยึด หลักเกณฑดังตอไปนี้  

 1. เวนจากการพูดเท็จ  
 2. เวนจากการพูดสอเสียด  
 3. เวนจากการพูดค าหยาบ  
 4. เวนจากการพูดเพอเจอ  
วิทย วิศทเวทย และเสถียรพงษ วรรณปก  (2544)  อธิบายถึง ปยวาจา ไวในหนังสือเรียน

สังคม ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา พอสรุปไดดังนี้ ปยวาจา คือ การพูดดวยถอยค าที่
ไพเราะออนหวาน พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย กาวราว พูดในสิ่งที่เปนประโยชนเหมาะสมกับ
กาลเทศะ วิธีการพูดใหเปนปยวาจานั้นตองพูดโดย ยึดหลักเกณฑดังตอไปนี้  

 1. เวนจากการพูดเท็จ คือ พูดแต่ค าสัตย์ ไมพูดจาโกหกหลอกลวงผู้ อ่ืน เพ่ือแสวงหา
ผลประโยชน์ให้แกตนเอง ไดเห็นไดฟงอยางไรก็พูดไปอยางนั้น ไมพูดเสริมความจากเรื่องเล็กกลายเป็น
เรื่องใหญ่  

 2. เวนจากการพูดสอเสียด คือ ไมพูดจายุยงใหเขาแตกราว โดยเอาความทางนี้ไปบอก ทาง
โนนหรือเอาความทางโนนมาบอกทางนี้ เมื่อไดยินไดฟงเรื่องราวที่เปนชนวนกอใหเกิดการ แตกความ
สามัคคีก็หาทางระงับเสีย 3 เวนจากการพูดค าหยาบ คือ พูดดวยถอยไพเราะค าออนหวาน สุภาพ ไม
เอะอะ โวยวาย ไมพูดเรื่องหยาบคาย เมื่อฟงแลวมีความสบายใจ 4 เวนจากากรพูดเพอเจอ คือ ไมพูดใน
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สิ่งที่เหลวไหลไรสาระ หรือพูดก ากวม วกไปวนมาจน จับใจความไมได้แตควรพูดในสิ่งที่เปนประโยชนมี
สาระมีเหตุผล  

อรศิริ เกตุศรีพงษ  (2550)  กรมการศาสนาใหความหมายของค าวา “ปยวาจา หมายถึงการ 
แบงปนค าพูดดีๆ ค าพูดที่ไพเราะ พูดในสิ่งที่เป็นประโยชนเหมาะกับกาลเทศะ พูดให้ก าลังใจกัน ซึ่งใน 
มุมมองของผู้เขียนเห็นวา“ปยวาจา”มีความส าคัญมากตอการจัดการความรูในองคการเพราะการจะ น า
เครื่องมือต่างๆ มาใชในกระบวนการจัดการความรู เพ่ือที่ จะดังความรูที่ ฝงอยู ในตัวคน(Tacit 
Knowledge) ออกมาแลกเปลี่ยนกันนั้นตองใชลักษณะของการสื่อสารเปนหลัก” จากความหมายของป
ยวาจา สรุปไดวาปิยวาจา คือ ใช้วาจาประสานไมตรี หมายถึง การ พูดจาดวยถอยค าที่ไพเราะออนหวาน 
พูดดวยความจริงใจ ไมพูดหยาบคาย ก้าวร้าวพูดในสิ่งที่เป็น ประโยชนและเหมาะสมกับกาลเทศะ ดังนั้น 
การท างานร่วมกันจะต้องพูดหรือปรึกษาหารือกันโดย ยึดถือหลักเกณฑ์ 4 ประการ คือ  

 1) เว้นจากการพูดเท็จ  
 2) เว้นจากการพูดส่อเสียด  
 3) เว้นจากการ พูดค าหยาบ และ  
 4) เว้นจากการพูดเพ้อเจอ และที่ส าคัญอย่างยิ่ง คือจะต้องพูด หรือเจรจากันดัวย ไมตรี และ

ความปรารถนาดีต่อกัน ดังนั้น ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร ควรมีการ
สื่อสารด้วยวาจาที่ไพเราะอ่อนหวาน ชวนฟัง ยกยอ่ง ชมเชยผู้ที่ประสบความส าเร็จในการ ปฏิบัติงาน และ
ใช้ค าพูดที่เหมาะสมตามกาลเทศะต่อบุคลากร 

สรุปได้ว่า  ปิยวาจา หมายถึง  การเจรจาที่อ่อนหวาน ย่อมเป็นที่ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟัง
หรือคู่สนทนา ไม่มีใครชอบวาจาที่หยาบคายแข็งกระด้าง หรือวาจาที่ก้าวร้าว ที่ไร้มารยาท ไม่รู้กาลเทศะ 
และวาจาที่ไม่ไพเราะ ไม่สมฐานะระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังและคู่สนทนาด้วย คนเราจะได้ดีหรือถึงความเสื่อมก็
ด้วยวาจานั่นแหละ เป็นข้อส าคัญประการหนึ่ง โบราณท่านจึงกล่าวไว้ว่า ปากเป็นเอก เลขเป็นโท 
หมายความว่า วาจาที่ดี ที่สุภาพ ที่ไพเราะอ่อนหวานนั่นแหละเป็นข้อปฏิบัติที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งของ
การครองใจคนและจะได้ดีก็เพราะวาจานั่นแหละ ส่วนค าว่า เลข ณ ที่นี้ หมายถึง วิชาความรู้ยังเป็นรอง 
คือ ถึงจะเป็นคนมีความรู้สูง แต่ถ้าปากไม่ดีเสียแล้ว ย่อมหวังความเจริญในชีวิตได้ยาก เพราะคนปากเสีย
ไม่อาจผูกใจใครไว้ได้ จะหาคนคบหาสมาคมเป็นมิตรสหายที่ดีที่จริงใจต่อกันได้ยาก ปิยวาจา คือ วาจาที่
ไพเราะสุภาพอ่อนโยนต่อกันตามฐานะเท่านั้นแหละที่จะเป็นเครื่องผูกใจ  ยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนได้ยืนนาน 
ซึ่งเป็นประโยชน์เหมาะส าหรับการบริหารงานบุคคล 
 3. ด้านอัตถจริยา 
  การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านอัตถจริยา มีผู้ให้
ความหมายของค าว่า อัตถจริยา ไว้ดังนี้ 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2551)  ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในพจนานุกรมพุทธ
ศาสตร์ฉบับประมวลธรรมว่า “อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ
บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม” 
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  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  (2549)  ได้กล่าวว่า อัตถจริยา หมายถึง การท า
ตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น (สงเคราะห์ประชาชน) ตรงกับค าพังเพยที่ว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดายปั้นวัว
ปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” นักบริหารท าอัตถจริยาได้หลายวิธี เช่น บริการช่วยเหลือยามเขาป่วยไข้ หรือเป็น
ประธานในงานพิธีของผู้ใต้บังคับบัญชาดังโคลงโลกนิติที่ว่า 
   อาศัยเรือนท่านให้  วิจารณ์ 
   เห็นท่านท าการงาน  ช่วยพร้อง 
   แม้มีกิจโดยสาร  นาเวศ 
   พายค่อยช่วยค้ าจ้วง  จรดให้จนถึง 
  กรมวิชาการ  (2526)  อธิบายถึงค าว่าอัตถจริยา ไว้ในหนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 1เรื่อง พระพุทธศาสนาว่า อัตถจริยา คือ การท าตนให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หมายถึง 
การบ าเพ็ญประโยชน์ตามหน้าที่ของตนตามฐานะการบ าเพ็ญประโยชน์นี้ไม่ได้หมายความแต่เพียงการ
ออกไปช่วยเหลือบ าเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมในภายนอกเท่านั้น แต่ยังหมายถึงว่าเรามีหน้าที่อะไรก็บ าเพ็ญ
ประโยชน์ไปตามหน้าที่นั้นๆ เช่น อยู่บ้านเป็นลูกก็ช่วยพ่อแม่ท างานบ้าน ไปโรงเรียนช่วยท าความสะอาด
ห้องเรียน ช่วยเหลือครูบาอาจารย์ เดินบนถนนพบคนชราจะข้ามถนนที่มีรถมากก็ช่วยโบกรถให้ แล้วพา
คนชรานั้นข้ามไป ขึ้นรถเมล์พบเด็กหญิงมีครรภ์ หรือคนชราก็ลุกให้นั่ง เป็นต้น  
  กรมการศาสนา (2544)  ให้ความหมายของค าว่า อัตถจริยา หมายถึง การประพฤติ
ประโยชน์ คือขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ตลอดถึงการแก้ไขปรับปรุงส่งเสริม
ในทางจริยธรรม ประเภทของ อัตถจริยาแบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ  
   1. เวยยาวัจจะ ขวนขวายช่วยเหลือให้งานส าเร็จ ได้แก่ การช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ทั้งด้าน
ก าลังความคิด ก าลังปัญญา และก าลังทรัพย์ เช่น การช่วยเหลือกันในครอบครัวระหว่างพ่อแม่กับลูกๆการ
ช่วยเหลือระหว่างญาติต่อญาติ เพ่ือนต่อเพ่ือน รวมทั้งเพ่ือนบ้านต่อเพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมชาติต่อเพ่ือนร่วม
ชาติ หรือเพ่ือนมนุษย์ด้วยกัน นั่นเอง 
   2. ธรรมสมาทปนา การชักน าในทางดี ช่วยด้านสติปัญญาความคิด แนะน าเรื่องการ
ปรับปรุงด้านอาชีพ ความเป็นอยู่ต่าง ๆ ด้านสุขภาพร่างกาย โดยเฉพาะคือการปลูกจิตส านึกให้แต่ละคน
รู้จักช่วยเหลือตัวเองและสังคมของตน 
  ไสว มาลาทอง  (2542)  ให้ความหมายของค าว่า“อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิด 
หรือการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน” 

  วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก  (2544)  อธิบายถึง อัตถจริยา ไว้ในหนังสือเรียน
สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา พอสรุปได้ดังนี้  
   อัตถจริยา คือ ประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อ่ืน ถึงแม้นักเรียนจะอยู่ในวัยเรียนแต่ 
ก็สามารถบรรลุถึงธรรมข้อนี้ได้ง่าย ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางดังนี้ 
   1. มีความประพฤติชอบทางกายเรียกว่า“กายสุจริต”ได้แก ่
    1) เว้นจากการท าลายชีวิต 
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    2) เว้นจากการลักทรัพย์ฉ้อโกงทรัพย์ 
    3) เว้นจากการประพฤติผิดในกาม 
   2. มีความประพฤติชอบทางวาจาเรียกว่า“วจีสุจริต”ได้แก่ 
    1) เว้นจากการพูดเท็จ 
    2) เว้นจากการพูดส่อเสียด 
    3) เว้นจากการพูดค าหยาบ 
    4) เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ 
   3. มีความประพฤติชอบทางใจเรียกว่า “มโนสุจริต” ได้แก่ 
    1) ไม่โลภอยากได้ของผู้อื่น 
    2) ไม่พยายามปองร้ายผู้อ่ืน 
    3) เห็นชอบตามท านองคลองธรรม 
 อรศิริ เกตุศรีพงษ์  (2550)  ให้ความหมายของค าว่า  อัตถจริยา  หมายถึง  การแบ่งปันความรู้
การให้ความช่วยเหลือในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น การแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ที่เป็นความรู้ที่ฝัง
อ ยู่ ใ น ตั ว ค น  (Tacit Knowledge) เป็ น สิ่ ง ที่ ท า ได้ ย า ก ก ว่ า ก า ร แ บ่ ง ปั น ค ว า ม รู้ ที่ ชั ด แ จ้ ง
(Explicit0Knowledge)  ดังนั้น หากองค์กรใดสามารถปลูกฝังให้บุคลากรในองค์การมี“อัตถจริยา”แล้ว ก็
ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปที่จะท าให้คนในองค์การมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน  รวมทั้งท าให้การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของการท างานเพราะเมื่อเพ่ือนร่วมงานขาดความรู้ในเรื่องใด หรือต้องการ
แลกเปลี่ยนความรู้ในเรื่องใด ผู้ที่มีความรู้ก็จะแบ่งปันให้โดยไม่หวงความรู้ หรือถ้าไม่ได้ขาดความรู้ แต่ขาด
ก าลังคนเพ่ือนคนอ่ืน ๆ ก็ยินดีที่จะเขาไปช่วยให้งานส าเร็จ หรืออาจเรียกได้ว่า ท าให้พนักงานในองค์การ
เป็นกัลยาณมิตรซึ่งกันและกัน  

 จากความหมายของ อัตถจริยา สรุปได้ว่า อัตถจริยา หมายถึง  การประพฤติสิ่งที่ดีเป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน หมายความว่า ความเป็นผู้มีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือกิจการของ
ผู้อื่นให้ส าเร็จ รู้จักช่วยกระท ากิจอันเป็นประโยชน์บุคคลอื่นหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่
ฐานะและโอกาส ไม่เป็นคนแล้งน้ าใจช่วยใครไม่เป็น ความเป็นผู้มีน้ าใจ ย่อมประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์
แก่ผู้อ่ืนตามสมควรแก่ฐานะและโอกาส ด้วยเมตตากรุณาธรรม ย่อมเป็นเครื่องผูกใจหรือเครื่องยึดเหนี่ยว
ใจผู้อ่ืน ให้ผูกสมัครรักใคร่ และมีความสัมพันธ์อันดีต่อกันได้ยั่งยืนนานเป็นอย่างดี การประพฤติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้อ่ืน เป็นเครื่องผูกใจคน เป็นคุณธรรมเครื่องครองใจคนให้มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้อย่าง
ยั่งยืน โดยการประพฤติในสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 
 4. ด้านสมานัตตตา 
 การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในด้านสมานัตตตา มีผู้ให้
ความหมายของค าว่า สมานัตตตา ไว้ดังนี้ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2553) ได้ให้ค าจ ากัดความไว้ในพจนานุกรมพุทธศาสตร์ 
ฉบับประมวลธรรมว่า “สมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ ท าตนเสมอต้นเสมอปลายปฏิบัติ
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สม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมกันรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ 
ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี” 

 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต)  (2549)  ได้กล่าวว่า สมานัตตตา หมายถึง การ
วางตัวสม่ าเสมอ (วางตนพอดี) เมื่อนักบริหารไม่ทอดทิ้งผู้ร่วมงานทั้งหลาย เขาจึงจะสามารถสร้างทีมงาน
ขึ้นมาได้ นั่นคือถือคติว่า “มีทุกข์ร่วมทุกข์ มีสุขร่วมเสพ” นักบริหารต้องกล้ารับผิดชอบในผลการตัดสินใจ
ของตนเองถ้าผลเสียตกมาถึงผู้ปฏิบัติตามค าสั่งของตน นกับริหารต้องออกมาปกป้องคนนั้น ไม่ใช่หนีเอาตัว
รอดตามล าพัง ตัวอย่างคนที่มี สมานัตตาก็คือคนที่เป็น “เพ่ือนตาย” ในโคลงบทนี้ 
   เพ่ือนกิน สิ้นทรัพย์แล้ว  แหนงหนี 
   หาง่าย หลายหมื่นปี  มากได ้
   เพ่ือนตาย ถ่ายแทนชี-  วาวาตม์ 
   หายาก ฝากผีไข้  ยากแท้จักหา 
 กรมวิชาการ  (2526)  อธิบายถึงค าว่า  สมานัตตตา ไว้ในหนังสือเรียนสังคมศึกษาชั้น
มัธยมศึกษาปีที่2เรื่อง พระพุทธศาสนา ว่า “สมานัตตตา คือการท าตนเสมอต้นเสมอปลาย รู้จักวางตัวให้
เข้ากับผู้อ่ืนได้ในทางที่ชอบเป็นมิตรเข้ากันได้กับทุกคน”  

 กรมการศาสนา  (2544)  ให้ความหมายของค าว่า “สมานัตตตา หมายถึง ความมีตนเสมอ คือ 
การท าตนเสมอต้นเสมอปลายก็ดี ปฏิบัติสม่ าเสมอไม่ถือชั้นวรรณะในชนทั้งหลายก็ดี เสมอกันในสุขและ
ทุกข์โดยร่วมกันรู้ร่วมกันแก้ไขก็ดีตลอดถึงการวางตนเหมาะสมแก่ฐานะ  ภาวะ บุคคล เหตุการณ์ และ
สิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในทุกกรณี อันแสดงถึงความเป็นผู้ไม่ถือตัวทั้งสิ้น” 
 ไสว มาลาทอง  (2542) ให้ความหมายของค าว่า “สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ 
หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย คุณธรรมข้อนี้จะช่วยให้เราเป็นคนมีจิตใจหนักแน่นไม่โลเล
รวมทั้งยังเป็นการสร้างความนิยมและไว้วางใจให้แก่ผู้อ่ืนอีกด้วย” 

 วิทย์ วิศทเวทย์ และเสถียรพงษ์ วรรณปก  (2544) อธิบายถึง สมานัตตตา ไว้ในหนังสือเรียน
สังคมศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่อง พระพุทธศาสนา พอสรุปได้ดังนี้ 
  สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอ หรือมีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายการที่
เราจะประพฤตตินให้เป็นผู้มี “สมานัตตตา” นั้นต้องยึดหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
  1. บุคคลาธิษฐาน คือ บุคคลที่เป็นตัวตั้งหมายความว่าถ้าเรามีต าแหน่งมีฐานะสูงส่งขึ้น
จะต้องไม่หลงลืมตัวเคยแสดงความเคารพนับถือผู้ใดก็แสดงความเคารพนับถืออย่างนั้น 
  2. ธรรมาธิษฐาน คือ ธรรมที่เป็นที่ตั้งหมายความว่าบุคคลทุกคนย่อมมีความเสมอภาค 
 อรศิริ เกตุศรีพงษ์ (2550) ให้ความหมายของค าว่า สมานัตตตา หมายถึง การมีความประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลาย การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอจริงใจต่อกันความเสมอต้นเสมอปลายจะช่วยให้เกิด
ความรู้สึกปลอดภัย ไม่ระแวงกัน และเป็นการสร้างความไว้วางใจกัน เชื่อใจกัน (Trust) เพราะถ้าคนใน
องค์การไม่มีความไว้วางใจกันหรือไม่เชื่อใจกัน พนักงานก็จะไม่อยากน าความรู้ประสบการณ์ เทคนิคใน
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การท างานต่าง ๆ มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ดังนั้น จึงถือได้ว่า “สมานัตตตา” เป็นแรงกระตุ้น
ในระยะยาวที่จะผลักดันให้คนในองค์การเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง  

