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การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนใน 

อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
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บทคัดย่อ

การวจิยันี ้มวีตัถปุระสงค์ เพือ่ศึกษาและเปรยีบเทยีบการน�าหลกัสงัคหวัตถ ุ4 ไปใช้ใน การบรหิาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง 

ได้แก่ ครผููส้อน จ�านวน 112 คน เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการวจิยัเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั 

มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 สถิติที่ใช้วิเคราะห์

ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถีแ่ละค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมตฐิานโดยการทดสอบ

ค่าที (t - test แบบ Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way 

ANOVA) โดย การทดสอบ F (F-test)

ผลการศึกษาพบว่า

1.  การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย 

สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยภาพรวม มคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่า 

ดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ด้านการ

ประเมินผลงาน ตามล�าดับ

2.  การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน และจ�าแนกตามระดับการศกึษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั และ

จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน

การวางแผนบุคลากร และด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 

และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

1	 นกัศกึษาปริญญาโท	สาขาการบรหิารการศกึษา,	มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั	วทิยาเขตร้อยเอด็
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3.  ข้อเสนอแนะในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน

ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คือ 1) ด้านการสรรหา

และการบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารควรค�านึงถึงความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักในการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตัง้ควรมกีารประชมุชีแ้จงเก่ียวกบัการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้กบับุคลากรท่ีมีอยูใ่นสถานศกึษา เพือ่

ท�าความเข้าใจกับทุกฝ่าย 2) ด้านการวางแผนบุคลากร ผู้บริหารควรเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ

แนะเกีย่วกบัการวางแผนบคุลากร และควรตระหนกัถงึการวางกรอบภาระงานด้านบคุลากรให้มคีวามชดัเจน 

โดยปฏบิตัต่ิอบคุลากรอย่างเท่าเทยีมกนั 3) ด้านการประเมนิผลงาน ผูบ้รหิารควรให้ผูใ้ต้บงัคบับญัชามกีาร

ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด 4) ด้านการธ�ารงรักษา

บุคคล ผู้บริหารควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราการท�างานควรมีการให้ก�าลังใจทั้งทางตรงและทางอ้อม บ�ารุง

ขวญัและเสรมิแรงในการปฏิบตังิาน โดยผูบ้รหิารมมีาตรฐานในการปฏบัิตต่ิอผูใ้ต้บงัคบับญัชาทีเ่ท่าเทยีมกนั 

ใช้ระบบคุณธรรม มากกว่าอุปถัมภ์

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study and compare the application of 

Four Bases of Sympathy to personnel administration by administrators of schools in Khongchai  

District under the Office of Kalasin Primary Education Service Area 2, and 2) to study the 

suggestions of the application of Four Bases of Sympathy to personnel administration by 

administrators of schools in the so-said area. The population in this study consisted of 122 

teachers. A constructed 5-level rating scale questionnaire with reliability value at .95 and 

IOC (Index of Item – Objective Congruence) 0.60 – 1.00 was used as a tool to collect data. 

The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean and standard  

deviation. The comparison of teachers’ opinion was done with the t-test independent and 

F-test (One - Way ANOVA).

The results of the study were as follows:

1.  The application of Four Bases of Sympathy to personnel administration by 

administrators of schools in Khongchai District under the Office of Kalasin Primary Education 

Service Area 2 was, in an overall aspect, found to remain at the high level. When an 

individual aspect was considered, it was found that all aspects were also at the high level. 

Ranked from the top down to the bottom, they were led by the item of the recruitment, 

and followed by that of planning, retention and performance assessment, respectively.

2. Regarding the comparison of the application of Four Bases of Sympathy to 

personnel administration by administrators of schools in the so-said area as classified by 
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the school size and education level, no difference was found in both overall and  

individual aspects. Classified by their experience, no difference was found in the overall 

aspect, but in the case of individual aspects, no difference was found in the aspect of 

planning and retention. However, the statistically significant difference of .05 was found in 

the aspects of recruitment and performance assessment. 

3. The suggestions were : 1) For the recruitment, the local needs should be taken 

into account, and open communication should be conducted for good understanding of 

the insiders. 2) As regards planning, the public opinions and suggestions should be  

welcomed, and the job specification should be clearly described, and equal treatment 

should be practiced. 3) Concerning performance assessment, self-assessment by subordinates  

should be introduced, and a close observation of their performance should be conducted 

by the administrators. 4) For retention of the personnel, the concept of good understanding,  

both direct and indirect encouragement and reinforcement, and equal treatment should 

be adopted by the administrators. Moreover, the merit system should be brought into 

practice rather than that of favoritism.