 จากความหมายของสมานัตตตา สรุปได้ว่า สมานัตตตา คือ ร่วมทุกข์ร่วมสุขในทุกคราว
หมายถึง ความเป็นผู้มีตนเสมอ ไม่ถือตัว ก็คือ ความประพฤติปฏิบัติดีต่อผู้อ่ืนอย่างเสมอต้นเสมอปลาย 
เมื่อมีชีวิตที่เจริญก้าวหน้า หรือได้ดิบได้ดีขึ้นไป ก็ไม่ถือตัวหรือท าตัวเย่อหยิ่งกับญาติพ่ีน้องหรือมิตรสหาย
เดิม ที่เคยคบค้าหรือปฏิบัติดีต่อกัน เคยเคารพนับถือกันมาอย่างไร ก็คงประพฤติปฏิบัติดีต่อกัน เคารพนับ
ถือกันอยู่อย่างนั้น ความเป็นผู้มีตนเสมอนี้เป็นคุณเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจผู้อ่ืนไว้เป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันได้
เป็นอย่างด ี

สรุปได้ว่า หลักสังคหวัตถุ 4 นี้ เป็นหลักธรรมที่มีความส าคัญของผู้บริหารสถานศึกษา
โดยเฉพาะกับบุคลากรในสถานศึกษา ซึ่งมีบทบาทหน้าที่แตกต่างกันไปในสถานศึกษา การน าหลักสังคห
วัตถุของผู้บริหารสถานศึกษามาใช้ในการบริหารงานบุคคล เป็นการสร้างบรรยากาศทีดีในการท างาน จะ
เป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การท างานมีความราบรื่นมากยิ่งขึ้น อันจะส่งผลให้บุคลากรในสถานศึกษามี
คุณภาพ และน าไปสู่การเป็นหน่วยงานที่มีคุณภาพต่อไป 

หลักธรรมอีกหมวดหนึ่ง ที่จะช่วยให้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยว ผูกไมตรี ช่วยเหลือซึ่งกันในการ
พัฒนางานให้มีความประสบความส าเร็จ คือ สังคหวัตถุ 4 หมายถึงธรรมเครื่องยึดเหนี่ยว คือยึดเหนี่ยวใจ
บุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ ได้แก่ 1) ทาน คือการให้ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ 
เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือด้วยสิ่งของ ตลอดถึงการให้ความรู้และสั่งสอน 2) ปิยวาจา หรือเปยยวัชชะ คือ
วาจาที่เป็นที่รัก วาจาดูดดื่มน้ าใจ หรือวาจาซาบซึ้งใจ คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวาน สมานสามัคคี 
ให้เกิดไมตรี และความรักใคร่นับถือ ตลอดถึงค าแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็นหลักฐานจูงใจให้
นิยมยินดี 3) อัตถจริยา คือการประพฤติประโยชน์ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์
ตลอดถึงช่วยแก้ไขปรับปรุงส่งเสริมทางจริยธรรม และ 4) สมานัตตตาคือความมีตนเสมอ ท าตนเสมอต้น
เสมอปลาย ปฏิบัติสม่ าเสมอกันในชนทั้งหลาย และเสมอในสุขทุกข์โดยร่วมรับรู้แก้ไข ตลอดถึงวางตน
เหมาะสมแก่ฐานะ ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมในแต่ละกรณี  (ที.ปา. 
11/140/167), (องฺ.จตุกฺก. 21/32/42) ถ้าจริง ๆ แล้วมีการยึดถือ ค าที่ว่า "งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาล
สุข"ต้องท างานจึงจะมีเงิน และต้องมีเงินถึงจะมีคนท างาน (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2557 : 
2) ในการท างานก็เป็นส่วนส าคัญ งานเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตที่จะน าพาไปสู่ชีวิตที่ดีขึ้น และยังน าไปสู่สังคม
และประเทศชาติ บางคนมองว่า การท างานก็คือ การพัฒนาตนเอง ให้มีศักยภาพที่ดีขึ้น มีความสมารถมี
ความเจริญก้าวหน้า ท าให้เราเชี่ยวชาญช านาญในสิ่งที่ปฏิบัติอยู่ ในด้านทางคุณธรรมก็ยังสามารถฝึกใน
ด้านของ สมาธิ สติปัญญา การแก้ไขปัญหา ฯลฯ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ เป็นเครื่องมือที่จะพัฒนาฝึกฝนตนเองได้อีก
ทาง ที่ใดมีการพัฒนางานที่นั้นก็จะมีความเจริญก้าวหน้าให้เท่าทันต่อสังคม และประเทศชาติได้อย่าง
ต่อเนื่อง ดังค าที่ว่า "ชีวิตสมบูรณ์ ความสุขก็สมบูรณ์ สังคมก็สุขสมบูรณ์ เพราะจิตเป็นอิสระด้วยปัญญา ที่
ถึงการพัฒนาอย่าสมบูรณ์" (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), 2556 : 41) 
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จะเห็นได้ว่า การพัฒนาเป็นสิ่งส าคัญต่อการด ารงชีวิตในปัจจุบันนี้ ถ้าคนเราน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาที่มีการเรียนรู้ฝึกฝนตนเองอยู่สม่ าเสมอ และสามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้
อย่างดี ซึ่งท าให้มีชีวิตที่ดี มีสติ เพราะสติ เป็นจุดเริ่มต้นแห่งปัญญามีความสุขที่แท้จริง ด าเนินชีวิตด้วย
ปัญญา รู้เท่าทันความจริงที่เป็นธรรมดาที่เป็นเหตุปัจจัยในกฎของธรรมชาติ สิ่งเหล่านี้เป็นประโยชน์แก่
ตนเอง สามารถท าหน้าที่ของตนเองได้อย่างถูกต้อง ตั้งใจท าให้ดี พัฒนาตนเอง ให้ถึงจุดมุ่งหมายของชีวิต 
ท าให้เกิดคุณประโยชน์ต่าง ๆ จนส่งผลให้มีความประสบความส าเร็จในหน้าที่การงาน เมื่อเรามีความตั้งใจ
ในงานที่ได้รับ มีความพยายามในสิ่งที่ต้องรับผิดชอบ รู้จักใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญญาเมื่ อเกิดปัญหา 
สามารถไตร่ตรอง ตรวจสอบเหตุผลที่เป็นจริงได้ มีการพัฒนาหน้าที่การงานของตนเองไปในทางที่ดีที่เจริญ 
จากนั้นก็ร่วมมือพัฒนาสังคมต่อ มีการพัฒนาให้เจริญงอกงาม เมื่อสังคมมีการพัฒนา ที่มีการเน้นทางด้าน
การปรับพฤติกรรม พัฒนาพฤติกรรมให้เหมาะสม และยังเสริมไปสู่ จุดมุ่งหมายสร้างในสิ่งที่ต้องการ 
วางแผนและแนวทางในการปฏิบัติ น าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามายึดในการด ารงชีวิต ยึดหลักปฏิบัติ
ที่มีประโยชน์ต่อตนเอง ต่อผู้อ่ืน และต่อสังคม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการด าเนินชีวิตไปสู่การ
ด าเนินชีวิตที่เข้าถึงจุดมุ่งหมายสูงสุดต่อไป 

2.3.3 ความส าคัญของหลักสังคหวัตถุ 4 กับการบริหารงานบุคคล 
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. 9 ราชบัณฑิต (2548)  ได้กล่าวถึงความส าคัญของ  

สังคหวัตถุ 4 กับการบริหารงานไว้ว่า การสร้างความผูกพันของพนักงานในองค์กรหรือ employee 
engagement เป็นเรื่องที่ทุกองค์กรคาดหวังให้เกิดขึ้น เพ่ือที่จะรักษาพนักงานคนดีมีฝีมือไว้กับองค์กรให้มี
ความสามารถในการด าเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่อง มาในคราวนี้จะขอน าเสนอเรื่องของความผู กพันใน
แบบไทยสไตล์กันบ้าง จะได้เห็นว่าสามารถท าได้ง่าย ๆ ไม่ต้องลงทุนสูงมาก และเข้ากันได้ดีกับความเป็น
องค์กรไทย นั่นคือ การใช้หลักค าสอนของพระพุทธศาสนามา implement ซึ่งได้แก่ สังคหวัตถุ 4 ที่เป็น
หลักธรรมอันน าไปสู่การยึดเหนี่ยวจิตใจคนไว้ได้ สังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน คือ การให้ 2. ปิยวาจา คือ 
การพูดดี 3. อัตถจริยา คือ การท าประโยชน์แก่ผู้อ่ืน 4. สมานัตตา คือ การท าตัวเสมอต้นเสมอปลาย ซึ่ง
หลักธรรมเหล่านี้เป็นสิ่งที่คนไทยเราคุ้นเคยอยู่แล้ว พอมาประยุกต์ใช้สังคหวัตถุ 4  เพ่ือยึดเหนี่ยวน้ าใจ
พนักงานให้มีความผูกพันกับองค์กรก็จะสามารถท าได้ดังนี้ 

 1. การให้ การแบ่งปัน การเสียสละ การเอ้ือเฟ้ือ ฯลฯ รูปแบบของการให้ในองค์กรมี
หลากหลาย ดังต่อไปนี้ 

  - ให้สิ่งที่มีมูลค่า เช่น ค่าจ้าง สวัสดิการ รางวัล โบนัส วันหยุดพิเศษ ของขวัญในโอกาส   
ต่าง ๆ 

  - ให้ความรู้ เช่น การสอนงานการฝึกอบรม การแก้ปัญหาในงานรูปแบบการเรียนรู้ต่างๆ 
  - ให้อภัย เช่น การไม่เอาโทษในความผิดครั้งแรก การยอมให้ผิดพลาดเพ่ือให้เกิดการ

เรียนรู้ 
  - ให้โอกาส เช่น ความก้าวหน้าเติบโต ความท้าทายในงาน เปิดรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%93%E0%B8%91%E0%B8%B4%E0%B8%95
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  - ให้ก าลังใจ เช่น การกล่าวค ายกย่องชมเชยเมื่อท าดี ช่วยเหลือ ดูแลเอาใจใส่ เมื่อ
พนักงานท้อแท ้

  - ให้คุณภาพชีวิตที่ดี เช่น สภาพแวดล้อมบรรยากาศที่ดี มีเวลาท างาน ภาระงาน 
ทรัพยากร ที่เหมาะสม 

ตัวอย่างง่าย ๆ ในการให้ ก็คือ สวัสดิการเครื่องดื่มฟรีส าหรับพนักงาน ท าให้พนักงานรู้สึกว่า
ไม่ได้ท างานกับองค์กรแล้งน้ าใจ แต่ท างานกับองค์กรรวยน้ าใจ ส่งผลให้พนักงานให้ความร่วมมือ
ประสานงานกันอย่างดี และมีความเต็มใจท างานให้ดีเพ่ือตอบแทนความมีน้ าใจระหว่างคนท างานด้วยกัน
ภายในองค์กร ธรรมชาติของน้ าให้ผลทางจิตวิทยาที่ช่วยละลายความงก ๆ เค็ม ๆ ของผู้บริหารหรือช่วย
ดับอารมณ์ผู้จัดการที่ใจร้อนได้ เหมือนเอาน้ าดับไฟ นั่นเอง 

 2. การพูด หรือในที่นี้รวมถึงการสื่อสารทั้งหมด แต่การสื่อสารส่วนใหญ่ในองค์กรเป็นการ
สื่อสารแบบไม่เป็นทางการซึ่งวิธีในการสื่อสารที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือการพูดนั่นเอง ดังนั้น การพูดจึงมี
ความส าคัญมาก พลังของค าพูดสามารถท าให้คนฮึกเหิมมีไฟในการท างาน สร้างแรงบันดาลใจ หรืออาจท า
ให้คนท างานเสียขวัญก าลังใจจนลาออกได้ 

หลักการพูดในที่ท างานท่ีจะท าให้คนท างานรู้สึกดีมีไมตรีต่อกัน มีดังต่อไปนี้ 
 - พูดให้รู้เรื่อง ชัดเจน เข้าใจตรงประเด็น 
 - พูดยกย่องชมเชย ให้ก าลังใจ 
 - พูดปลอบโยน เอาใจ 
 - พูดความจริง ไม่โกหกหลอกลวง  
 - พูดมีอารมณ์ขัน บรรยากาศผ่อนคลาย 
 - พูดเพราะ ไม่ใช้วาจาข่มขู่ วางอ านาจ 
 - พูดจาสุภาพ ให้ความเคารพผู้ฟัง 
 - พูดด้วยน้ าเสียงที่น่าฟัง 
 - พูดให้คิด ให้มีแรงจูงใจ 
 - พูดให้ถูกจังหวะ เวลา ถูกคน 
 - พูดขอบคุณ ขอบใจ ขอโทษ และไม่เป็นไร 
ถ้าสมมติมีความจ าเป็นที่จะต้องต าหนิติเตียนข้อผิดพลาดของพนักงาน ให้ใช้วิธีหาค าชมก่อน

แล้วค่อยติ แล้วอย่าไปต าหนิที่ตัวบุคคล ให้คอมเมนต์ที่เรื่องงาน และที่ส าคัญห้ามใช้การดุด่าหยาบคาย
ระบายอารมณ์ แต่ต้องมีวิธีการแก้ไขปัญหา ค าแนะน า ระบุความคาดหวังที่ต้องการอย่างชัดเจน พนักงาน
บางคนยอมให้ด่าได้ก็จริง แต่ต้องบอกด้วยว่าจะให้ท ายังไง ไม่ใช่โดนด่าฟรีแล้วไปคิดต่อเอาเองว่าจะแก้
ยังไง เสียทั้งงาน เสียทั้งความรู้สึก 

 3. การกระท าที่เป็นประโยชน์ ในองค์กรสามารถท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อพนักงานผ่าน
กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อตัวพนักงานเอง หรือประโยชน์ต่อสังคมชุมชน ท าให้เกิดความรู้สึกที่ดี 
และก่อให้เกิดความผูกพันได้ในที่สุด 
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 - กิจกรรมพนักงานสัมพันธ์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรภายในองค์กร เช่น กีฬาสี สัมมนา ท่อง
เทียว ประจ าปี 

 - กิจกรรมร่วมกันระหว่างองค์กรกับครอบครัวพนักงาน เช่น family day, จัดงานวันพ่อ วัน
แม่ วันเด็ก ในโรงงาน 

 - โครงการช่วยเหลือพนักงานที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น บรรเทา ฟ้ืนฟู ผู้ประสบภัยพิบัติ 
น้ าท่วม ไฟไหม้บ้าน 

 - โครงการด้าน CSR ต่าง ๆ เพราะพนักงานรุ่นใหม่เลือกท างานกับองค์กรที่มีส่วนช่วยในการ
สร้างให้โลกนี้น่าอยู่ 

บริษัทต่างชาติเคยมาดูงานในเมืองไทยก็ต้องอึ้งกับการสร้าง engagement ในวิถีไทยแบบเรียบ
ง่ายชนิดที่คิดไม่ถึงนั่นคือ การตักบาตรวันเกิดพนักงาน การนิมนต์พระมาท าบุญที่บริษัท การรดน้ าด าหัว
ผู้บริหาร ฯลฯ สิ่งเหล่านี้เป็นการหล่อหลอมทางสังคมผ่านวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทยซึ่งเป็นการ
บริหารอย่างละเอียดอ่อน 

 4. สิ่งที่ท ามาทั้งหมดในข้อข้างต้นนี้จะยั่งยืนและรักษาความผูกพันได้ในระยะยาวก็ต้อง มี
ความสม่ าเสมอ คงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายในการน าไปปฏิบัติใช้ โดยการให้ความส าคัญของผู้บริหาร
ระดับสูงต้องมีนโยบายด้านการสร้าง 

 - ความผูกพันของพนักงาน มีระบบ มีมาตรฐาน ในการน าไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
เพ่ือให้พนักงานเชื่อมั่นว่าพวกเขาจะได้รับความเป็นธรรมตลอดชีวิตการท างานในองค์กร 

 - โครงสร้างเงินเดือนที่เทียบเคียงได้ในตลาด ค่าตัวพนักงานไม่ต่ ากว่าคนท างานในวงการ
เดียวกัน 

 - ระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่ล าเอียง ไม่อคติ น าไปให้คุณให้โทษได้อย่าง
สมเหตุสมผล 

 - ภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพ ไม่ท าตัวให้เสื่อมเสียศรัทธา เสียการ
ปกครอง 

 - มาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานที่เท่าเทียมกัน ไม่มีดับเบิลสแตนดาร์ด ใช้ระบบ
คุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์ 

 - ให้ความส าคัญกับการพัฒนาพนักงานอย่างต่อเนื่อง มีการวางโครงสร้างการพัฒนา
ความสามารถพนักงานที่สอดคล้องกับการเติบโตในหน้าที่การงาน มีเส้นทางให้ก้าวหน้าตามความถนัดของ
บุคคล 

 - การสนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดี ไม่อ้างเหตุผลในการลดทอน
คุณภาพชีวิตของพนักงาน 