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การปฏริปูการศกึษาหรอืการจัดการศกึษาต้องพจิารณาจากโจทย์ใหญ่ คือ การทีป่ระเทศไทยก�าลงั

ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก ในสภาวการณ์อย่างนี้มีความจ�าเป็นที่ประเทศไทย

ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบันและ

ในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน มีความพยายามท่ีจะ 

เชื่อมโยงกันของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจ�าเป็นต้องสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขันของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�าคัญมากและขาดไม่ได้ คือ 

การพฒันาคน เพราะฉะนัน้จงึเป็นโจทย์ทีส่�าคญัของ การจดัการศกึษาและปฏริปูการศกึษาของประเทศไทย 

การศกึษาต้องเดินหน้าสูก่ารสร้าง การพฒันา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกบัสงัคมโลก โดยเฉพาะสงัคม

โลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจาก การปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของ

เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ที่ท�าให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว 

จ�าเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช�านาญ

พร้อมจะขบัเคล่ือนและยกระดับการพฒันาประเทศสูก่ารเป็นประเทศพฒันาในระดบัท่ีสงูข้ึน (ส�านกันโยบาย

และแผน, 2556, หน้าที่ 2)

ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตาม

ความเปลีย่นแปลงให้ทัน มิเช่นนัน้จะถกูทิง้ให้ล้าหลัง และจะประสบความล้มเหลวใน การบรหิารองค์การนัน้ๆ 

เพราะความส�าเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ 

ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนต่างต้องการท่ีจะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร 
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ในส่วนของการบรหิารจัดการศึกษากเ็ช่นเดียวกนั ผูบ้รหิารนบัเป็นผูท่ี้มบีทบาทส�าคญัอย่างยิง่ต่อความส�าเร็จ 

หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค�าว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึง 

บคุลากรวชิาชพีทีร่บัผดิชอบการบรหิารสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง้ของภาครฐัและเอกชน ซึง่ถอืได้ว่าเป็นกลไก

หลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอ�านาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่ 

นักบริหารการศกึษา และบคุคลทัว่ไปมีความคาดหวงัต่อการเป็นผูบ้รหิารสถานศกึษา คอืการเป็น “ผูบ้รหิาร

สถานศึกษามืออาชีพ” นั่นเอง การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น  

“ผูบ้รหิารสถานศึกษา มอือาชพี” ทีม่คีวามรู้และประสบการณ์สมกบัทีเ่ป็นวชิาชพีชัน้สูง เป็นบคุลากรวชิาชพี

ที่รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้อง

เป็นผู้น�าทางวชิาการ เป็นผูน้�าการปฏริปูการเรยีนรู ้ตามพระราชบัญญตักิารศกึษาแห่งชาติ กล่าวคอื มคีวาม

สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ 

ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจน

จัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะ

น�าไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นก�าลังส�าคัญในการพัฒนาประเทศชาต ิ

ต่อไป (มิตภาณี พงษ์พัว. 2556, หน้า 1)

จากการศึกษางานวิจัยของ พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก) (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศึกษา การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์”ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ

บริหารงานกับครูผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 

จังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้บริหารควรใส่ใจในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และคอยติดตามงาน

อย่างสม�า่เสมอ พร้อมทัง้ให้คอยให้ค�าแนะน�าช่วยเหลอืกบัครผููใ้ต้บงัคบับญัชาในสถานศกึษา มคีวามสะดวก

รวดเร็วในการบรหิารงาน ใช้วาจาทีน่�า้เสยีงสภุาพอ่อนโยน ไม่แสดงอารมณ์และท่าทางท่ีไม่เหมาะสม มคีวาม

กระตือรือร้นในการบริหารหน่วยงานของตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อและเสียสละเพื่อการบริหารงานที่ดีตลอดจน 

วางตนเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมท้ังยอมรับ

ฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้ใต้

บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้นไป 

ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

“ศึกษาภาวะผู้น�าของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร” 

ผลการวิจัยพบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจให้แก่บุคลากร ด้านสวัสดิการต่างๆ รางวัล 

ค�าชมเชยให้ผู้ปฏบิตังิานด้วยความจรงิใจช่วยเหลอื จดัสรรวสัด ุอปุกรณ์ เครือ่งมอืเครือ่งใช้ เอือ้อ�านวยอย่าง

เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานเสมอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควรใช้ค�าสุภาพและอ่อนโยนในการชี้แจงนโยบาย

ในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยท่าทางที่สุภาพให้

เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ร่วมมือและ

สนับสนุนการท�างานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกิดขึ้นต่าง ๆ 

ควรช่วยเหลือ อยูเ่คียงข้าง วางตนเหมาะสมกบัฐานะของตนทกุสถานการณ์ และควรเป็นก�าลงัทีส่�าคญัและ
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ส่วนหนึ่งในการบ�าเพ็ญประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา  

ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการบริหารหน้าท่ี การมอบหมายงาน กฎ

ระเบียบวินัย ตลอดถึงการแสดงความเอื้อเฟื้อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม 

เท่าเทียมกันเสมอ

ส�าหรับผู้บริหารที่เป็นผู้น�าการเปลี่ยนแปลงจ�าเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง ตามหลักวงจร 

เดมมิง่ คอื วางแผน ปฏบิตั ิตรวจสอบและพฒันาอย่างต่อเนือ่ง การบรหิารในลกัษณะของ การปฏบิตัทิีต้่อง

อาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ท่ีจะท�างานให้บรรลุเป้าหมาย 

ซึง่เป็นการประยกุต์เอาความรู้ หลกัการและทฤษฎไีปปรบัใช้ใน การปฏิบตังิานเพือ่ให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

และสิง่แวดล้อม ไม่มทีฤษฎใีดดทีีส่ดุแต่ละทฤษฎเีหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดงัคนโบราณกล่าวว่าไฟไหม้ 

ในป่า ให้ใช้กิ่งไม้สดดับไฟ ไฟไหม้กลางทะเลทรายให้ใช้ทรายดับไฟ ไฟไหม้ริมแม่น�้าให้ใช้น�้าดับไฟ เป็นต้น 

ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้อ�านวยการโรงเรียนก็คือการท�าอย่างไรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 

บคุคลทีม่ส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ท�างานให้บรรลเุป้าประสงค์ ส�าเรจ็ได้นัน้คอื ผูอ้�านวยการจะต้องรูจ้กั

วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับราชการครู ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมจัดการศึกษา ในการพัฒนาจัดการศึกษาของ

โรงเรยีน ข้าราชการคร ูถอืว่ามคีวามส�าคัญมากครตู้องจัดกจิกรรม การเรยีนรู ้ให้กบัลกูศษิย์เตบิโตและพฒันา

เป็นสมาชิกของชุมชนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึ่งประสงค์ และ สามารถด�าเนินชีวิตอยู่

สงัคมได้อย่างมคีวามสขุอย่างมคีณุภาพ ได้มาตรฐานผูอ้�านวยการสามารถสร้างแรงจงูใจให้เกดิกบัข้าราชการ

ครูและบคุคลกรการศึกษารวมไปถงึผูร่้วมพฒันาการศกึษา ท�างานเชิงคุณภาพได้ประสทิธภิาพภายในโรเรยีน

และน�ามาใช้เมื่อต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาแรงจูงใจในโรงเรียนใช้ในการเสริมสร้างทีมงานของ 

ผูอ้�านวยการ เพ่ือปฏริปูโครงสร้างโรงเรยีนต่อไป (คณะศกึษาศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2553, หน้า 

169-170)

ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการนักบริหารผู้ที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่าง

มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ย่อมต้องการผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์ 

สุจริต เป็นทุนเดิม นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นๆ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยจิตส�านึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงาม ความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะน�าพาองค์กรไปสู่ความ

ส�าเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อีกท้ังรวมไปถึงท�าให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่

คณะผู้ปฏิบัติตามในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานของผู้บริหารนั้น ถ้ามีการผสมผสานหลัก

การทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับหลักการทางค�าสอนศาสนาแล้วเชื่อว่าจะท�าให้เสริมสร้างทักษะ

การบริหารงานได้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม 

จรยิธรรมซึง่หากน�ามาประยุกต์ใช้กบั การบรหิารงานจะเกดิความอ่อนนุม่ในการบริหารงานมากข้ึน เกดิความ

ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ (นพดล สุวรรณสุนทร, 2554, หน้า 1) 

ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในอ�าเภอฆ้องชัย มีทั้งหมด 17 โรงเรียน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีภารกิจที่ส�าคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการ

ศกึษาให้มีคณุภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผูบ้รหิารต้องยดึหลกัคณุธรรมด้านสงัคหวตัถ ุ4 ในการบรหิาร

จัดการและสร้างทัศนะที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกันและพร้อมใจ
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

กันท�างานให้บรรลุผลตามเป้าหมายก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีในการบริหารงานไปสู่ความส�าเร็จ

ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงาน

บคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 

2 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ช่วยลดปัญหาและอุปสรรค์ในการท�างานให้

น้อยลง ก่อให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็น

แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการใช้หลักธรรมใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบคุคล

ของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2

2.  เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�างาน

3.  เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

3.  สมมติฐานของการวิจัย

1.  ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน 

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน 

2.  ครูผู ้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน  

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน

3.  ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4  

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.  ท�าให้ทราบถงึความคดิเหน็ของครผูู้สอนท่ีมีต่อการน�าหลักสังคหวตัถุ 4 ไปใช้ใน การบรหิารงาน 

บคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2

2.  ท�าให้ทราบการเปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ใน

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2
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3.  ท�าให้สามารถน�าผลจากการวจัิยไปใช้เป็นข้อมลูสารสนเทศส�าหรับผูบ้รหิารสถานศกึษาในการ

บริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลต่อไป

5. ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตทางด้านเนื้อหา

 การศึกษาการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอ

ฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้ท�าการศึกษาเนื้อหา  

หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร 

3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้ 

2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�าตัว

เสมอต้นเสมอปลาย 

2.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 2.1  ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�านวน 158 คน 

 2.2  กลุม่ตัวอย่าง ทีใ่ช้ในการศึกษา ได้แก่ ครผููส้อนในโรงเรยีน อ�าเภอฆ้องชยั สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ครูผู้สอน ตาม

ตารางก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545.หน้า 43 ) 

เทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 

71% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�านวน 112 คน

3.  ขอบเขตด้านตัวแปร

 3.1  ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�างาน

ของครูผู้สอนในโรงเรียนอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย

หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร 

3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้ 

2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�าตัว

เสมอต้นเสมอปลาย

4.  ขอบเขตด้านพื้นที่ 

 ผู้วิจัยก�าหนดสถานที่ท�าการวิจัย คือ โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�านวน 17 โรงเรียน



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 37
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6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 มีทั้งหมด 17 โรงเรียน จ�านวน 158 คน

2.  กลุม่ตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิยคร้ังน้ี ได้แก่ ครผููส้อนของโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีจ�านวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึง

ใช้สูตรของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545. หน้า 43 ) ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 

ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างท่ีเหมาะสม มีทั้งหมด 17 โรงเรียน จ�านวน  

112 คน โดยด�าเนินการเลือกตัวอย่างท�าโดยเทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น 

โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 71% ของจ�านวนประชากรทั้งหมด

3.  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�าหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับ

ความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ในการบรหิารงานบุคคลของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้จัดท�าเครื่องมือ

เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 3.1 แบบสอบถาม

  แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาข้ึนจากการค้นคว้า ต�ารา เอกสาร  

ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี 3 ตอน ดังนี้

  ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาด

โรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�างาน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Check 

list)

  ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซ่ึงมีลักษณะเป็นมาตรส่วน

ประเมินค่า (Numerical rating scale) 

  ตอนที ่3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือ่ศกึษาข้อเสนอแนะในการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 

ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 

 4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าท ี(t - test แบบ Independent Samples) 

และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยการทดสอบ F (F-test) 

7.  ผลการวิจัย

การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส�าคัญ ในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
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กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยจะสรุปตามล�าดับ ดังนี้

 7.1  ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ

ผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการ

วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศกึษากาฬสินธุ ์เขต 2 โดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมากเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่าดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้านการ

วางแผนบุคลากร ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ด้านการประเมินผลงาน ตามล�าดับ

  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้

  1.  ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ พบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อปรากฏดังนี้

   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉล่ียสูงสุด ได้แก่ การสรรหาและ  

การบรรจุแต่งต้ังให้มีการด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 

พื้นฐานก�าหนด รองลงมา ได้แก่ มีค�าสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด ได้แก่ ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

   2.  ปิยวาจา คอืการพดูจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ มกีาร

สอบสัมภาษณ์ตามคณุสมบตัอินัเหมาะสมตามเกณฑ์ทีส่ถานศกึษาได้ก�าหนดไว้ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารให้