การบริหารความผูกพันหรือ engage management เป็นศาสตร์และศิลป์ที่ เกี่ยวข้องกับ
ความรู้สึกของพนักงาน ซึ่งในพระพุทธศาสนามีอยู่หลายหลักธรรม โดยเฉพาะสังคหวัตถุ 4 นี้ เป็น
หลักธรรมที่สามารถน ามาประยุกต์ใช้ได้โดยตรง เพราะเหตุผลที่คนลาออกส่วนใหญ่มาจากหัวหน้า ถ้า
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หัวหน้ามีสังคหวัตถุ 4 ก็น่าจะแก้ไขปัญหาพนักงานลาออกเพราะหัวหน้าได้ ที่ยกตัวอย่างมานี้เป็นแค่เพียง
ส่วนหนึ่งเท่านั้น ในแต่ละองค์กรสามารถน าหลักการแนวคิดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างง่ายและหลากหลาย 
เพราะองค์กรไทยจะเข้าใจไม่ยาก และคุ้นเคยมากกว่าทฤษฎีตะวันตกเสียอีก ที่ส าคัญหลักธรรมค าสอน
ของพระพุทธเจ้า มีลักษณะพิเศษคือ อกาลิโก คือ ใช้ได้ผลไม่จ ากัดกาลเวลา มีความยั่งยืนมากกว่าทฤษฎี
ของฝรั่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย มีการลบล้างแนวคิดเดิมโดยกูรูต่างส านักอยู่ตลอดเวลา 

 
2.4 สภาพพ้ืนที่ในการวิจัย 
 วิสัยทัศน์ 
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารจัดการและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างมีคุณภาพ สู่ความเป็นเลิศตาม
มาตรฐานการศึกษาชาติพร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียนบนพ้ืนฐานของความเป็นไทย 
 พันธกิจ 
  พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ
การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรมมีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับชาติ ด้วยการบริหารจัดการตามหลัก
ธรรมาภิบาลและการมีส่วนร่วม 
 ค่านิยมองค์กร 
  ความรู้คู่ความดี สามัคคี มีจิตสาธารณะ 
 เป้าประสงค์ 
  1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและพัฒนาสู่มาตรฐาน
การศึกษาชาติ 
  2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตั้งแต่อนุบาลจนจบ
การศึกษาภาคบังคับอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเสมอภาค 
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม
ศักยภาพ 
  4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็ง เป็นกลไกลขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่มาตรฐานการศึกษาชาติ 
 กลยุทธ์ 
  กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักสูตรและส่งเสริม
ความสามารถด้านเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 
  กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความเป็นไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
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  กลยุทธ์ที่ 3 ขยายโอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้ได้รับโอกาสในการ
พัฒนาเต็มตามศักยภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนได้อย่างมีคุณภาพ 
  กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษาหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 จุดเน้นการด าเนินงาน 
  ส่วนที่ 1 จุดเน้นด้านผู้เรียน 
  1. นักเรียนมีสมรรถนะส าคัญ และความสามารถทางวิชาการ เพ่ือพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซยีน (Student’ Competencies) ดังต่อไปนี้ 
   1.1 นักเรียนปฐมวัยมีพัฒนาการด้านร่างกาย อารมณ์ -จิตใจ สังคม และสติปัญญาที่
สมดุลเหมาะสมกับวัย และเรียนรู้อย่างมีความสุข 
   1.2 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจาก
การทดสอบระดับชาติ (O-NET) กลุ่มสาระหลักเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 3 
   1.3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีความสารถด้านภาษา ด้านค านวณ และด้านการใช้
เหตุผล 
   1.4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สามารถแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง 
   1.5 นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ และทักษะการสื่อสาร
อย่างสร้างสรรค์อย่างน้อย 2 ภาษา ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้
เหมาะสมตามวัย 
  2. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม รักความเป็นไทย มีคุณลักษณะและทักษะทางสังคมที่
เหมาะสม (Students’ Characteristics & Social Skills) ดังต่อไปนี้ 
   2.1 นักเรียนระดับประถมศึกษา ใฝ่เรียนรู้ ใฝ่ดี และอยู่ร่วมกับคนอ่ืนได้ 
   2.2 นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มีทักษะการแก้ปัญหา และอยู่อย่างพอเพียง 
  3. นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับการส่งเสริม และพัฒนาเต็มศักยภาพ (Students 
with Special Needs) 
   3.1 เด็กพิการได้รับการพัฒนาศักยภาพเป็นรายบุคคลด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
   3.2 เด็กด้อยโอกาสได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของ
หลักสูตรและอัตลักษณ์แห่งตน 
   3.3 นักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ได้ รับการส่ งเสริมให้มีความ เป็นเลิศด้ าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาษา กีฬา ดนตรีและศิลปะ 
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   3.4 นักเรียนที่เรียนภายใต้การจัดการศึกษาโดยครอบครัว สถานประกอบการ องค์กร
เอกชน และสถานศึกษาทางเลือก ได้รับการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ 
   3.5 เด็กกลุ่มที่ต้องการการคุ้มครองและช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ได้รับการคุ้มครองและ
ช่วยเหลือเยียวยาด้วยรูปแบบที่หลากหลาย 
 ส่วนที่ 2 จุดเน้นด้านครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  1. ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและพัฒนาตนเอง
อย่างต่อเนื่อง (Continuous Professional Development) 
   1.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถพัฒนาการจัดการเรียนการสอน และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือยกระดับคุณภาพผู้เรียนและพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และประชาคมโลก 
   1.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานที่ก าหนด และ
สามารถจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลให้นักเรียนพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 
   1.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถใช้ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศ
สมาชิกอาเซียนในการสื่อสาร อย่างน้อย 1 ภาษา 
   1.4 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือใน
การจัดการเรียนรู้ 
  2. การพัฒนาระบบแรงจูงใจ เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและ
ก าลังใจ และแสดงศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ (Incentives and Rewarding 
System) 
   2.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจในการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน
คุณวุฒิ 
   2.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญก าลังใจได้รับการจูงใจในการพัฒนาผู้เรียนเต็ม
ศักยภาพ 
   2.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีผลงานการสอนที่แสดงศักยภาพการสอนอย่างมือ
อาชีพเป็นเชิงประจักษ์และได้รับการเชิดชูเกียรติอย่างเหมาะสม 
  3. การส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิ นัย มีคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณตามมาตรฐานวิชาชีพ เป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม (Professional Ethics) 
   3.1 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตาม
มาตรฐานวิชาชีพ 
   3.2 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีจิตวิญญาณ และอุดมการณ์ ที่มุ่งพัฒนาการศึกษา
ของชาติและเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่สังคม 
   3.3 ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีทักษะในการเข้าถึงและดูแลช่วยเหลือนักเรียน 
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 ส่วนจุดที่ 3 จุดเน้นด้านการบริหารจัดการ 
  1. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและมี
ความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน (Participation and Accountability) 
   1.1 สถานศึกษาที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพภายนอกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ
นักเรียนต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของประเทศ ได้รับการแก้ไขแทรกแซง ช่วยเหลือ นิเทศ ติดตาม เพ่ือยกระดับ
คุณภาพการจัดการเรียนการสอน โดยส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาท าหน้าที่ส่งเสริมสนับสนุนและเป็นผู้
ประสานงานหลัก เพื่อให้สถานศึกษาท าแผนพัฒนาเป็นรายโรงร่วมกับผู้ปกครองชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง 
   1.2 สถานศึกษาบริหารจัดการโดยมุ่งการมีส่วนร่วม ความรับผิดชอบต่อผลการ
ด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียนสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้ใช้บริการและสังคม 
   1.3 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา บริหารจัดการ นิเทศ ติดตาม ประเมินผลอย่างเข้มแข็ง 
โดยมุ่งการมีส่วนร่วม และความรับผิดชอบต่อผลการด าเนินงาน เพ่ือประโยชน์สูงสุดของนักเรียน สร้าง
ความเชื่อมั่นแก่ผู้ให้บริการและสังคม 
   1.4 องค์คณะบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษา ด าเนินการ และติดตามประเมินการ
ด าเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเข้มแข็ง เพ่ือประโยชน์สูงสุดคือคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพ่ือ
นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ 
  2. สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ ตามระดับ
มาตรฐาน (Management with Quality and Standards) 
   2.1 สถานศึกษาจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพตามระดับมาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับ
ประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
   2.2 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการศึกษาที่มีคุณภาพตามระดับ
มาตรฐานที่สูงขึ้น เทียบเคียงกับประเทศผู้น าด้านคุณภาพการศึกษาในภูมิภาคอาเซียน 
 ข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษา 

โรงเรียนในอ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
2 จัดการศึกษา 2 ระดับ ได้แก่ ระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา มีสถานศึกษาในสังกัด 13 โรง 
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม  โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์  
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู  โรงเรียนบ้านนาเลา  โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา  โรงเรียนบ้านหนองแสน  
โรงเรียนบ้านโคกแปะ  โรงเรียนบ้านหนองไฮ  โรงเรียนบ้านเสือโก้ก  โรงเรียนบ้านโนน  โรงเรียนบ้านโคก
สีทองหลาง  โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับก่อนประถมศึกษาถึงระดับประถมศึกษา 
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ตารางท่ี 2.1 จ านวนบุคลากรในสังกัดโรงเรียนในอ าเภอวาปีปทุม  
 

ชื่อโรงเรียน ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน 
โรงเรียนเมืองวาปีปทุม 1 73 
โรงเรียนอนุบาลวาปีปทุม   1 33 
โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 16 1 29 
โรงเรียนรุ่งอรุณวิทย์   1 8 
โรงเรียนบ้านสระแก้วหนองคู   1 4 
โรงเรียนบ้านนาเลา   1 16 
โรงเรียนบ้านหนองแกวิทยา   1 3 
โรงเรียนบ้านหนองแสน 1 15 
โรงเรียนบ้านโคกแปะ   1 5 
โรงเรียนบ้านหนองไฮ   1 7 
โรงเรียนบ้านเสือโก้ก   1 142 
โรงเรียนบ้านโนน   1 15 
โรงเรียนบ้านโคกสีทองหลาง 1 15 
 
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

2.5.1 งานวิจัยในประเทศ 
บรรจบ ศรีประภาพงศ์ (2548) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 
 1. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อ

พิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุ
แต่งตั้ง และด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ อยู่ในระดับมาก ด้านวินัยและการรักษา
วินัย อยู่ในระดับปานกลาง และด้านออกจากราชการ อยู่ในระดับน้อย 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < .05) 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครู  เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามอายุราชการ ไม่แตกต่างกัน 

 4. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จ าแนกตามขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (P < .05) 

สนิท คงภักดี (2549) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า 
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 1. ความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน  พบว่า  ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ .05 ยกเว้นด้านการวางแผนและก าหนดต าแหน่ง ด้านการบรรจุแต่งตั้ง และ
ด้านการออกจากราชการ แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 

ปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์  (2552)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง“การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือ
สร้างความผูกพันต่อองค์การ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลกรุงเทพฯ ผลการวิจัยพบว่า การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ ๔ เพ่ือสร้างความผูกพันต่อองค์การ ของพนักงานโรงพยาบาลกรุงเทพ” ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ระดับคะแนนการเห็นด้วยเรียงตามล าดับจากมากไปหา
น้อย ได้แก่ ด้านปิยวาจา ด้านสมานัตตตา ด้านทาน และด้านอัตถจริยา อยู่ในระดับมากทั้งหมด 
ตามล าดับผลการศึกษาพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสังคหวัตถุ 4 ของพนักงานโรงพยาบาล
กรุงเทพ กับความผูกพันต่อองค์การ มีความสัมพันธ์ในเชิงบวก โดยมีค่าสหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง 2 ด้าน 
คือ ด้านปิยวาจา และสมานัตตตา และ อยู่ในระดับปานกลาง คือด้านทาน และอัตถจริยา  

พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ (บุญมาพิลา) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอยางสีสุราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ,ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ,ด้านการสรรหาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 และ
ด้านการวางแผนบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ตามล าดับ 

การเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ใน
อ าเภอยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จ าแนกตามต าแหน่ง 
โดยภาพรวม และรายด้าน มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงยอมรับ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2 จ าแนกตามประสบการณ์ พบว่าโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ 
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แนวทางการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในอ าเภอยางสีสุ
ราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา มหาสารคาม เขต 2 ควร ส่งเสริมสนับสนุนการให้
โอกาสการมอบหมายงาน การตัดสินใจ การสั่งการและการด าเนินการในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะด้าน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา และครูสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต2 ในขอบข่ายการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1.ด้านการวางแผนบุคลากร 2) ด้านการ
สรรหาบุคลากร 3) ด้านการปฏิบัติงานบุคลากร 4) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร โดยน าคุณธรรม
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละ แบ่งปัน ช่วยเหลือกันด้วยสิ่งของตลอดถึงให้ความรู้และแนะน าสั่งสอน วาจาเป็น
ที่รัก คือกล่าวค าสุภาพไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคีให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นับถือ  ตลอดถึงการ
น าไปปฏิบัติต่อกันประกอบด้วยเหตุผล ช่วยเหลือกิจการ บ าเพ็ญสาธารณประโยชน์ ช่วยแก้ไขปรับปรุง
ส่งเสริมในทางจริยธรรม ปฏิบัติสม่ าเสมอกัน โดยร่วมรับรู้ร่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะแก่ฐานะ ภาวะ
บุคคล เหตุการณ์และสิ่งแวดล้อม ถูกต้องตามธรรมส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข มีความเสียสละ 
ความแบ่งปัน การมีน้ าใจเป็นเครื่องเสริมสร้างไมตรีให้เกิดความสัมพันธ์อันดีในสังคมได้ 

พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษ์พันธุ์ เสือ) (2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดับประถมศึกษาส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1” 
ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ 
อยู่ในระดับมาก 

 2. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ์สอน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ าแนกตาม อายุ ต าแหน่ง และขนาดโรงเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 โดยครูในโรงเรียนขนาดใหญ่มีความเห็นมากกว่าครูในโรงเรียนขนาดกลาง 

วิทยา ศรีจันทร์หล้า (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “สภาพและปัญหาการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งรองลงมา คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ส่วนด้านที่
มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการลาออกจากราชการ 

 2. ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขอนแก่น 
เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านที่มีปัญหาสูงสุด คือ ด้านการ
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เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมา คือ ด้านวินัยและการรักษาวินัย ส่วนด้านที่มี
ปัญหาต่ าสุด คือ ด้านการลาออกจากราชการ 

 3. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
สภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวม และด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้าน
การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.01 และด้าน
การลาออกจากราชการ มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการ
วางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่งและด้านวินัยและการรักษาวินัย มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 4. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา โดยภาพรวม และด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและด้านวินัยและการรักษาวินัย  
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง
และด้านการลาออกจากราชการ ไม่แตกต่างกัน 

 5. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ต าแหน่งหน้าที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง มีความคิดเห็นแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ
ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการมีความคิดเห็นแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ส่วนด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง ด้านวินัยและการรักษาวินัยและ
ด้านการลาออกจากราชการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

 6. ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

รภัสสา พานิกุล  (2553) ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหางานของรัฐตาม 
หลักสังคหวัตถุ4: กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน  พบว่ามีระดับความพึง
พอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 พระอนุศิษฏ์ สิริปุญฺโญ (ฤทธิ์รุ่ง) (2557) การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอฆ้องชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  
ผลการศึกษาพบว่า 1. การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ าเภอฆ้องชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวม มีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับ
จากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ า ดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการธ ารง
รักษาบุคคล ด้านการ ประเมินผลงาน ตามล าดับ 2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน า
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอฆ้องชัย สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และจ าแนกตามระดับ
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การศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม 
ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน การวางแผนบุคลากร และด้านการธ ารงรักษาบุคคล 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

พระครูประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคห
วัตถุธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต าบลจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า  

การน าหลักสังคหวัตถุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  สังคหวัตถุธรรม เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้ าใจคน การผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักวางตนให้
เหมาะสมกับฐานะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ละเว้นความชั่ว เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต มีจิตใจ
มั่นคงไม่หวั่นไหว เปลี่ยนแปลงง่ายและด ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความชั่วปฏิบัติกับคนทั้งหลายอย่างเท่า
เทียมกัน รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน 

การน าหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลจตุรพักตร
พิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับ
ตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้านสมานัตตตา ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา 

แนวทางการน าหลักสังคหวัตถุธรรมไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต าบลจตุร
พักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด การน าหลักสังคหวัตถุธรรมมาปรับใช้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และระบบการบริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น
ตนเอง เพ่ือให้เกิดความรัก ความสามัคคีกัน สามารถแยกเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังนี้คือ ด้านทาน คือ
น าหลักเมตตาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มากขึ้น ด้านปิยวาจา คือ พูดจากับประชาชนด้วยความสุภาพ 
จริงใจ และพร้อมที่จะให้บริการ ด้านอัตถจริยา คือ ให้การบริการประชาชนโดยไม่มุ่งหวังว่าจะได้รับ
ผลตอบแทน สิ่งของหรือคาชมเชย และ ด้านสมานัตตตา คือ ให้บริการแก่ประชาชนทุกคนที่มาติดต่อ
ราชการอย่างเท่าเทียมกัน และเป็นธรรม 

พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้
หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจัยพบว่า ความหมายและความส าคัญของหลักสังคหวัตถุ 4 ในพระพุทธศาสนา
เถรวาท คือ หลักการสงเคราะห์ หมายความว่าเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นหมู่ เป็นสังคม คนในสังคมจะต้อง
รู้จักสงเคราะห์ อนุเคราะห์กันตามฐานะ คนในสังคมจึงจะมีความรักใคร่ปรองดองกัน ซึ่งจะท าให้สังคม
ราบรื่น มีความสงบ 

ปัญหาของบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ าเภอสุวรรณภูมิ 
จังหวัดร้อยเอ็ด ปัญหาด้านขาดแคลนบุคลากรขาดแคลนสื่อและวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ขาดแคลนตาราเรียน
และคู่มือครูอาคารและสถานที่เรียนอยู่ในสภาพที่ทรุดโทรมและไม่เพียงพอ  บุคลากรส่วนใหญ่ยังมี
ประสบการณ์น้อยขาดครูสอนสายวิชาสามัญและมีครูอาจารย์ลาออกอยู่บ่อย ๆ นักเรียนมาจากครอบครัว
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ที่ยากจนมีปัญหาทางสังคม ครอบครัวแตกแยกทาให้นักเรียนเป็นคนก้าวร้าว ไม่มีความสนใจในการเรียน 
นักเรียนบางส่วนลาออกกลางคันรวมทั้งปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนขาดเรียนนานไม่มี การลาออก และมี   
การเข้าออกบ่อย หลักสูตรไม่ค่อยชัดเจนไม่มีจุดยืนที่แน่ ขาดอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน นักเรียนเป็น
สามเณรมีกรอบปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประกอบกับมีการศึกษาอบรมที่เน้นธรรม-บาลี มีกิจกรรมประจ าวัน
ที่ส่งเสริมพฤติกรรมด้านคุณธรรมจริยธรรม ความมีวินัย และความรับผิดชอบซึ่งส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมนักเรียนด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างเป็นเพราะโรงเรียนมีปรัชญาในการจัดการศึกษาที่เน้น
ศาสนามากกว่าทางด้านสามัญและนักเรียนมีเวลาเรียนในสายสามัญเพียงครึ่งหนึ่งของเวลาที่ควรจะเป็น  
ประกอบกับโรงเรียนมีข้อจ ากัดด้านงบประมาณในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนซึ่งส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์
ของนักเรียนโดยตรง 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน   
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด โดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้าน โดยเรียงล าดับ จากค่าเฉลี่ยมากไป
หาน้อย คือ ด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา และด้านทาน ผลการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ 
การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ คือ หลักสังคหวัตถุ 4 ส่วนใหญ่ รับฟังความคิดเห็น
และเปิดโอกาสให้ทุกคน ผู้พูดจาสุภาพ อ่อนหวาน จิตส านึกในการให้บริการ และ ให้ค าปรึกษาแนะน า 

การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน   
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด บุคลากรทางการศึกษาควรให้
ความอนุเคราะห์และช่วยเหลือเกื้อกูลกัน พูดจากับประชาชนด้วยความสุภาพ จริงใจและพร้อมที่จะ
ให้บริการ ควรให้การบริการประชาชนโดยไม่มุ่งหวังว่าจะได้รับผลตอบแทน  สิ่งของหรือค าชมเชยควร
ท างานในหน้าที่โดยมีจิตส านึกและหลักการในการรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ และเอ้ือประโยชน์
ต่อประชาชนโดยส่วนรวม ควรให้บริการแก่ประชาชนทุกคนที่มาติดต่อราชการอย่างเท่าเทียมกัน และเป็น
ธรรม 

พระค าจันทร์ คุณว โส (วงษ์ชาลี) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในเครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในเครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทัศนคติของครูผู้สอน
ต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในด้านการบริหารงานงบประมาณมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด รองลงมา 
คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานทั่วไป ส่วนทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถ ุ4 ในด้านการบริหารงานบุคคลมีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 2. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติของครูผู้สอนต่อ
การบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งตรงตาม
สมมติฐานที่ว่า ครูที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 
แตกต่างกัน ส่วนครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การท างานต่างกัน มีการบริหารการศึกษาไม่ต่างกัน



60 

อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งไม่ตรงตามสมมติฐานที่ว่าครูที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์การ
ท างานต่างกัน มีทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 แตกต่างกัน 

 3. ข้อเสนอแนะแนวทางการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ ผู้บริหารควรมีการ
พัฒนาหรือจัดหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้อง ภายในโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, 
ผู้บริหารควรให้ของก านัลแก่ผู้ ใต้บังคับบัญชาในโอกาสที่ เหมาะสม เพ่ือสร้างขวัญก าลังใจให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา, ผู้บริหารควรอนุมัติการจ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรให้เพียงพอต่อความต้องการและมี
ความรวดเร็ว และผู้บริหารควรจัดให้โรงเรียนมีการประชาสัมพันธ์งานการศึกษาเพ่ือให้ทุกฝ่ายทราบอย่าง
ทั่วถึง 

พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถ ุ
4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์”
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง จานวน 169 คน คิดเป็นร้อยละ 69.83 มีกลุ่มอายุ 45 ปีขึ้นไป จ านวน 160 คน คิดเป็นร้อย
ละ 66.12 วุฒิการศึกษาปริญญาตรี จ านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 59.50 อายุราชการ มากกว่า 15 ป ี
จานวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 77.69 ขนาดโรงเรียน ขนาดใหญ่ น.ร. 801 คน ขึ้นไป จ านวน 221 คน 
คิดเป็นร้อยละ 91.32 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ  4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้คุณธรรมด้าน
สังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้าน  โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.10) ในด้าน
สมานัตตตา (= 4.09) ในด้านอัตถจริยา (= 4.07) ในด้านปิยวาจา และ (  = 4.07) ในด้านทานที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

เมื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ  4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์โดยจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลแล้วพบว่า ครูผู้สอนที่มีขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
ส าหรับในด้าน เพศ อายุ วุฒิการศึกษาและอายุราชการ มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 

ข้อเสนอแนะ  คือการน าหลักสั งคหวัตถุ  4 มาประยุกต์ ใช้ ในการบริหารงานกับครู
ผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์
นั้น ผู้บริหารควรใส่ใจในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และคอยติดตามงานอย่างสม่ าเสมอ 
พร้อมทั้งให้คอยให้ค าแนะน าช่วยเหลือกับครูผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา มีความสะดวกรวดเร็วในการ
บริหารงาน  ใช้วาจาที่น้ าเสียงสุภาพอ่อนโยน  ไม่แสดงอารมณ์และท่าทางที่ ไม่เหมาะสม  มีความ
กระตือรือร้นในการบริหารหน่วยงานของตน ช่วยเหลือ เอ้ือเฟ้ือและเสียสละเพ่ือการบริหารงานที่ดี
ตลอดจนวางตนเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อม
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ทั้งยอมรับฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้ง
เพ่ือให้ครูผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดี
ยิ่งขึ้นไป 

พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี” ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 
ด้าน เรียงล าดับจากมากไปหาน้อย คือ ด้านการใช้หลักทาน ด้านการใช้หลักปิยวาจา ด้านการใช้หลักอัตถ
จริยา และด้านการใช้หลักสมานัตตตา 

ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ  4 ของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่งการงาน และประสบการณ์การสอน พบว่า 
หัวหน้าฝ่ายทางการศึกษา และครูผู้สอนมีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกันในการบริหารงานบุคคล ด้านทาน ด้านปิย
วาจา ด้านอัตถจริยา และด้านสมานัตตตา แนวการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร 
โรงเรียนประถมศึกษา  

ด้านทาน ผู้บริหารขาดการสร้างขวัญและก าลังใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  ดังนั้น ควรจัดสรร
งบประมาณและสวัสดิการอย่างเพียงพอ และให้การสนับสนุนงานกิจกรรมในการปฏิบัติงานของบุคลากร
ทุกคน 

ด้านปิยวาจา ผู้บริหารแสดงวิสัยทัศน์ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาน้อยและพูดจาในที่ประชุมไม่สุภาพ 
ดังนั้น ผู้บริหารควรปรับวิสัยทัศน์ให้กว้างไกลเปิดโอกาสให้บุคลากรแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม 

ด้านอัตถจริยา การสงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและญาติช้า และไม่ยุติธรรม ผู้บริหารต้อง
ประพฤติตนเป็นกลางมีการสงเคราะห์ผู้ใต้บังคับบัญชาและญาติอย่างจริงใจเท่าเทียมกัน 

ด้านสมานัตตตา ผู้บริหารมีภาวะผู้น าน้อยและยังวางตนไม่เป็นกลางพอ และมีการปฏิบัติตน
ตามกฎระเบียบวินัยยังไม่เคร่งคัดพอ ผู้บริหารต้องบริหารงานบุคคลทุกระดับอย่างสม่ าเสมอเท่าเทียมกัน
และผู้บริหารต้องสร้างภาวะผู้น าอย่างเสมอต้นเสมอปลายต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 

พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถ ุ4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า 

 1. การศึกษาภาวะผู้น าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร พบว่า อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมาก เรียงล าดับจากมากไป
หาน้อย 4 อันดับได้แก่ด้านปิยวาจา ด้านทาน ด้านสมานัตตตา ด้านอัตถจริยามีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 

 2. การเปรียบเทียบข้อมูลทั่วไปของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีความคิดเห็นต่อภาวะผู้น าของ
ผู้บริหารด้านเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ท างาน และต าแหน่งมีต่อภาวะผู้น าของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยม แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ 
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 3. จากข้อเสนอแนะเรื่องการศึกษา พบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก าลังใจ
ให้แก่บุคลากร ด้านสวัสดิการต่างๆ รางวัล ค าชมเชยให้ผู้ปฏิบัติงานด้วยความจริงใจช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุ 
อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เอื้ออ านวยอย่างเหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานเสมอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควร
ใช้ค าสุภาพและอ่อนโยนในการชี้แจงนโยบายในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และ
พูดไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยท่าทางที่สุภาพให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารควร
สร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ร่วมมือและสนับสนุนการท างานและกิจกรรมต่างๆ  ด้วยความ
กระตือรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกิดขึ้นต่าง ๆ ควรช่วยเหลือ อยู่เคียงข้าง วางตนเหมาะสมกับ
ฐานะของตนทุกสถานการณ์ และควรเป็นก าลังที่ส าคัญและส่วนหนึ่งในการบ าเพ็ญประโยชน์แก่องค์กร 
ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย 
วางตนเป็นกลางในการบริหารหน้าที่ การมอบหมายงาน กฎระเบียบวินัย ตลอดถึงการแสดงความเอ้ือเฟ้ือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม เท่าเทียมกันเสมอ 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  พบว่า  ผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการ
ของสถานศึกษา ท าหน้าที่เป็นผู้น า หรือหัวหน้างานของสถานศึกษาแต่ละแห่ง ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของผู้ใต้บังคับบัญชา อันได้แก่ ครูอาจารย์ เจ้าหน้าที่หรือพนักงาน นักการภารโรง รวมทั้งการจัด
การศึกษาแก่นักเรียนในสถานศึกษาทุกคน จนบรรลุผลสัมฤทธิ์อันเป็นเป้าหมายของสถานศึกษา ผู้บริหาร
สถานศึกษาดังกล่าว  ต้องมีคุณสมบัติของผู้บริหารสถานศึกษาที่จ าเป็น ประกอบไปด้วยภาวะผู้น า รู้
หลักการบริหาร เชี่ยวชาญการวางแผน แน่นอนวิสัยทัศน์ และสิ่งส าคัญที่ผู้บริหารสถานศึกษาจะขาดมิได้
นั่นก็คือ คุณธรรม และจริยธรรมของผู้น าในการน าหลักสังคหวัตถุ 4  มาประยุกต์ใช้ควบคู่กับหลักการ
บริการงานบุคคลในสถานศึกษา สามารถประสานให้สมาชิกในหน่วยงานทุกคน ร่วมกันปฏิบัติงานจนแล้ว
เสร็จอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของสถานศึกษานั้นๆ 
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2.6 กรอบแนวคิดการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา  อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2  ผู้วิจัยได้น าแนวคิดของ พระภาวนาวิสุทธิคุณ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)  (2542)  กล่าวถึง 
การมีมนุษย์สัมพันธ์ของนักบริหารว่านักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชาไว้ได้ 
ถ้ามีหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ประการ มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ ดังภาพประกอบที่ 2.1  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาพที่ 2.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น 
(Independent Variables) 

ตัวแปรตาม 
(Dependent Variables) 

      
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ 

1. ระดับการศึกษา 
    1.1 ปริญญาตรี  
     1.2 สูงกว่าปริญญาตรี 
 2. ต าแหน่ง 
   2.1 ผู้บริหารสถานศึกษา 
   2.2 ครูผู้สอน 
3. ประสบการณ์การท างาน 
   3.1  ต่ ากว่า 7 ปี    
   3.2  7 - 14 ปี 
   3.3 มากกว่า 14 ปี ขึ้นไป 
 

การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ในสถานศึกษา  อ าเภอวาปี
ป ทุ ม  สั งกั ด ส านั ก งาน เขต พ้ื น ที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2 ได้แก่  
  1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน   
  2. ปิ ยวาจา คื อ  การพู ดจาด้ วย
ถ้อยค าที่ไพเราะ 
  3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
  4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลาย 
 
 
 
 
 



 

 
บทที ่3 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
 ในการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  
ดังนี้ 
  3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  3.3  การสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ 
  3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
  3.6  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง   
 1.  ประชำกร   
  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ผู้บริหาร จ านวน  71  คน และครูผู้สอนจ านวน
158 คน ในโรงเรียน อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2  
รวมทั้งสิ้น  จ านวน  229  คน 
 2.  กลุ่มตัวอย่ำง   
    กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน  59  คน และครูผู้สอน
จ านวน 113 คน  ในสถานศึกษา อ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 ได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง ครูผู้สอน ตามตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ 
R.V. Krejcie and D.W. Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ านวน 172 คน  ซึ่ง
ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) ดังตารางที่ 3.1 
 
ตารางที่ 3.1  จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
สถานภาพ ประชากร(N) กลุ่มตัวอย่าง(n) 
ผู้บริหารสถานศึกษา   71 59 
ครูผู้สอน 158 113 

รวม 229 172 
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3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย   
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีลักษณะเป็นแบบสอบถาม  
ประกอบ  3  ตอน  ดังนี้ 
  ตอนที่  1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ   
(Check List)   
  ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศกึษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของลิเคอร์ท (Likert)  
5  ระดับ  ดังนี้   
   5    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มากที่สุด 
   4    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ มาก  
   3    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ ปานกลาง 
   2    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อย 
   1    หมายถึง    มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ น้อยที่สุด  
  ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 
4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบปลายเปิด (Open ended)  
 
3.3 กำรสร้ำงและหำคุณภำพของเครื่องมือ  
 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ด าเนินการสร้าง
เครื่องมือตามข้ันตอนดังนี้ 
  1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
  2.  ศึกษาวิธีสร้างเครื่องมือแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ
ลิ เคอร์ท  (Likert) และการสร้างแบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) จากต าราของ                  
บุญชม ศรีสะอาด (2545) 
        3.  ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยขึ้นมาเองตามกรอบแนวคิดการ
บริหารงานบุคคล 4  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านการวางแผนบุคลากร  2) ด้านการสรรหาบุคลากร 3) ด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  4) ด้านการธ ารงรักษาบุคลากร  ตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ได้แก่ 1. ทาน 2. ปิยวาจา 3. อัตถจริยา และ 4. สมานัตตตา 

   4.  น าแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องและพิจารณาให้
ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงแก้ไข 
   5.  ปรับปรุงแบบสอบถามตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  3  ท่าน  เพ่ือตรวจพิจารณาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) ของ
ค าถามแต่ละข้อโดยหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of  
item objective congruence)  ลงความเห็นและให้ค่าคะแนนดังนี้ 
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 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์  
 0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อค าถามสอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามไม่สอดคล้องกับนิยามศัพท์ 
 น าคะแนนที่ได้มาแทนค่าในสูตรดังนี้ 
 

 N
RIOC   

 
 เมื่อ IOC คือความสอดคล้องกันระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์ เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
 
 R     คือ  ผลรวมคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
  N          คือ  จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
 
  6.  น าแบบสอบถามที่ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญมาปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาเสนอแนะอีกครั้งหนึ่ง 
 ค่า  IOC  ของแบบสอบถามฉบับนี้มีค่าระหว่าง  0.67 – 1.00 
 7.  น าแบบสอบถามจากการน าเครื่องมือไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่ม
ตัวอย่างจากโรงเรียนในอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม
เขต 2  จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ซึ่งค่าความความเชื่อมั่น ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ  0.89 
     8. จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 
ที่ศึกษาต่อไป 
  
3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล   
 การเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการตามข้ันตอน  ดังต่อไปนี้ 
 1.  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
เสนอขออนุญาตจากผู้บริหารในอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2          
  2.  ผู้วิจัยน าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยเสนอต่ อ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  เสนอขออนุญาตจากผู้บริหารในอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 กับแบบสอบถามเพ่ือเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยด้วยตนเอง 
  3.  ผู้วิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง  ไดร้ับแบบสอบถามกลับมา  
จ านวน  172  ฉบับ  คิดเป็นร้อยละ  100 
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3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล   
 ในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมส าเร็จรูป  
โดยท าการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้ันตอน ดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามโดยหา
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
  2.  วิเคราะห์สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ทั้งโดยภาพรวม  
รายด้านและรายข้อ  โดยหาค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกับ
เกณฑค์่าเฉลี่ย 5 ระดับและ แปลความหมาย  ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด,  2545)   
     4.51 – 5.00   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 
     3.51 – 4.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ มาก 
     2.51 – 3.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ ปานกลาง 
     1.51 – 2.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ น้อย 
     1.00 – 1.50   หมายถึง  มีการปฏิบัติในระดับ น้อยที่สุด 
    3.  วิเคราะห์เปรียบเทียบการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ
วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  จ าแนกตามต าแหน่ง 
โดยการทดสอบที (t–test แบบ Independent samples)  และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวโยใช้
สถิติ F – test  เพ่ือทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มขึ้นไป (ล้วน  สายยศ และ อังคนา สายยศ, 2540, 
หนา้ 53) ได้แก่ วุฒิการศึกษา  และประสบการณ์ 
  4.  วิเคราะห์เกี่ยวกับข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดย
การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) 
 
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 1.  สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่   
  1.1  ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity) โดยหาค่าดัชนีความสอดคล้อง  
ระหว่างข้อค าถามกับนิยามศัพท์เฉพาะ (IOC : Index of  item objective congruence) (บุญชม   
ศรีสะอาด, 2545) 
  1.2   ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ  โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha 
Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach ;  บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
 2.  สถิติพ้ืนฐาน  ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  2.1  ค่าความถ่ี (Frequency)   
  2.2  ค่าร้อยละ (Percentage)  
  2.3  ค่าเฉลี่ย (Mean)   
  2.4  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  
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 3.  สถิติที่ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  ได้แก่ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) 
  3.1  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มท่ีเป็นอิสระจาก
กันโดยใช้ค่าที t–test (Independent Samples) 
  3.2  การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมากกว่า 2 กลุ่ม  โดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One-way ANOVA)  โดยใช้สถิติ F – test   
 