ค�าแนะน�าเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอันเหมาะสมกับ

ต�าแหน่งงาน และข้อทีมี่ค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ค�าพดูทีเ่หมาะสมชีแ้จงเกีย่วกบัการสรรหาและการ

บรรจุแต่งตั้ง 

   3.  อตัถจรยิา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารสรรหา

และการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รองลงมา ได้แก่  

ผูบ้ริหารไม่น่ิงดดูายเกีย่วกบัการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ทดแทนต�าแหน่งทีว่่าง และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ 

ได้แก่ ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการสรรหาและการบรรจ ุ

แต่งตั้งเพื่อทดแทนต�าแหน่งที่ว่าง 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง รอง

ลงมา ได้แก่ ในการสรรหาบคุคลผูบ้รหิารปฏบิตัติามเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการสถานศกึษาได้ก�าหนดไว้ และข้อ

ที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้น�าและมีความน่าเช่ือถือต่อ การปฏิบัติงานด้านการ

สรรหาบุคคล

   2.  ด้านการวางแผนบุคลากร พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้
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   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการ

วางแผนอัตราก�าลังบุคลากรอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการก�าหนดต�าแหน่งบุคลากรอย่าง

ชดัเจน และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารเปิดรบัฟังความคดิเหน็และข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการวางแผน

บุคลากร 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผูบ้รหิารชีแ้จงนโยบายเกีย่วกบังานด้านวางแผนบคุลากรอย่างชดัเจน รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ค�าพดูเป็น

กันเองกับบุคลกรที่ท�างานด้านงานวางแผนบุคคล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค�าแนะน�าที่ดี

เกี่ยวกับการจัดท�าแผนงานบุคลากร 

   3.  อัตถจรยิา คอืการสงเคราะห์ พบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารวางแผน

งานบุคลากรโดยค�านึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นท่ีตั้ง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารประพฤติตนเป็น

แบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ

บุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล รองลงมา ได้แก่ 

ผู้บริหารประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเก่ียวกับงานวางแผนบุคลากร และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่  

ผู้บริหารน�าแผนงานการวางแผนบุคลากรไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

  3.  ด้านการประเมินผลงาน พบว่าความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ปรากฏดังนี้

   1.  ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการออก

ค�าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการท�างานอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้

บุคลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ มีการออกแบบสอบถามให ้

ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียดและพูดค�าหยาบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา ได้แก่ 

ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ 

ผู้บริหารพูดให้ก�าลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ 

   3.  อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการสนับสนุนให้

ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือนหรือเลื่อนต�าแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความ 

เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และข้อที่มี 

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช�านาญเฉพาะด้านเช่นกีฬาเป็นต้น 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชัง รองลงมา ได้แก่ 
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บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหาร

มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่ล�าเอียง ไม่อคติ 

  4.  ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล พบว่าความคิดเห็นของครูผู ้สอนท่ีมีต่อการน�าหลัก 

สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ

ปรากฏดังนี้

   1. ทาน คอื การให้, การแบ่งปัน พบว่ามค่ีาเฉลีย่สงูสดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารเปิดโอกาส

ให้บคุลากรได้ปรับปรงุวธิที�างานให้มปีระสทิธภิาพอย่างยดืหยุ่นได้ตามสถานการณ์ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิาร

มกีารให้ความช่วยเหลอืจัดสรรวสัดุอปุกรณ์เครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการปฏิบัตงิานอย่างเสมอและข้อท่ีมีค่าเฉลีย่

ต�่าสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 

   2.  ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่  

ผู้บริหารมีการพูดคุยรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�าปรึกษาหารือและให้ค�าแนะน�าต่างๆแก่

บคุลากร รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารใช้ถ้อยค�าทีส่ภุาพไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรอืดถูกูผูใ้ต้บงัคบับญัชา และข้อ

ทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ ได้แก่ บรหิารงานโดยไม่พดูในสิง่ทีผู่ร่้วมงานฟังแล้วรู้สกึสะเทอืนใจน้อยใจหรอื คบัแค้นใจ 

   3.  อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารช่วยงาน

ฌาปนกจิสงเคราะห์ของผูใ้ต้บงัคับบญัชาหรอืญาตขิองผูใ้ต้บงัคบับญัชา รองลงมา ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารดแูล

บคุลากรอย่างท่ัวถงึ และข้อทีมี่ค่าเฉล่ียต�า่สดุ ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารบ�ารงุขวญัและเสรมิแรงในการปฏบิตังิาน 