 
บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
    
การวิจัย การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัด

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้น าเสนอผลการวิจัยตามล าดับขั้นตอน ดังนี้  
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

เพ่ือความเข้าใจที่ตรงกันในการแปลความหมายข้อมูล จึงก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้  

 แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
t แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 2 กลุ่ม 
F แทน ทดสอบความแตกต่างระหว่าง 3 กลุ่มข้ึนไป 
df แทน ชั้นของความเป็นอิสระ (degree of freedom) 
SS แทน ผลรวมก าลังสองของคะแนน (Sum of Squares) 

 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Square) 
 Sig แทน  ค่านัยส าคัญทางสถิติ (Significance) 

*  แทน     ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
4.2 ขั้นตอนการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่ 2 การวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ
วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   ใช้การวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA)  
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   ใช้การวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถ่ี (Frequency) และน าเสนอในรูปตารางประกอบค า
บรรยาย  

 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามผลการวิเคราะห์
ข้อมูลปรากฏตามตารางท่ี 4.1  
 
ตารางท่ี 4.1  แสดงจ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 
ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1) ระดับการศึกษา   
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

73 
99 

42.10 
57.90 

รวม 172 100.00 
2) ต าแหน่ง   

  ผู้บริหารสถานศึกษา   
  ครผูู้สอน 

59 
113 

34.50 
65.50 

รวม 172 100.00 
3) ประสบการณ์ในการท างาน   
ต่ ากว่า  7 ปี 
7 – 14 ปี 
มากกว่า 14 ปี  ขึ้นไป 

51 
82 
39 

29.82 
47.36 
22.82 

รวม 172 100.00 
 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นระดับการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.10 และสูงกว่าปริญญาตรี จ านวน 99 คน คิดเป็นร้อยละ 57.90
เป็นครูผู้สอน  จ านวน 113 คน คิดเป็นร้อยละ 65.50 และผู้บริหารสถานศึกษา  จ านวน 59 คน คิด
เป็นร้อยละ 34.50  มีประสบการณ์ในการท างาน ต่ ากว่า  7 ปี จ านวน 51 คน  คิดเป็นร้อยละ 29.82 
ประสบการณ์ในการท างาน 7 – 14 ปี จ านวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 47.36 และ  มากกว่า 14 ปี  
ขึ้นไป จ านวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 22.82  
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม           
เขต 2 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏผลดังตารางที่ 4.2 – 4.8 
 
ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารงานบุคคลตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม และรายด้าน 

 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 1. ด้านการวางแผนบุคลากร 4.37 0.17 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.40 0.26 มาก 3 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.50 0.20 มาก 1 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.13 0.40 มาก 4 
4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น

เสมอปลาย 4.46 0.27 มาก 2 
 2. ด้านการสรรหาบุคลากร 4.42 0.17 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.29 0.41 มาก 4 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.42 0.30 มาก 2 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.48 0.27 มาก 1 
4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น

เสมอปลาย 4.42 0.38 มาก 3 
 3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.49 0.16 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.52 0.26 มากที่สุด 2 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.37 0.32 มาก 4 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.64 0.27 มากที่สุด 1 
4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น

เสมอปลาย 4.41 0.26 มาก 3 
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ตารางท่ี 4.2   (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 4. ด้านการธ ารงรักษา 4.40 0.19 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.51 0.21 มากที่สุด 1 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.19 0.41 มาก 4 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.46 0.28 มาก 2 
4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น

เสมอปลาย 4.45 0.35 มาก 3 
รวม 4.45 0.10 มาก - 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา

อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก (  = 4.45, S.D.= 0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ 

1. ด้านการวางแผนบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.37, S.D.= 
0.17)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  (  = 4.50, S.D.= 
0.20)  รองลงมา ได้แก่  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  (  = 4.46, S.D.= 
0.27)  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน (  = 4.40, S.D.= 0.26)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  (  = 4.13, S.D.= 0.40)    

2. ด้านการสรรหาบุคลากร   โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.42, S.D.= 
0.17)  ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ  การสงเคราะห์   (  = 4.48, S.D.= 0.27)  
รองลงมา ได้แก่  ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  (  = 4.42, S.D.= 0.30)  สมานัตตตา 
คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย (  = 4.42, S.D.= 0.38)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  (  = 4.29, S.D.= 0.41) 

3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.49, 
S.D.= 0.16) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  (  = 4.64, S.D.= 0.27)  
รองลงมา ได้แก่  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  (  = 4.52, S.D.= 0.26)  สมานัตตตา คือ มีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย (  = 4.41, S.D.= 0.26)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา 
คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  ( = 4.37, S.D.= 0.32) 

4. ด้านการธ ารงรักษา  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.40, S.D.= 0.19)  
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน (  = 4.51, S.D.= 0.21)  รองลงมา ได้แก่  
อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  (  = 4.46, S.D.= 0.28)  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น
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เสมอปลาย (  = 4.45, S.D.= 0.35)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วย
ถ้อยค าที่ไพเราะ  (  = 4.19, S.D.= 0.41)  

    
ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารงานบุคคลตาม

หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการวางแผนบุคลากร 

 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 ด้านการวางแผนบุคลากร 4.37 0.17 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.40 0.26 มาก - 
1) ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนบุคลากร 4.57 0.49 มากที่สุด 1 
2) ผู้บริหารมีการประชุมเกี่ยวกับงานวางแผน

บุคลากรในแต่ละปีการศึกษา 4.53 0.50 มากที่สุด 2 
3) ผู้บริหารได้มีการก าหนดต าแหน่งบุคลากร

อย่างชัดเจน 4.35 0.47 มาก 3 
4) ผู้บริหารได้มีการวางแผนอัตราบุคลากร

อย่างชัดเจน 4.25 0.45 มาก 5 
5) ผู้บริหารให้มีการวางภาระงานด้านบุคลากร

ไว้อย่างชัดเจน 4.33 0.47 มาก 4 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.50 0.20 มาก - 
6) ผู้บริหารชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับงานด้าน

วางแผนบุคลากรอย่างจัดเจน 4.62 0.48 มากที่สุด 2 
7) ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท า

แผนงานบุคลากร 4.67 0.47 มากที่สุด 1 
8) ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงนโยบาย

งานวางแผนบุคคล 4.50 0.50 มาก 3 
9) ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคลกรที่

ท างานด้านงานวางแผนบุคคล 4.46 0.50 มาก 4 
10) ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย

เกี่ยวกับงานวางแผนบุคคลอย่างชัดเจน 4.26 0.58 มาก 5 
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ตารางท่ี 4.3   (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.13 0.40 มาก - 

11) ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับงานวางแผน
บุคคล 3.91 1.25 มาก 4 

12) ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือบุคลากรเมื่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล 3.62 1.54 มาก 5 

13) ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง 4.33 0.74 มาก 3 

14) ผู้บริหารมีการวางแผนงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.39 0.61 มาก 2 

15) ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างในด้านการ
วางแผนบุคลากร 4.41 0.72 มาก 1 

4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย 4.46 0.27 มาก - 

16) ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องวางแผนงานบุคคล
ไม่เหมาะสม 4.50 0.73 มาก 2 

17) ผู้บริหารน าแผนงานการวางแผนบุคลากรไป
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 4.56 0.49 มากที่สุด 1 

18) ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดยปฏิบัติ
ต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 4.42 0.49 มาก 4 

19) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและ
ผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล 4.43 0.56 มาก 3 

20) ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอ
ปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร 4.40 0.61 มาก 5 
 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา

อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการ
วางแผนบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.37, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านและรายข้อปรากฏดังนี้ 

1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.40, S.D.= 
0.26)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วางแผนบุคลากร  (  = 4.57, S.D.= 0.49)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมีการประชุมเกี่ยวกับงาน
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วางแผนบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา (  = 4.53, S.D.= 0.50)  ผู้บริหารได้มีการก าหนดต าแหน่ง
บุคลากรอย่างชัดเจน  (  = 4.35, S.D.= 0.47) ผู้บริหารให้มีการวางภาระงานด้านบุคลากรไว้อย่าง
ชัดเจน (  = 4.33, S.D.= 0.47)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการวางแผนอัตรา
บุคลากรอย่างชัดเจน  (  = 4.25, S.D.= 0.45)    

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  
= 4.50, S.D.= 0.20)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าแผนงาน
บุคลากร (  = 4.67, S.D.= 0.47)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับงานด้านวางแผน
บุคลากรอย่างจัดเจน (  = 4.62, S.D.= 0.48)  ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงนโยบายงาน
วางแผนบุคคล  (  = 4.50, S.D.= 0.50) ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคลกรที่ท างานด้านงาน
วางแผนบุคคล  (  = 4.46, S.D.= 0.50)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารพูดท าความ
เข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคลอย่างชัดเจน  (  = 4.26, S.D.= 0.58)    

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.13, S.D.= 
0.40) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนบุคลากร  (  = 
4.41, S.D.= 0.72)  รองลงมา ได้ แก่   ผู้ บ ริห ารมี การวางแผนงาน เพ่ื อให้ เกิดประโยชน์แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา (  = 4.39, S.D.= 0.61)  ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง (  = 4.33, S.D.= 0.74) ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล 
(  = 3.91, S.D.= 1.25)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือบุคลากรเมื่อมี
ปัญหาเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล (  = 3.62, S.D.= 1.94)     

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.46, S.D.= 0.27) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารน าแผนงานการวางแผนบุคลากร
ไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม (  = 4.56, S.D.= 0.49)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้อง
วางแผนงานบุคคลไม่เหมาะสม  (  = 4.50, S.D.= 0.73)  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและ
ผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล (  = 4.43, S.D.= 0.56) ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากร
โดยปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน (  =4.42, S.D.= 0.49)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร   (  = 4.40, S.D.= 
0.61)     
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ตารางท่ี 4.4   ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการสรรหาบุคลากร 

 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 ด้านการสรรหาบุคลากร 4.42 0.17 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.29 0.41 มาก - 
1) การสรรหาบุคคลมีการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 4.61 0.48 มากที่สุด 1 

2) มีการประกาศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารรับสมัครงานอย่างชัดเจน  4.52 0.50 มากที่สุด 2 

3) มีการแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรบุคคล 4.38 0.48 มาก 3 
4) ให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ 4.11 0.92 มาก 4 
5) ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 3.83 1.26 มาก 5 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 4.42 0.30 มาก - 
6) ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรรหา

บุคลากรตามความรู้ความสามารถ 
คุณสมบัติอันเหมาะสมต าแหน่งงาน  4.36 0.85 มาก 4 

7) ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงเกี่ยวกับ
การสรรหาบุคลากร 4.30 0.70 มาก 5 

8) ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคคลที่มา
สมัครงาน 4.41 0.49 มาก 3 

9) ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่าย
เกี่ยวกับการสรรหาบุคคลอย่างชัดเจน 4.42 0.50 มาก 2 

10) มีการสอบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติอัน
เหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษาได้ก าหนด
ไว้ 4.60 0.49 มากที่สุด 1 
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ตารางท่ี 4.4   (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.48 0.27 มาก - 

11) ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ขาด 4.67 0.47 มากที่สุด 1 

12) ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือ
สงเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการสรรหา
บุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ขาด 4.56 0.49 มากที่สุด 2 

13) ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยค านึงถึง
ประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง 4.48 0.50 มาก 3 

14) ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความ
โปร่งใส สุจริต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน 4.37 0.48 มาก 4 

15) ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการสรร
หาบุคลากร 4.32 0.65 มาก 5 

4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย 4.42 0.38 มาก - 

16) ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องในการสรรหา
บุคคลเข้าท างาน 4.02 1.36 มาก 5 

17) ในการสรรหาบุคคลผู้บริหารปฏิบัติตาม
เกณฑ์ที่คณะกรรมการสถานศึกษาได้
ก าหนดไว้ 4.63 0.59 มากที่สุด 1 

18) ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยปฏิบัติต่อ
บุคคลที่มาสมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน 4.49 0.56 มาก 3 

19) ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและ
ความน่าเชื่อถือด้านการสรรหาบุคคล 4.50 0.50 มาก 2 

20) ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอ
ปลายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง 4.46 0.68 มาก 4 
 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา

อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการสรรหา
บุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.42, S.D.= 0.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อปรากฏดังนี้ 
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1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.29, S.D.= 
0.41)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ การสรรหาบุคคลมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด (  = 4.61, S.D.= 0.48)  รองลงมา ได้แก่  มีการ
ประกาศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับสมัครงานอย่างชัดเจน (  = 4.52, S.D.= 0.50)  มีการ
แต่งตั้งกรรมการเลือกสรรบุคคล  (  = 4.38, S.D.= 0.48) ให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ (  
= 4.11, S.D.= 0.92)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ (  = 
3.83, S.D.= 1.26)    

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  
= 4.42, S.D.= 0.30)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ มีการสอบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติอันเหมาะสม
ตามเกณฑ์ท่ีสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ (  = 4.60, S.D.= 0.49)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารพูดท าความ
เข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลอย่างชัดเจน (  = 4.42, S.D.= 0.50)  ผู้บริหารใช้ค าพูด
เป็นกันเองกับบุคคลที่มาสมัครงาน  (  = 4.41, S.D.= 0.49) ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรร
หาบุคลากรตามความรู้ความสามารถ คุณสมบัติอันเหมาะสมต าแหน่งงาน  (  = 4.36, S.D.= 0.85)   
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร (  = 
4.30, S.D.= 0.70)    

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.48, S.D.= 
0.27) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่
ขาด  (  = 4.67, S.D.= 0.47)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์
จากหน่วยงานอ่ืนในการสรรหาบุคลากรเพ่ือทดแทนต าแหน่งที่ขาด  (  = 4.56, S.D.= 0.49)  
ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยค านึงถึงประโยชน์ที่ โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง   (  = 4.48, 
S.D.=0.50) ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตน  (  = 4.37, S.D.= 0.48)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็น
แบบอย่างที่ดีในการสรรหาบุคลากร (  = 4.32, S.D.= 0.65)    

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.42, S.D.= 0.38) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ในการสรรหาบุคคลผู้บริหารปฏิบัติตาม
เกณฑ์ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ (  = 4.63, S.D.= 0.59)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมี
ภาวะผู้น าของหัวหน้างานและความน่าเชื่อถือด้านการสรรหาบุคคล   (  = 4.50, S.D.= 0.50)  
ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยปฏิบัติต่อบุคคลที่มาสมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน  (  = 4.49, S.D.= 
0.56) ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง (  =4.46, 
S.D.= 0.68)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องในการสรรหาบุคคลเข้า
ท างาน  (  = 4.02, S.D.= 1.36)     
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ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 

 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 4.49 0.16 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.52 0.26 มากที่สุด - 
1) ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรในแต่ละภาคการศึกษา 4.49 0.50 มาก 4 
2) มีการออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชา

ประเมินผลงานตนเอง 4.54 0.50 มากที่สุด 2 
3) มีการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงาน

กันเองหรือเพ่ือนประเมินเพ่ือน 4.50 0.50 มาก 3 
4) ผู้บริหารมีการออกค าสั่ง หรือแต่งตั้ง

บุคลากรเกี่ยวกับการท างานอย่างชัดเจน 4.46 0.59 มาก 5 
5) ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรท า

ผลงานด้านต่างๆ 4.63 0.48 มากที่สุด 1 
2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่

ไพเราะ 4.37 0.32 มาก - 
6) ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่

ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 4.55 0.49 มากทีสุ่ด 1 
7) ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียด และพูดค าหยาบต่อ

ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 4.39 0.48 มาก 3 

8) ผู้บริหารพูดให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับในการ
ปฏิบัติงาน 4.36 0.48 มาก 4 

9) ผู้บริหารใช้ค าพูดที่รุนแรง หรอืไม่สุภาพเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาท างานผิดพลาด 4.11 1.01 มาก 5 

10) ผู้บริหารชี้แจงนโยบายในเรื่องต่างๆ แก่
บุคลากรโดยใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวยไม่
กระโชกโฮกฮาก 4.43 0.65 มาก 2 
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ตารางท่ี 4.5   (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.64 0.27 มากที่สุด - 

11) ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ 
ความสามารถเพ่ิมขึ้น 4.51 0.62 มากที่สุด 5 

12) ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความ
ช านาญเฉพาะด้านเช่น กีฬา เป็นต้น 4.71 0.45 มากที่สุด 1 

13) ผู้บริหารช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาในการปฏิบัติงาน 4.68 0.46 มากที่สุด 2 

14) มีการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา มีวิทย
ฐานะ เงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่งหรือปรับ
ระดับตามความสามารถและความเหมาะสม 4.68 0.46 มากที่สุด 2 

15) ผู้บริหารมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือ
ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการท างาน 4.62 0.48 มากที่สุด 4 

4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย 4.41 0.26 มาก - 

16) ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการ
รักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกท่ีรักผลักที่ชัง 4.62 0.48 มากท่ีสุด 1 

17) ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ระยะ 4.51 0.50 มากที่สุด 2 

18) ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงานและ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 4.35 0.47 มาก 3 

19) ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่
น่าเชื่อถือ ไม่ล าเอียง ไม่อคติ 4.23 0.45 มาก 5 

20) บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา 4.35 0.47 มาก 3 
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา

อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.49, S.D.= 0.16) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านและรายข้อปรากฏดังนี้  

1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.52, 
S.D.= 0.26)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานด้านต่างๆ (  
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= 4.63, S.D.= 0.48)  รองลงมา ได้แก่  มีการออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงาน
ตนเอง (  = 4.54, S.D.= 0.50)  มีการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานกันเองหรือเพ่ือนประเมิน
เพ่ือน  (  = 4.50, S.D.= 0.50) ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละ
ภาคการศึกษา  (  = 4.49, S.D.= 0.50)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการออกค าสั่ง 
หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการท างานอย่างชัดเจน (  = 4.46, S.D.= 0.59)     

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  
= 4.37, S.D.= 0.32)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบ
ความส าเร็จในการปฏิบัติงาน (  = 4.55, S.D.= 0.49)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารชี้แจงนโยบายใน
เรื่องต่างๆ แก่บุคลากรโดยใช้ค าพูดที่นุ่มนวลสละสลวยไม่กระโชกโฮกฮาก ( = 4.43, S.D.= 0.65)  
ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียด และพูดค าหยาบต่อใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของบุคลากร  (  = 4.39, 
S.D.= 0.48) ผู้บริหารพูดให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับในการปฏิบัติงาน (  = 4.36, S.D.= 0.48)   ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารใช้ค าพูดที่รุนแรง หรือไม่สุภาพเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท างานผิดพลาด 
(  = 4.11, S.D.= 1.01)    

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.64, 
S.D.= 0.27) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเช่น 
กีฬา เป็นต้น (  = 4.71, S.D.= 0.45)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาในการปฏิบัติงาน,  มีการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือน
หรือเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความเหมาะสม  (  = 4.68, S.D.= 0.46)  
ผู้บริหารมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหาในการท างาน  (  = 4.62, S.D.= 
0.48) ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน
ตน  (  = 4.37, S.D.= 0.48)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมี
ความรู้ ความสามารถเพ่ิมข้ึน  (  = 4.51, S.D.= 0.62)    

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.41, S.D.= 0.26) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการ
รักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง (  = 4.62, S.D.= 0.48)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมี
การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ  (  = 4.51, S.D.= 0.50)  ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงาน
และปัญหาที่เกิดขึ้น,  บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา  (  = 4.35, 
S.D.= 0.47)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่
ล าเอียง ไม่อคติ  (  = 4.23, S.D.= 0.45)    
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการธ ารงรักษา 

 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
 ด้านการธ ารงรักษา 4.40 0.19 มาก - 
1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 4.51 0.21 มากที่สุด - 
1) ผู้บริหารได้ให้ขวัญและก าลังใจของ

ผู้ปฏิบัติงาน 4.66 0.47 มากที่สุด 1 
2) ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 4.65 0.47 มากที่สุด 2 
3) ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรร

วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 4.52 0.50 มากที่สุด 3 

4) ผู้บริหารจัดบุคลากรให้สอนตรงตาม
ความสามารถ 4.45 0.49 มาก 4 

5) ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุง
วิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้
ตามสถานการณ์ 4.27 0.58 มาก 5 

2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่
ไพเราะ 

4.19 0.41 
มาก - 

6) บริหารงานโดยให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วง
ต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ ด้วยความหวัง
ดีและจริงใจ 3.94 1.24 มาก 4 

7) ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจา
ล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 3.74 1.50 มาก 5 

8) บริหารงานโดยไม่พูดในสิ่งที่ฟังแล้วท าให้
ผู้ร่วมงานรู้สึกสะเทือนใจ น้อยใจ หรือคับ
แค้นใจ 4.35 0.75 มาก 3 

9) ผู้บริหารมีการพูดคุยรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ 
ซักถาม หรือขอค าปรึกษาหารือ และให้
ค าแนะน าต่างๆ แก่บุคลากร 4.43 0.59 มาก 2 

10) ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมต่อบุคลากร
และบุคลากรรู้สึกพอใจต่อการพูดจาของ
ผู้บริหาร 4.48 0.62 มาก 1 
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ตารางท่ี 4.6   (ต่อ) 
 

สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

 S.D. แปลผล อันดับ 
3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 4.46 0.28 มาก - 

11) ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมบุคลากรในด้าน
สวัสดิการต่างๆ 4.50 0.68 มาก 2 

12) ผู้บริหารมีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง 4.52 0.50 มากที่สุด 1 
13) ผู้บริหารมีบ ารุงขวัญและเสริมแรงในการ

ปฏิบัติงาน 4.42 0.49 มาก 4 
14) ผู้บริหารมีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็น

ผู้ใต้บังคับบัญชาขอความช่วยเหลือ 4.43 0.56 มาก 3 
15) ผู้บริหารช่วยงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของ

ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือญาติของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.42 0.62 มาก 5 

4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้น
เสมอปลาย 4.45 0.35 มาก - 

16) บุคลากรได้รับการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จาก
ผู้บริหารอยู่เสมอ 4.65 0.47 มากที่สุด 1 

17) ผู้บริหารบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแล
ทุกข์สุขของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีคิด
ท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองในแง่ดี 4.55 0.49 มากที่สุด 2 

18) ผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อ
พนักงานที่เท่าเทียมกัน ใช้ระบบคุณธรรม 
มากกว่าอุปถัมภ์ 4.41 0.49 มาก 4 

19) ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน
จากเบาไปหนักคือ “ตักเตือน ภาคทัณฑ์ 
พักงานลดต าแหน่ง โยกย้าย หรือไล่ออก” 
หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีท่ีบุคลากรท าผิด
วินัย 4.17 0.95 มาก 5 

20) ผู้บริหารมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือ
พิจารณาก่อนมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.49 0.50 มาก 3 
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จากตารางที่ 4.6 พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ด้านการธ ารง
รักษา โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.40, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ
รายข้อปรากฏดังนี้ 

1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด  (  = 4.51, 
S.D.= 0.21)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารได้ให้ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน (  = 4.66, 
S.D.= 0.47)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  (  = 4.65, S.D.= 0.47)  
ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอ
ภาค  (  = 4.52, S.D.= 0.50) ผู้บริหารจัดบุคลากรให้สอนตรงตามความสามารถ (  = 4.45, S.D.= 
0.49)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์(  = 4.27, S.D.= 0.58)    

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  
= 4.19, S.D.= 0.41)  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมต่อบุคลากรและ
บุคลากรรู้สึกพอใจต่อการพูดจาของผู้บริหาร (  = 4.40, S.D.= 0.62)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหาร มี
การพูดคุยรับฟังค าพากษ์วิจารณ์ ซักถาม หรือขอค าปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าต่างๆ แก่บุคลากร 
(  = 4.43, S.D.= 0.59)  บริหารงานโดยไม่พูดในสิ่งที่ฟังแล้วท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกสะเทือนใจ น้อยใจ 
หรือคับแค้นใจ (  = 4.35, S.D.= 0.75) บริหารงานโดยให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงาน
อย่างสุภาพ ด้วยความหวังดีและจริงใจ  (  = 3.94, S.D.= 1.24)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา  (  = 3.74, S.D.= 1.50)    

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  (  = 4.46, S.D.= 
0.28) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง (  = 4.52, S.D.= 0.50)  
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมบุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ  (  = 4.50, S.D.= 0.68)  
ผู้บริหารมีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาขอความช่วยเหลือ  (  = 4.43, S.D.= 0.56) 
ผู้บริหารมีบ ารุงขวัญและเสริมแรงในการปฏิบัติงาน   (  = 4.42, S.D.= 0.49)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารช่วยงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือญาติของผู้ใต้บังคับบัญชา  
(  = 4.42, S.D.= 0.62)    

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  (  = 4.45, S.D.= 0.35) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ บุคลากรได้รับการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จาก
ผู้บริหารอยู่เสมอ (  = 4.65, S.D.= 0.47)  รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารบริหารงานด้วยการเอาใจใส่
ดูแลทุกข์สุขของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองในแง่ดี  (  = 4.45, 
S.D.= 0.49)  ผู้บริหารมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนมีการย้ายเปลี่ยนต าแหน่ง
ผู้ใต้บังคับบัญชา  (  = 4.49, S.D.= 0.50) ผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานที่เท่าเทียม
กัน ใช้ระบบคุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์ (  = 4.41, S.D.= 0.49)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนจากเบาไปหนักคือ “ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักงานลดต าแหน่ง 
โยกย้าย หรือไล่ออก” หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีท่ีบุคลากรท าผิดวินัย  (  = 4.17, S.D.= 0.95)    
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วัตถุประสงค์ข้อที่  2  เพื่อเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 
2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง และประสบการณ์ 
 

ตอนที่ 3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย  
การวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
จ าแนกตามระดับการศึกษา  ต าแหน่ง และประสบการณ์ 

 
ผลการเปรียบเทียบปรากฏผลดังตารางที่ 4.7 – 4.11 

 
ตารางท่ี 4.7  การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน

สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2  จ าแนกตามระดับการศึกษา  โดยรวมและรายด้าน 

 

ด้านการวางแผน
บุคลากร 

ระดับการศึกษา 
t 

P - 
value 

ปริญญาตรี  สูงกว่าปริญญาตรี 

 S.D แปลผล  S.D แปลผล 
1. ด้านการวางแผน

บุคลากร  4.39 .23 มาก 4.41 .28 มาก -.508 .025* 
2. ด้านการสรรหา

บุคลากร 4.51 .20 มากที่สุด 4.49 .21 มาก .499 .830 
3 ด้านการ

ประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน
บุคลากร 4.10 .40 มาก 4.14 .41 มาก -.652 .865 

4 ด้านการธ ารง
รักษาบุคลากร 4.47 .23 มาก 4.45 .30 มาก .459 .053 

 รวม 4.37 .17 มาก 4.37 .16 มาก -.241 .783 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
บุคลากรที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( = 4.37 S.D.=0.17) 
ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร  ( = 4.51 S.D.=0.20) รองลงมา คือ ด้านการ
ธ ารงรักษาบุคลากร  ( = 4.47 S.D.=0.23)  ด้านการวางแผนบุคลากร  ( = 4.39 S.D.=0.23) ส่วน
ด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด  ได้แก่  ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร  ( = 4.10 S.D.=0.40)   



86 

 บุคลากรที่มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  ( = 
4.37 S.D.=0.16) ด้านที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ ด้านการสรรหาบุคลากร ( = 4.49 S.D.=0.21) 
รองลงมา คือ ด้านการสรรหาบุคลากร  ( = 4.45 S.D.=0.30)  ด้านการวางแผนบุคลากร   ( = 
4.41 S.D.=0.28) ส่วนด้านที่มีการปฏิบัติต่ าสุด คือ ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ( = 
4.14 S.D.=0.41)  

การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านการวางแผนบุคลากร แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ  .05 

 
ตารางท่ี 4.8  แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สภาพปัจจุบันการบริหารงาน

บุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่ การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม จ าแนกตาม
ประสบการณ์ 

 
การ

บริหารงาน 
บุคคลตาม

หลัก 
สังคหวัตถุ 4 

ประสบการณ์ 
ต่ ากว่า 7 ปี 8 – 14 ปี มากกว่า 14 ปีขึ้นไป 

 

 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 

 

 
S.D. 

 
แปลผล 

 

 

 
S.D. 

 
แปลผล 

1. ด้านการ
วางแผน
บุคลากร 4.39 0.19 มาก 4.37 0.17 มาก 4.36 0.16 มาก 
2. ด้านการสรร
หาบุคลากร 4.37 0.18 มาก 4.38 0.16 มาก 4.43 0.17 มาก 
3. ด้านการ 
ปฏิบัติงาน 
ของบุคลากร 4.46 0.15 มาก 4.45 0.17 มาก 4.52 0.16 มากที่สุด 
4. ด้านการ 
ธ ารงรักษา 4.55 0.13 

มาก
ที่สุด 4.36 0.18 มาก 4.35 0.19 มาก 

รวม 4.44 0.10 มาก 4.39 0.10 มาก 4.41 0.11 มาก 
 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ ไม่เกิน 7 ปี ความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  
=4.44, S.D.=0.10) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้แก่ ด้านการ
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ธ ารงรักษา  (  =4.55, S.D.=0.13) รองลงมาได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  (  =4.46, 
S.D.=0.15) ด้านการวางแผนบุคลากร (  =4.39, S.D.=0.19) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้าน
การสรรหาบุคลากร (  =4.37, S.D.=0.18)    

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ 8-14 ปี ความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบัน
การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  =4.39, S.D.=0.10) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร
(  =4.45, S.D.=0.17) รองลงมาได้แก่ ด้านการสรรหาบุคลากร  (  =4.38, S.D.=0.16) ด้านการ
วางแผนบุคลากร (  =4.37, S.D.=0.17) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้านการธ ารงรักษา  (  
=4.36, S.D.=0.18)    

ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์  15 ปีขึ้นไป ความคิดเห็นต่อสภาพ
ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม อยู่ในระดับมาก (  =4.41, S.D.=0.11) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้แก่ ด้านการปฏิบัติงานของ
บุคลากร  (  =4.52, S.D.=0.16) รองลงมาได้แก่ ด้านการสรรหาบุคลากร  (  =4.43, S.D.=0.17) 
ด้านการวางแผนบุคลากร  (  =4.36, S.D.=0.16) และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดได้แก่ ด้านการธ ารง
รักษา  (  =4.35, S.D.=0.19)    
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ตารางท่ี 4.9  การวิเคราะห์ความแปรปรวนสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคห
วัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  จ าแนกตามประสบการณ์  โดยรวม 
 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
1. ด้านการวางแผนบุคลากร ระหว่างกลุ่ม .029 2 .015 .489 .614 

ภายในกลุ่ม 4.993 168 .030   
รวม 5.022 170    

2.ด้านการสรรหาบุคลากร ระหว่างกลุ่ม .158 2 .079 2.555 .081 
ภายในกลุ่ม 5.186 168 .031   
รวม 5.344 170    

3.ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร ระหว่างกลุ่ม .154 2 .077 2.841 .061 
ภายในกลุ่ม 4.543 168 .027   
รวม 4.697 170    

4.ด้านการธ ารงรักษา ระหว่างกลุ่ม 1.153 2 .576 18.072 .000* 
ภายในกลุ่ม 5.357 168 .032   
รวม 6.509 170    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม .071 2 .036 3.107 .047* 
ภายในกลุ่ม 1.932 168 .011   
รวม 2.003 170    

  
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยรวม และด้านการธ ารงรักษา 
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน  ดังนั้นผู้วิจัยได้ท าการ
ทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  ผลปรากฏดังนี้  
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ตารางท่ี 4.10  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่  (Scheffe’)  สภาพ
ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  จ าแนกตาม
ประสบการณ์  โดยรวม 

 

ประสบการณ์  ไม่เกิน 7 ปี 
( =4.44) 

7-14 ปี 
( =4.39) 

15 ปีขึ้นไป 
( =4.41) 

ไม่เกิน 7 ปี  4.44 - .05405* - 
8-14 ปี 4.39 - - - 
15 ปีขึ้นไป 4.41 - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4-10 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ 
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’) โดยรวม  พบว่า บุคลากรทีมี่ประสบการณ์ไม่เกิน  7  ปี  กับบุคลากรที่มี
ประสบการณ์  7-14  ปี มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางท่ี 4.11  การทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe’)  สภาพ

ปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ด้านการธ ารง
รักษา  จ าแนกตามประสบการณ์   

 

ประสบการณ์  ไม่เกิน 7 ปี 
( =4.55) 

7-14 ปี 
( =4.36) 

15 ปีขึ้นไป 
( =4.35) 

ไม่เกิน 7 ปี  4.55 - .18689* .19929* 
8-14 ปี  4.36  - - 
15 ปีขึ้นไป 4.35 - - - 
* มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

จากตารางที่ 4.11 เมื่อท าการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วยวิธีการ 
ทดสอบของเชฟเฟ่ (Scheffe’) ด้านการธ ารงรักษา  พบว่า บุคลากรทีมี่ประสบการณ์ไม่เกิน  7  ปี  กับ
บุคลากรที่ มีประสบการณ์  8-14  ปี และ บุคลากรที่ มีประสบการณ์  8-14  ปี กับบุคลากรที่ มี
ประสบการณ์  15 ปีขึ้นไป มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต2 

 1) ด้านการวางแผนบุคลากร  พบว่า  ส าหรับอัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  ผู้บริหาร
ควรความเป็นผู้มีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ช่วยเหลือการท างาน
อันจะเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นหรือแก่สังคมส่วนรวม ตามความเหมาะสมแก่ฐานะและโอกาส ไม่เป็น
คนแล้งน้ าใจช่วยใครไม่เป็น คือ ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัวจัด ยามที่ผู้ อ่ืนหรือสังคมประสบความทุกข์
เดือดร้อน และต้องการความช่วยเหลือ                                                                                                                                                      

 2) ด้านการสรรหาบุคลากร  พบว่า การทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  ผู้บริหารควรมี
การสรรหาบุคคลมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานก าหนด  ผู้มีจิตใจโอบอ้อมอารีมีน้ าใจ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืนอยู่เสมอ ย่อมเป็นที่รักแก่
ชนทั้งหลาย คนหมู่มากย่อมคบค้าสมาคมด้วย สมดังที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่า ผู้ให้
ย่อมเป็นที่รัก คนหมู่มากย่อมคบเขา 
 3) ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร  พบว่า ผู้บริหารควรมีปิยวาจา คือ การพูดจาด้วย
ถ้อยค าที่ไพเราะสุภาพอ่อนโยนตามฐานะ ย่อมเป็นที่ชื่นใจเป็นที่ประทับใจแก่ผู้ฟังหรือคู่สนทนา  
ผู้บริหารควรยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการปฏิบัติงาน 

 4) ด้านการธ ารงรักษา  พบว่า ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  และ
บริหารงานโดยให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่างสุภาพ ด้วยความหวังดีและ ไม่กล่าว
วาจาล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 
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บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม   
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  วัตถุประสงค์  คือ 1) เพ่ือศึกษา
สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  2) เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการ
บริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง และประสบการณ์  3) 
เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 