   4.  สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด 

ได้แก่ ผูบ้รหิารมกีารปฏบิติัตามระเบยีบ ขัน้ตอนจากเบาไปหนกัคอื “ภาคทณัฑ์ ตดัเงนิเดอืน ลดขัน้เงนิเดอืน 

ปลดออก หรือไล่ออก” หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีที่บุคลากรท�าผิดวินัย รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารบริหารงาน

ด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดและท�าสิ่งท่ีเป็นประโยชน์แก่กัน มองใน 

แง่ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ได้แก่ บุคลากรได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้บริหารอยู่เสมอ 

 7.2  ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2

  การเปรยีบเทยีบความคิดเหน็ของครูผูส้อนต่อการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิาร

งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ 

เขต 2 เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นจ�าแนก

ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามสมมติฐานดังนี้

  1. ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ�าแนกตาม

ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

  2.  ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�า
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หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 จ�าแนกตามระดับการศกึษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกนั 

จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้

  3.  ครผููส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั พบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนที่

มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�าแนกตามประสบการณ์ในการท�างานโดยภาพ

รวม ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนบุคลากร และ

ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานท่ีตั้งไว้ ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุ 

แต่งต้ัง และด้านการประเมนิผลงาน แตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 ซึง่เป็นไปตามสมมตฐิาน 

ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงได้ท�าการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Multiple Comparison) ตามวิธีการของ

เชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod) (เพราะจ�านวนของกลุม่ตวัอย่างในแต่ละกลุม่ไม่เท่ากนั)รายละเอยีดดงัต่อไปนี้

   ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ พบว่า ค่าเฉลีย่ของความคดิเหน็ของครผููส้อน

ต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ความคิด

เห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�างาน 15 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่

มีประสบการณ์ในการท�างาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�าคัญส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่าง

กัน

   ด้านการประเมินผลงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการประเมินผลงานความคิดเห็นของครูผู ้สอนที่มี

ประสบการณ์ในการท�างาน 15 ปี ขึน้ไป มค่ีาเฉลีย่สงูกว่า ความคดิเหน็ของครูผูส้อนทีม่ปีระสบการณ์ในการ

ท�างาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�าคัญส�าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน

8.  อภิปรายผล

จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร

โรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการวิจัยที่

น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้

8.1  การน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากาฬสนิธุ ์เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก ทกุด้าน ทัง้นี้

อาจเนือ่งมาจาก ผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ์ 

เขต 2 ได้มีการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมท่ีเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของกันและกัน ช่วยลด

ปัญหาและอุปสรรค์ในการท�างานให้น้อยลง มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรา

ก�าลังบุคลากรหรือการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโดยด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�านักงาน 

คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนดอกีทัง้ยงัมกีารออกค�าสัง่ หรอืแต่งต้ังบุคลากรเกีย่วกบัการท�างาน
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อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีการพูดคุยรับฟังค�าวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�าปรึกษาหารือและให้ค�าแนะน�า

ต่างๆแก่บุคลากรซึง่สอดคล้องกบัผลงานวจิยัของ สนทิ คงภกัด ี(2549) ทีไ่ด้ศกึษาวิจยัเรือ่งการบรหิารงาน

บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความ

คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 

โดยรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระค�าจันทร์ คุณว�โส (วงษ์ชาลี) (2555) ซึ่งได้

ศึกษาวิจัยเร่ือง ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียน 

เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงาน

ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่ม ที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม

อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ 

ผูบ้ริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชยั โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลีย่สงูไปหาต�า่ ดงันี ้ด้านการสรรหาและการบรรจุ

แต่งตั้ง, ด้านการวางแผนบุคลากร, ด้านการธ�ารงรักษาบุคคล และด้านการประเมินผลงานตามล�าดับ  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถที่จะน�ามาอภิปรายดังนี้

 1.  ด้านการสรรหาและการบรรจแุต่งตัง้ จากการศกึษาวจิยัพบว่า ความคดิเหน็ของครผููส้อน 

ที่มีต่อการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหาร

ได้มกีารสรรหาและการบรรจุแต่งต้ังโดยมกีารด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธีิการท่ีส�านกังานคณะกรรมการ

การศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด ปิยวาจา คอืการพดูจาด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่าผูบ้รหิารมกีารสอบสมัภาษณ์