 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ได้ก าหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ R.V. Krejcie  
และ D.W. Morgan  (บุญชม ศรีสะอาด, 2545)  จึงได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้บริหารสถานศึกษา  
ครูผู้สอน  จ านวน 117  คน   ซึ่งได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบง่าย (Sample Random Sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 36 ข้อ  โดยแบ่ง
ออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ 1) การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 2)  พัฒนาการเรียนการสอน 3)  การวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้  4)  การพัฒนาสื่อเทคโนโลยีทางการศึกษา 5)  การพัฒนาใช้แหล่งเรียนรู้  และ 
6) การนิเทศการศึกษา 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ความถี่  (Frequencies) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย  
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และตรวจสอบสมมติฐานโดยใช้สถิติ t- 
test (Independent Samples t-test) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ใช้สถิติ F- 
test (One-way ANOVA) เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 3 กลุ่ม  โดยใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

 

5.1 สรุปผล 
 1.  ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ

วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
  1.1 สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านปรากฏดังนี้ 
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  1. ด้านการวางแผนบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ รองลงมา ได้แก่  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติ
เสมอต้นเสมอปลาย ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ การ
สงเคราะห ์

  2. ด้านการสรรหาบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่  ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ทาน คือ การให้, 
การแบ่งปัน  

  3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 
สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ 
การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  

  4. ด้านการธ ารงรักษา  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน รองลงมา ได้แก่  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ สมานัตตตา คือ มี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะ 

 1.2.  ด้านการวางแผนบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านและรายข้อปรากฏดังนี้ 

  1.2.1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนบุคลากร  
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมีการประชุมเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากรในแต่ละปีการศึกษา ผู้บริหารได้มี
การก าหนดต าแหน่งบุคลากรอย่างชัดเจน ผู้บริหารให้มีการวางภาระงานด้านบุคลากรไว้อย่างชัดเจน  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการวางแผนอัตราบุคลากรอย่างชัดเจน 

  1.2.2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าแผนงานบุคลากร รองลงมา ได้แก่  
ผู้บริหารชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับงานด้านวางแผนบุคลากรอย่างจัดเจน ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจง
นโยบายงานวางแผนบุคคล ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคลกรที่ท างานด้านงานวางแผนบุคคล ส่วน
ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคลอย่างชัดเจน 

  1.2.3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนบุคลากร รองลงมา ได้แก่  
ผู้บริหารมีการวางแผนงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดย
ค านึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล ส่วนข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือบุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล 

  1.2.4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารน าแผนงานการวางแผนบุคลากรไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องวางแผนงานบุคคลไม่เหมาะสม ผู้บริหารมีภาวะผู้น า
ของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดย
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ปฏิบัติต่อบุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอ
ต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร 

 1.3. ด้านการสรรหาบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านและรายข้อปรากฏดังนี้ 

  1.3.1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ การสรรหาบุคคลมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ส านักงาน
คณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด รองลงมา ได้แก่  มีการประกาศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
ข่าวสารรับสมัครงานอย่างชัดเจน มีการแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรบุคคล ให้มีการทดสอบความรู้
ความสามารถ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ  

  1.3.2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ มีการสอบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติอันเหมาะสมตามเกณฑ์ที่สถานศึกษา
ได้ก าหนดไว้ รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการสรรหาบุคคลอย่าง
ชัดเจน ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคคลที่มาสมัครงาน ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากรตามความรู้ความสามารถ คุณสมบัติอันเหมาะสมต าแหน่งงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ 
ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากร 

  1.3.3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทดแทนต าแหน่งที่ขาด รองลงมา 
ได้แก่  ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานอ่ืนในการสรรหาบุคลากรเพ่ือ
ทดแทนต าแหน่งที่ขาด ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยค านึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง  
ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน  
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างท่ีดีในการสรรหาบุคลากร 

  1.3.4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ในการสรรหาบุคคลผู้บริหารปฏิบัติตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและความน่าเชื่อถือด้าน
การสรรหาบุคคล ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยปฏิบัติต่อบุคคลที่มาสมัครงานอย่างเท่าเทียมกัน 
ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทุกครั้ง  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องในการสรรหาบุคคลเข้าท างาน 

 1.4. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านและรายข้อปรากฏดังนี้ 

  1.4.1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานด้านต่างๆ รองลงมา ได้แก่  มีการ
ออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง  มีการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงาน
กันเองหรือเพ่ือนประเมินเพ่ือน ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรในแต่ละภาค
การศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการออกค าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการ
ท างานอย่างชัดเจน 
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  1.4.2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จในการ
ปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารชี้แจงนโยบายในเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรโดยใช้ค าพูดที่นุ่มนวล
สละสลวยไม่กระโชกโฮกฮาก ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียด และพูดค าหยาบต่อใต้บังคับบัญชาในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร ผู้บริหารพูดให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
ได้แก่ ผู้บริหารใช้ค าพูดที่รุนแรง หรือไม่สุภาพเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาท างานผิดพลาด 

  1.4.3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเช่น กีฬา เป็นต้น 
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาในการปฏิบัติงาน ,  
มีการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือนหรือเลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตาม
ความสามารถและความเหมาะสม ผู้บริหารมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมีปัญหาใน
การท างาน ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

  1.4.4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัยโดย
ไม่เลือกที่รักผลักที่ชัง รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ ผู้บริหาร
รับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น,  บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่
ล าเอียง ไม่อคติ 

  1.5  ด้านการธ ารงรักษา โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
และรายข้อปรากฏดังนี้ 

   1.5.1 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารได้ให้ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารได้ให้
แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค ผู้บริหารจัดบุคลากรให้สอนตรงตามความสามารถ  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ ์

   1.5.2 ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมต่อบุคลากรและบุคลากรรู้สึกพอใจต่อ
การพูดจาของผู้บริหาร รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหาร มีการพูดคุยรับฟังค าพากย์วิจารณ์ ซักถาม หรือขอค า
ปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าต่างๆ แก่บุคลากร บริหารงานโดยไม่พูดในสิ่งที่ฟังแล้วท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึก
สะเทือนใจ น้อยใจ หรือคับแค้นใจ  บริหารงานโดยให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงานอย่าง
สุภาพ ด้วยความหวังดีและจริงใจ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าว
วาจาล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา  

   1.5.3 อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการดูแลบุคลากรอย่างทั่วถึง รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารได้มีการส่งเสริม
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บุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ ผู้บริหารมีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาขอความช่วยเหลือ  
ผู้บริหารมีบ ารุงขวัญและเสริมแรงในการปฏิบัติงาน  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารช่วยงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชา หรือญาติของผู้ใต้บังคับบัญชา 

   1.5.4 สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ บุคลากรได้รับการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จากผู้บริหารอยู่เสมอ  
รองลงมา ได้แก่  ผู้บริหารบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีคิดท า
สิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองในแง่ดี ผู้บริหารมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนมีการย้าย
เปลี่ยนต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานที่เท่าเทียมกัน ใช้ระบบ
คุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอน
จากเบาไปหนักคือ “ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักงานลดต าแหน่ง โยกย้าย หรือไล่ออก” หรือปฏิบัติตามกฎ 
กรณีท่ีบุคลากรท าผิดวินัย  

  2. ผลการเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านการวางแผนบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 

  3. ผลการเปรียบเทียบผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างาน
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ
วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยรวม และด้านการ
ธ ารงรักษา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านอื่น ๆ ไม่แตกต่างกัน  

 4. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ
วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   พบว่า ผู้บริหารควร
ความเป็นผู้มีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดาย รู้จักสงเคราะห์และช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา  มีจิตใจโอบอ้อมอารีมี
น้ าใจ มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่แก่ผู้อ่ืน  ผู้บริหารควรยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน  ไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา 
 
5.2  อภิปรายผล 

 ในการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  มีประเด็นที่ควรน ามาอภิปรายผล 
ดังนี้ 
 1. สภาพปัจจุบันของการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปี
ปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  โดยภาพรวมมีระดับการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่า การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจ
ส าคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ิม  ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษาเพ่ือ
ด าเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตาม
หลักบริหารงานบุคคลข้าราชการครูและบุคคลทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถมี
ขวัญก าลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติมีความมั่นคงและการก้าวหน้าวิชาชีพ  ซึ่งจะส่งผลต่อการ 
พัฒนาการศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ  และการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการเกี่ยวกับบุคคลใน



96 
 

องค์กรใดองค์กรหนึ่ง เริ่มตั้งแต่การสรรหาการคัดเลือกและบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้า
ปฏิบัติงานในองค์กร พร้อมทั้งด ารงรักษาและพัฒนาให้บุคลากรเหล่านั้นให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ซึ่งการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมผู้ประพฤติปฏิบัติดีแล้วท า
ใหบุ้คคลทั่วไปเกิดความเคารพ รักนับถือ และเกรงใจ  ซึ่งสังคหวัตถ 4  เป็นธรรมที่ส าคัญมากส าหรับนัก
บริหาร ผู้ท างานให้ส าเร็จโดยอาศัยคนอ่ืนถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ ก็จะไม่มีคนมาช่วย
ท างาน เมื่อไม่มีใครช่วยท างานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้ พระพุทธเจ้าทรงสอนหลักการสร้างมนุษย์
สัมพันธ์ไว้เรียกว่าสังคหวัตถุ หมายถึงวิธีผูกใจคน พระองค์ตรัสว่า รถม้าแล่นไปได้เพราะมีลิ่มสลักคอย
ตรึงส่วนประกอบต่าง ๆ ของรถม้าเข้าด้วยกัน  ฉันใด คนในสังคมก็ฉันนั้น คือท าหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อม
ประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกันลิ่มสลักดังกล่าวนั้นคือ สังคหวัตถุนักบริหารจะสามารถผูกใจเพ่ือน
ร่วมงาน และผู้ใต้บังคับบังชา  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของ พระสมสุก ติสฺสว โส (มโนธรรม) 
(2556)  ได้การวิจัยเรื่อง“การบริหารบุคลากรทางการศึกษาตามหลักสังคหวัตถุ 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  รภัสสา พานิกุล  (2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการจัดหา
งานของรัฐตามหลักสังคหวัตถุ 4 : กรณีศึกษาศูนย์จัดหางาน กรมการจัดหางานกระทรวงแรงงาน”
พบว่าในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และยังสอดคล้องกับ ราชันย์ ธงชัย (2553)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง 
“ความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการในการลงบัญชีทหารกองเกินตามแนวสังคหวัตถุ  4 ของ
หน่วยงานสัสดี อ าเภอเมือง จังหวัดระยอง”  ผลการวิจัยพบว่า โดยภาพรวมมีความพึงพอในอยู่ในระดับ
มาก๓ การอภิปรายถึงผลการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนธรรมภิรักษ์  เขตบางพลัด 
กรุงเทพมหานคร มีการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในระดับที่มาก และเมื่อพิจารณาราย
ด้านมีประเด็นที่จะน ามาอภิปราย ดังนี้ 

  1.1 ด้านการวางแผนบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  การวางแผนบุคลากร
เป็นกระบวนการที่ใช้คาดการณ์ความต้องการด้านทรัพยากรมนุษย์ขององค์กร อันจะส่งผลถึงการ
ก าหนดวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับบุคคลากรและการตอบสนองต่อปัจจัยแวดล้อม ตั้งแต่ก่อนคนเข้า
ร่วมงานกับองค์กร ขณะปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์กร จนกระท่ังเขาต้องพ้นออกจากองค์กร เพื่อให้องค์กร
ใช้เป็นแนวทางปฏิบัติและเป็นหลักประกันว่าองค์การจะมีคนที่มีคุณภาพอย่างเพียงพออยู่เสมอ 
ตลอดจนเพ่ือให้คนมีคุณภาพชีวิตในการท างานที่เหมาะสม สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กรโดยมีเป้าหมายส าคัญเพ่ือประสิทธิภาพ ความ
มั่นคงและการเจริญเติบโตขององค์กร บุคลากรและสังคมผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับ
งานวางแผนบุคคลอย่างชัดเจน  ค าพูดเป็นกันเองกับบุคลกรที่ท างานด้านงานวางแผนบุคคล  ผู้บริหาร
ให้ความช่วยเหลือบุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระครู
ประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน าหลักสังคหวัตถุธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต าบลจตุรพักตรพิมาน อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด” 
ผลการวิจัยพบว่า การน าหลักสังคหวัตถุธรรมในคัมภีร์พระพุทธศาสนาเถรวาท  สังคหวัตถุธรรม เป็น
เครื่องยึดเหนี่ยวน้ าใจคน การผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล หรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จัก
วางตนให้เหมาะสมกับฐานะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ ละเว้นความชั่ว เป็นประโยชน์ในการด ารงชีวิต 
มีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว เปลี่ยนแปลงง่ายและด ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความชั่วปฏิบัติกับคนทั้งหลาย



97 
 

อย่างเท่าเทียมกัน รวมทั้งอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุข ร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชนการน าหลักสังคหวัตถุธรรม
ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาลต าบลจตุรพักตรพิมาน  อ าเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัด
ร้อยเอ็ด เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ า คือ ด้าน
สมานัตตตา ด้านทาน ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยา   

  1.2 ด้านการสรรหาบุคลากร  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่  ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่
ไพเราะ  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ทาน 
คือ การให้, การแบ่งปัน  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  บุคคลส่วนใหญ่ ที่ปฏิบัติงานองค์กรหน่วยงานต่างๆส่วน
ใหญ่ นับถือ พระพุทธศาสนาดังนั้นหากปฏิบัติงานร่วมกันโดยไม่อาศัยหลักธรรมเป็นที่ตั้งแล้ว การ 
บริหารงานอาจจะไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะบุคคลท างานมุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัว เห็นแก่ได้ เกิดความ
โลภ โกรธ หลง เห็นแก่ตัว เกิดการ เอารัด เอาเปรียบ ขาดความรับผิดชอบใน  หน้าที่ ทั้งผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเททั้งแรงกาย แรงใจ ท าให้องค์กร มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพเร็วขึ้น 
ผู้บริหารจึงควรน าหลักธรรมไปใช้บริหารงานบุคคล หลักสังหวัตถุ 4 “เป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึด
เหนี่ยวน้ าใจของกันและกัน ผูกไมตรี เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล ประสานใจทุกคนที่อยู่ในองค์กรเดียวกันให้อยู่
ร่วมกันอย่างมีความสุข ความสามัคคี ซึ่งประกอบไปด้วย 1) การให้ทาน คือ การอนุเคราะห์หรือ
สงเคราะห์ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ตามฐานานุรูป 2) ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ
อ่อนหวาน พูดในสิ่งที่เป็น ประโยชน์ และจริงใจ 3) อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ทุกชนิดหรือการ
ประพฤติในสิ่งที่เป็น ประโยชน์แก่ผู้ อ่ืน 4) สมานัตตตา คือ การเป็นผู้มีความสม่ าเสมอหรือมีความ
ประพฤติเสมอ ต้นเสมอปลาย ปฏิบัติต่อคนอ่ืนอย่างเสมอภาควางตัวเหมาะสมกับสถานภาพที่เป็นอยู่ ” 
(พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺ โต) , 2538) เป็นหลักธรรมที่ต้องน าไปประยุกต์ใช้ขับเคลื่อนพัฒนา 
กระบวนการบริหารบุคคลให้มีคุณภาพควบคู่กันไป  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระค าจันทร์ คุณว โส 
(วงษ์ชาลี) (2555) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบว่า  ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการ
บริหารงานตามหลักสังคหวัตถ ุ4 ในเครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  

  1.3 ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด  ได้แก่ อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ รองลงมา ได้แก่ ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน
สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ 
การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  สังคหวัตถุ 4 เป็นเครื่องมือ หรือหลักธรรม 4 
ประการ ที่ช่วยประสานคนหมู่มากให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เป็นเครื่องช่วยขจัดความขัดแย้งที่
เกิดขึ้นท าให้คนอยู่ร่วมกันด้วยความรัก สามารถน าไปใช้ได้ตั้งแต่ระดับครอบรัวจนถึงระดับสังคม เป็น
ธรรมที่ก่อให้เกิดความผาสุกในบ้านเมือง และประเทศชาติ  ซึ่งการบริหารงานบุคคล เป็นกระบวนการที่
ส าคัญยิ่งอย่างหนึ่งของการบริหาร เพราะเมื่อได้เลือกสรรคนที่มีความรู้ความสามารถเข้าท างานแล้ว เมื่อ
เวลาผ่านไป บรรดาความรู้ต่างๆ ก็ลดน้อยลงไป ประกอบกับวิทยาการต่าง ๆ เจริญขึ้น รวมทั้งเทคนิค
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การท างานได้เปลี่ยนไป เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับเหตุการณ์ปัจจุบัน 
และจ าเป็นต้องมีการพัฒนาบุคลากร  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระเส็ง ปภสฺสโร (วงษ์พันธุ์เสือ) 
(2554) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับประถมศึกษาส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า  การบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้านการวางแผนอัตราก าลัง
และการก าหนดต าแหน่ง ด้านการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และด้านวินัยและการรักษาวินัย ด้านการออกจากราชการ อยู่ในระดับมาก 

   1.4 ด้านการธ ารงรักษา  โดยรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  
ได้แก่ ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน รองลงมา ได้แก่  อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ สมานัตตตา คือ มี
ความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  ได้แก่ ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค า
ที่ไพเราะ  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ
เครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค  จัดบุคลากรให้สอนตรงตามความสามารถ  เปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์   บริหารงานโดยให้ค า
เสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือน  ใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถูกผู้ใต้บังคับบัญชา  
บริหารงานโดยไม่พูดในสิ่งที่ฟังแล้วท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึกสะเทือนใจ น้อยใจ หรือคับแค้นใจ   มีการพูดคุย
รับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ซักถาม หรือขอค าปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าต่างๆ แก่บุคลากร  ผู้บริหาร
ได้มีการส่งเสริมบุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระมหาวิทูรย์ ธมฺมวุฑฺโฒ 
(บุญมาพิลา) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษาในอ าเภอยางสีสุราชสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2” 
ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ในอ าเภอยางสีสุ
ราช สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมากเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจากมาก
ไปหาน้อย ดังนี้ ด้านการธ ารงรักษาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 ,ด้านการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ,ด้านการสรรหาบุคลากรตามหลักสังคหวัตถุ 4 และด้านการวางแผนบุคลากรตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ตามล าดับ 