ตามคณุสมบตัอินัเหมาะสมตามเกณฑ์ทีส่ถานศึกษาได้ก�าหนดไว้ อตัถจรยิา คือการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้รหิาร

มีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน สมานัตตตา 

คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเก่ียวกับ

การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันน�าไปสู่การยึดเหนี่ยวจิตใจคนไว้ได้ 

เมือ่น�ามาประยุกต์ใช้จึงสามารถยดึเหนีย่วน�า้ใจผูใ้ต้บงัคบับญัชาให้มคีวามผกูพนักบัองค์กร ซึง่สอดคล้องกบั

หลักธรรมของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550)ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า 

หลักธรรม 4 ประการที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้าใจของผู้อื่นผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักสงเคราะห ์

ซ่ึงกนัและกนัและยงัสอดคล้องกบังานวจิยัของพระสมห์ุสมัฤทธิต์สิสฺานตุตฺโร (ดสิสา) (2556) ได้ศกึษาวจิยั

เรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ�าเภอบางบัวทอง

จงัหวดันนทบรุสีงักดัองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบรุ”ี ผลการวจิยัพบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกั 

สงัคหวตัถุ 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเมือ่พจิารณารายด้านพบว่าอยู่

ในระดับมากทั้ง 4 ด้านเรียงล�าดับจากมากไปหาน้อยคือด้านการใช้หลักทานด้านการใช้หลักปิยวาจา 

ด้านการใช้หลัก อัตถจริยาและด้านการใช้หลักสมานัตตตา

 2.  ด้านการวางแผนบุคลากร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ

การน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชัย สงักัดส�านกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่า ผู้บริหารได้มีการ

วางแผนอตัราก�าลงับคุลากรพร้อมทัง้ได้มกีารก�าหนดต�าแหน่งบคุลากรอย่างชดัเจน ปิยวาจา คอืการพดูจา



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 43

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะพบว่าผู้บริหารใช้ค�าพูดเป็นกันเองช้ีแจงนโยบายเก่ียวกับงานด้านวางแผนบุคลากร  

อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่าผู้บริหารมีการวางแผนงานบุคลากรโดยค�านึงถึงประโยชน์ ที่โรงเรียน

จะได้รับเป็นที่ตั้งและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร สมานัตตตา คือ มีความ

ประพฤตเิสมอต้นเสมอปลาย พบว่า ผูบ้รหิารมภีาวะผูน้�าของหวัหน้างานและผู้บรหิารทีน่่าเคารพพร้อมทัง้

ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สังคหวัตถุ 4 เป็นหลัก

ธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ได้ เป็นหลักการสงเคราะห์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�าให้

คนรกัและสร้างความสามคัคีในหมูค่ณะได้ ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมมฺ

จติโฺต) (2551)ได้กล่าวว่าสงัคหพละแปลว่าก�าลงัแห่งการสงเคราะห์หรอืมนษุย์สมัพนัธ์ซึง่เป็นธรรมทีส่�าคญั

มากส�าหรับนักบริหารผู้ท�างานให้ส�าเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ก็จะไม่มี

คนมาช่วยท�างานเมือ่ไม่มใีครช่วยท�างานเขากเ็ป็นนกับรหิารไม่ได้ ทัง้นีย้งัสอดคล้องกบังานวจัิยของ พระครู

ประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา) (2555)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน�าหลัก สังคหวัตถุธรรมในการ

ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต�าบลจตุรพักตรพิมานอ�าเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการ

วจิยัพบว่า การน�าหลกัสงัคหวตัถธุรรมในคมัภร์ีพระพทุธศาสนาเถรวาทสงัคหวตัถธุรรมเป็นเครือ่งยดึเหนีย่ว

น�้าใจคนการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับ

ฐานะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นความชั่วเป็นประโยชน์ในการด�ารงชีวิตมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว

เปลี่ยนแปลงง่ายและด�ารงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความช่ัวปฏิบัติกับคนท้ังหลายอย่างเท่าเทียมกันรวมท้ังอยู่ 

ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน

 3.  ด้านการประเมินผลงาน จากการศกึษาวจัิยพบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนท่ีมต่ีอการน�า

หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอ ฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหารมีการสนับสนุน

ให้บคุลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ง ปิยวาจา คอืการพดูจา ด้วยถ้อยค�าทีไ่พเราะพบว่าผูบ้รหิาร

ยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�าเร็จในการปฏิบัติงาน อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่า 