  2. การเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
สถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  
จ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกัน  ส่วนด้านการวางแผนบุคลากร แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก  บุคลากรระดับการศึกษาต่างกัน  มีความคิดเห็น
ต่อการบริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกัน  การก าหนดความต้องการด้านบุคคล เป็นกิจกรรมหลักใน
ขั้นตอนของการบริหารงานบุคคลที่จะต้องท าแผนก าหนดความต้องการบุคคลของหน่วยงานเป็นระยะๆ  
ไว้เป็นการล่วงหน้าตามความต้องการของหน่วยงานในลักษณะของกรอบอัตราก าลัง ซึ่งแสดงทั้งปริมาณ
คุณภาพของบุคคลที่ต้องการตามลักษณะและต าแหน่งที่จ าเป็นที่ก าหนดขึ้น  รวมทั้งโครงสร้างของ
ค่าตอบแทนกิจกรรมของขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การคาดคะเนความต้อง การด้านแรงงานในอนาคต 
การประเมินสถานการณ์ทางด้านแรงงานในปัจจุบัน การวิเคราะห์ประมาณแรงงาน การวิเคราะห์งาน 
(Job Analysis) การพรรณนาลักษณะงาน (Job Description) การระบุคุณสมบัติเฉพาะงาน (Job 
Specification) การประเมินผล (Job Evaluation)  สอดคล้องกับงานวิจัยของ  พระอนุศิษฏ์ สิริปุญฺโญ 
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(ฤทธิ์รุ่ง) (2557) การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอ
ฆ้องชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ผลการศึกษาพบว่า การ
เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร งานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอ าเภอฆ้องชัย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 
จ าแนกตามขนาดโรงเรียน และจ าแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ  
จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 
ด้าน การวางแผนบุคลากร และด้านการธ ารงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

   
5.3  ข้อเสนอแนะ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 1. ผู้บริหารควรมอบหมายงานให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถของผู้ใต้บังคับบัญชา
แต่ละคน และที่ส าคัญควรมอบมอบหมายงานในส่วนอ่ืน ๆ ที่มีความส าคัญนอกเหนือจากงานประจ า
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาได้ทดลองรับผิดชอบบ้างตามความเหมาะสม เพราะการที่ได้รับผิดชอบงานที่ท้า
ทายความรู้ความสามารถจะส่งผลให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความรู้สึกว่าตนเองเป็นบุคคลที่มีคุณค่าในองค์กร 
อยากท่ีจะปฏิบัติงานอยู่กับองค์กรในระยะยาวโดยไม่คิดลาออก  

 2. ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรได้มี โอกาสไปศึกษาต่อหรือดูงานทั้ งในและ
ต่างประเทศบ้าง เพ่ือให้สามารถน าความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
 1. ควรศึกษาการวิจัยเชิงคุณภาพ เรื่อง “การด าเนินการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโดย 
การน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารสถานศึกษา” 

 2. ควรที่จะมีการเพิ่มเครื่องมือในการท าวิจัยให้มากขึ้นกนอกเหนือจากการเก็บข้อมูลด้วย 
แบบสอบถาม เช่น การสังเกตพฤติกรรม หรือการสัมภาษณ ์เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรง 
กับความเป็นจริงเพื่อที่จะเป็นมาตรฐานในการบริหารงานในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นไป  
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 รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 

 
1) ดร.ธีรภัทร์  ถิ่นแสนดี  

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 ต าแหน่ง : 
 
:  วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  การบริหารการศึกษา 

2) ดร.กฤตยากร  ลดาวัลย์     
 ต าแหน่ง : 

 
: 

อาจารย์ประจ าหลักสูตร  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 

 วุฒิการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  (ปร.ด.)  การบริหารการศึกษา 
3) นายวีรชาต  ชมภูหลง   

: 
: 

 
 ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองข่า 
 วุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต  (คม.) 

 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย 
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ภาคผนวก ค                                                                                                 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมลู 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง   การบริหารงานบุคคลตามหลักสงัคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม 

สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
******************************* 

ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามเพ่ือการวิจัยฉบับนี้จัดท าขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์  คือ 1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน
การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   2. เพ่ือเปรียบเทียบสภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตาม
หลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคามเขต 2  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา  ต าแหน่ง และประสบการณ์  3. เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะใน
การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  ซ่ึงผลการวิจัยครั้งนี้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ส าหรับเป็น
ข้อมูลและแนวทางส าหรับผู้วิจัย ผู้บริหารโรงเรียน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการวางแผน พัฒนา
ปรับปรุงการปฏิบัติงานในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นข้อมูลเสนอแนะ
ส าหรับผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป เพ่ือประโยชน์ในการบริหารงานบุคคลและประเทศชาติต่อไป 
 ข้อมูลที่ได้จะแปลผลการวิจัยในภาพรวม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลรายฉบับนี้ เป็นความลับและใช้
ประโยชน์เฉพาะการวิจัยนี้เท่านัน้ ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อท่านหรือหน่วยงานของท่านแต่ประการใด 
 แบบสอบถามฉบับนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปี
ปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษา
อ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านในการตอบแบบสอบถามครั้ งนี้เป็น
อย่างดีและขออนุโมทนามา ณ โอกาสนี้ 
 
 
              

     พระสุรศักดิ์  เขมจาโร  (หลงอาจ) 
                   นสิิตปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงใน  หรือเติมข้อความลงในช่องว่างที่ตรงกับความเป็น
จริงเกี่ยวกับตัวท่าน 

1. ระดับการศึกษา 
    ปริญญาตรี  
      สูงกว่าปริญญาตรี 
 
2. ต าแหน่ง 

 ผู้บริหารสถานศึกษา  
 ครูผู้สอน   

3. ประสบการณ์การท างาน 
 ต่ ากว่า  7 ปี    
 7 - 14 ปี 
 มากกว่า  14 ปี ขึน้ไป 
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ตอนที ่2 สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2  

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ลงในช่อง  ระดับคะแนนของข้อความที่ตรงกับสภาพการ
น าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาของ
ท่านโดยก าหนดคะแนนกับระดับความต้องการ ดังนี้ 
  5  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ  มากที่สุด 
  4  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ  มาก 
  3  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ  ปานกลาง 
  2  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อย 
  1  หมายถึง  การปฏิบัติอยู่ในระดับ  น้อยที่สุด 
 

ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
 

1. 
1. ด้านการวางแผนบุคลากร 
ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 

1.ผู้บริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
วางแผนบุคลากร 

     

2.ผู้บริหารมีการประชุมเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากรในแต่ละปี
การศึกษา 

     

3.ผู้บริหารได้มีการก าหนดต าแหน่งบุคลากรอย่างชัดเจน      
4.ผู้บริหารได้มีการวางแผนอัตราบุคลากรอย่างชัดเจน      
5.ผู้บริหารให้มีการวางภาระงานด้านบุคลากรไว้อย่างชัดเจน      
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
6.ผู้บริหารชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับงานด้านวางแผนบุคลากรอย่าง
จัดเจน 

     

7.ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการท าแผนงานบุคลากร      
8.ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงนโยบายงานวางแผนบุคคล      
9.ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคลกรที่ท างานด้านงาน
วางแผนบุคคล 

     

10.ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับงานวางแผน
บุคคลอย่างชัดเจน 

     



118 

 

 

ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
11.ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคคล      
12.ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือบุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับงาน
วางแผนบุคคล 

     

13.ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง 

     

14.ผู้บริหารมีการวางแผนงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

15.ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนบุคลากร      
4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
16.ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องวางแผนงานบุคคลไม่เหมาะสม      
17.ผู้บริหารน าแผนงานการวางแผนบุคลากรไปปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม 

     

18.ผู้บริหารมีการวางแผนบุคลากรโดยปฏิบัติต่อบุคลากรอย่าง
เท่าเทียมกัน 

     

19.ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพ
ด้านการวางแผนบุคคล 

     

20.ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงาน
วางแผนบุคลากร 

     

 
1. 

2. ด้านการสรรหาบุคลากร 
ทาน คือ การให้,การแบ่งปัน 

21.  การสรรหาบุคคลมีการด าเนินการตามหลักเกณฑ์ และ
วิธีการที่ส านักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐานก าหนด 

     

22.มีการประกาศ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารรับสมัครงาน
อย่างชัดเจน  

     

23.มีการแต่งตั้งกรรมการเลือกสรรบุคคล      
24.ให้มีการทดสอบความรู้ความสามารถ      
25.ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ      
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ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
26.  ผู้บริหารให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรตาม
ความรู้ความสามารถ คุณสมบัติอันเหมาะสมต าแหน่งงาน  

     

27.  ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมชี้แจงเกี่ยวกับการสรรหา
บุคลากร 

     

28.ผู้บริหารใช้ค าพูดเป็นกันเองกับบุคคลที่มาสมัครงาน      
29.ผู้บริหารพูดท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายเกี่ยวกับการสรรหา
บุคคลอย่างชัดเจน 

     

30.มีการสอบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัติอันเหมาะสมตามเกณฑ์ท่ี
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

     

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
31.ผู้บริหารไม่นิ่งดูดายเกี่ยวกับการสรรหาบุคลากรทดแทน
ต าแหน่งที่ขาด 

     

32.ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์จาก
หนว่ยงานอื่นในการสรรหาบุคลากรเพื่อทดแทนต าแหน่งที่ขาด 

     

33.ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยค านึงถึงประโยชน์ที่
โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ตั้ง 

     

34.ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรด้วยความโปร่งใส สุจริต โดยไม่
ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน 

     

35.ผู้บริหารท าตัวเป็นแบบอย่างที่ดีในการสรรหาบุคลากร      
4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
36.ผู้บริหารเห็นแก่พวกพ้องในการสรรหาบุคคลเข้าท างาน      
37.ในการสรรหาบุคคลผู้บริหารปฏิบัติตามเกณฑ์ที่
คณะกรรมการสถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 

     

38.ผู้บริหารมีการสรรหาบุคลากรโดยปฏิบัติต่อบุคคลที่มาสมัคร
งานอย่างเท่าเทียมกัน 

     

39.ผู้บริหารมีภาวะผู้น าของหัวหน้างานและความน่าเชื่อถือด้าน
การสรรหาบุคคล 
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ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
40.ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการ
สรรหาบุคลากรทุกครั้ง 

     

 
1. 

3. ด้านการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ทาน คือ การให้,การแบ่งปัน 

41.ผู้บริหารมีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
แต่ละภาคการศึกษา 

     

42.มีการออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงาน
ตนเอง 

     

43.มีการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานกันเองหรือเพ่ือน
ประเมินเพ่ือน 

     

44.ผู้บริหารมีการออกค าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการ
ท างานอย่างชัดเจน 

     

45.ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้บุคลากรท าผลงานด้านต่างๆ      
2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
46.ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส าเร็จใน
การปฏิบัติงาน 

     

47.ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียด และพูดค าหยาบต่อใต้บังคับบัญชาใน
การปฏิบัติงานของบุคลากร 

     

48.ผู้บริหารพูดให้ก าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับในการปฏิบัติงาน      
49.ผู้บริหารใช้ค าพูดที่รุนแรง หรือไมสุ่ภาพเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ท างานผิดพลาด 

     

50.ผู้บริหารชี้แจงนโยบายในเรื่องต่างๆ แก่บุคลากรโดยใช้ค าพูด
ที่นุ่มนวลสละสลวยไม่กระโชกโฮกฮาก 

     

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
51.ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ
เพ่ิมข้ึน 

     

52.ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช านาญเฉพาะด้านเช่น 
กีฬา เป็นต้น 

     

53.ผู้บริหารช่วยหาแนวทางการแก้ปัญหาเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามี
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
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ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
54.มีการสนับสนุนให้ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือนหรือ
เลื่อนต าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความ
เหมาะสม 

     

55.ผู้บริหารมีความเต็มใจที่จะช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อมี
ปัญหาในการท างาน 

     

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
56.ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง ในการรักษาระเบียบวินัย 
โดยไม่เลือกท่ีรักผลักที่ชัง 

     

57.ผู้บริหารมีการตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกระยะ      
58.ผู้บริหารรับทราบผลการปฏิบัติงานและปัญหาที่เกิดขึ้น      
59.ผู้บริหารมีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่
ล าเอียง ไม่อคติ 

     

60.บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษา 

     

 
1. 

4. ด้านการธ ารงรักษา 
ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน 

61.ผู้บริหารได้ให้ขวัญและก าลังใจของผู้ปฏิบัติงาน      
62.ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน      
63.ผู้บริหารมีการให้ความช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุอุปกรณ์ 
เครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานอย่างเสมอภาค 

     

64.ผู้บริหารจัดบุคลากรให้สอนตรงตามความสามารถ      
65.ผู้บริหารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรับปรุงวิธีท างานให้มี
ประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ 

     

2. ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ 
66.บริหารงานโดยให้ค าเสนอแนะหรือทักท้วงต่อเพ่ือนร่วมงาน
อย่างสุภาพ ด้วยความหวังดีและจริงใจ 

     

67.ผู้บริหารใช้ถ้อยค าที่สุภาพ ไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถูก
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

68.บริหารงานโดยไม่พูดในสิ่งที่ฟังแล้วท าให้ผู้ร่วมงานรู้สึก
สะเทือนใจ น้อยใจ หรือคับแค้นใจ 
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ที ่ สภาพปัจจุบันการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ระดับการปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
69.ผู้บริหาร มีการพูดคุยรับฟังค าวิพากษ์วิจารณ์ ซักถาม หรือขอ
ค าปรึกษาหารือ และให้ค าแนะน าต่างๆ แก่บุคลากร 

     

70.ผู้บริหารใช้ค าพูดที่เหมาะสมต่อบุคลากรและบุคลากรรู้สึก
พอใจต่อการพูดจาของผู้บริหาร 

     

3. อัตถจริยา คือ การสงเคราะห์ 
71.ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมบุคลากรในด้านสวัสดิการต่างๆ      
72.ผู้บริหารมีการดูแลบุคลากรอย่างท่ัวถึง      
73.ผู้บริหารมีบ ารุงขวัญและเสริมแรงในการปฏิบัติงาน      
74.ผู้บริหารมีน้ าใจ ไม่นิ่งดูดายเมื่อเห็นผู้ใต้บังคับบัญชาขอความ
ช่วยเหลือ 

     

75.ผู้บริหารช่วยงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หรือญาติของผู้ใต้บังคับบัญชา 

     

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย 
76.บุคลากรได้รับการเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่จากผู้บริหารอยู่เสมอ      
77.ผู้บริหารบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้         
ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กันมอง       
ในแง่ดี 

     

78.ผู้บริหารมีมาตรฐานในการปฏิบัติต่อพนักงานที่เท่าเทียมกัน 
ใช้ระบบคุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์ 

     

79.ผู้บริหารมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนจากเบาไปหนักคือ 
“ตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักงานลดต าแหน่ง โยกย้าย หรือไล่ออก” 
หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีท่ีบุคลากรท าผิดวินัย 

     

80.ผู้บริหารมีการประชุมคณะกรรมการเพ่ือพิจารณาก่อนมีการ
ย้ายเปลี่ยนต าแหน่งผู้ใต้บังคับบัญชา 
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 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในสถานศึกษาอ าเภอ
วาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 

ค าชี้แจง ท่านมีข้อแนะน าแนวทางอย่างไรในการน าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารโรงเรียน 

1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน   
ข้อเสนอแนะ................................................................................................................... 

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

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

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

......................................................................................................................…….…................................ 
2.  ปิยวาจา คือ การพูดจาด้วยถ้อยค าที่ไพเราะ   
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................... 

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

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

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

......................................................................................................................…….…................................ 
 
3. อัตถจริยา คือ  การประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................... 

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

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

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

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

4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย   
ข้อเสนอแนะ.................................................................................................................... 

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

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

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

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

ขออนุโมทนาขอบคุณเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความร่วมมือ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าความเที่ยง  (IOC)  และความเชือ่มั่นของแบบสอบถาม 
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การแปลผลค่า IOC จากผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 คน 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 
ในสถานศึกษาอ าเภอวาปีปทุม  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2   
 

ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

1 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
2 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
3 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
6 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
8 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
9 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
12 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
13 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
15 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
16 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
17 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
18 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
19 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
20 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
21 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
22 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
23 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
24 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
25 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
26 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

27 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
28 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
29 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
30 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
31 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
32 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
33 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
34 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
35 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
36 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
37 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
38 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
39 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
40 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
41 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
42 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
43 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
44 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
45 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
46 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
47 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
48 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
49 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
50 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
51 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
52 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
53 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
54 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
55 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
56 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
57 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
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ค าถามข้อที่ 
คะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 

รวม ค่า IOC แปลผล 
คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 

58 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
59 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
60 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
61 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
62 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
63 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
64 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
65 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
66 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
67 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
68 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
69 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
70 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
71 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
72 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
73 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
74 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
75 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
76 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
77 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
78 1 0 1 2 0.67 ใช้ได้ 
79 1 1 1 3 1.00 ใช้ได้ 
80 1 1 0 2 0.67 ใช้ได้ 
       

 

 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 80 

 

Alpha =    .893 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ-สกุล         พระสุรศักดิ์  เขมจาโร  (หลงอาจ) 
วัน/เดือน/ปีเกิด       23  สิงหาคม  2518           
ที่อยู่ปัจจุบัน        วัดอรัญญา  54  หมู่  9  ต าบลประชาพัฒนา  อ าเภอวาปีปทุม   
                                              จังหวัดมหาสารคาม  
 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน 
 พ.ศ. 2550- ปัจจุบัน  ครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน    
 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2558     พุทธศาสตรบัณฑิต  คณะพุทธศาสตร์  สาขาพระพุทธศาสนา  

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น  
 พ.ศ. 2561           ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา   
         มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
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