ผูบ้รหิารมกีารสนับสนุนให้ได้รบัการพัฒนา มวีทิยฐานะ เงนิเดอืนหรือเลือ่นต�าแหน่งหรอืปรบัระดบัตามความ

สามารถและความเหมาะสม สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารปฏิบัติ

ตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หลักสังคหวัตถุ 4 

เป็นหลักธรรมส�าหรับผูกใจคนคือท�าหน้าที่เป็นกาวใจเช่ือมประสานคนท้ังหลายเข้าด้วยกัน นักบริหาร

สามารถน�าหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นเครื่องผูกใจเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบังชาไว้ได้ โดยสอดคล้องกับ

หลักธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า

เมือ่ทกุคนต่างประพฤติสงัคหวตัถทุัว่ถงึกนัแล้วอย่าว่าแต่เฉพาะคนเฉพาะครอบครวัจะรกัใคร่นบัถอือยูเ่ป็นสขุ

สบายเลยถงึคนทัง้หมู่บ้านทัง้เมอืงทั้งประเทศทัง้โลกกต็อ้งอยูเ่ป็นสขุสบายตลอดไปเหมอืนกนั เพราะฉะนัน้

ท่านจึงว่าสังคหวัตถุทั้ง 4 อย่างเป็นคุณส�าหรับยึดเหนี่ยวน�้าใจผู้อื่นให้รักใคร่นับถือช่วยเหลือกันอย่างวิเศษ

แท้พร้อมกันนี ้ยงัสอดคล้องกบังานวจัิยของ พระรณชยั อคคฺเตโช (พลิกึ) (2556) ได้ศกึษาวจิยัเรือ่ง “ศกึษา

การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 42 จงัหวดันครสวรรค์”ผลการวจิยัพบว่าความคดิเหน็ของครผููส้อนต่อการใช้คณุธรรมด้านสงัคหวตัถ ุ4 
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ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์โดย 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้

คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.10) 

ในด้านสมานัตตตา ( = 4.09) ในด้านอัตถจริยา ( = 4.07) ในด้านปิยวาจาและ ( = 4.07) ในด้านทานที่มี

ค่าเฉลี่ยต�่าสุด

 4.  ด้านการธ�ารงรกัษาบคุคล พบว่าความคดิเห็นของครผููส้อนทีม่ต่ีอการน�าหลกั สงัคหวตัถุ 

4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ทาน คอื การให้, การแบ่งปัน พบว่าผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้บุคลากรได้ปรบัปรงุ

วิธีท�างานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�าที่ไพเราะ 

พบว่าผูบ้รหิารมกีารพดูคยุรบัฟังค�าวพิากษ์วจิารณ์ซกัถามหรอืขอค�าปรกึษาหารอืและให้ค�าแนะน�าต่างๆแก่

บคุลากร อัตถจรยิา คอืการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้รหิารช่วยงานฌาปนกจิสงเคราะห์ของผูใ้ต้บังคบับัญชาหรอื

ญาตขิองผู้ใต้บงัคบับญัชา สมานตัตตา คอื มคีวามประพฤตเิสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผูบ้รหิารบรหิารงาน

ด้วยการเอาใจใส่ดแูลทกุข์สขุของผูใ้ต้บงัคบับญัชาเป็นอย่างด ีคิดและท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์แก่กนั มองในแง่

ดี ทั้งนี้อาจเพราะ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักพื้นฐานที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีการช่วยเหลือผู้อื่นและ

การท�าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ�ารง (2529) ได้กล่าวถึงความ

หมายของสังคหวัตถุ ว่าธรรมอันเป็นที่ต้ังแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไป เพื่อการ

สงเคราะห์กนัซ่ึงมอียู ่4 ข้อคอื ทาน การให้การเฉลีย่เผือ่แผ่แก่กนัและกันซึง่เป็นข้อส�าคญัเพราะว่าทกุ ๆ  คน

นั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ ปิยวาจา การเจรจาถ้อยค�าซึ่ง

เป็นทีร่กัเป็นทีจ่บัใจแก่กนัและกนัอนัเป็นถ้อยค�าสภุาพเพราะวาจาทีพ่ดูออกไปนัน้ถ้าเป็นวาจาทีไ่ม่สภุาพไม่

เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจเสียดแทงน�้าใจของผู้อื่นท�าให้ผู้อื่นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจ อัตถจริยา การ

ประพฤตปิระโยชน์ต่อกันและกนัคอืการท�าสิง่ทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสถาบนัเช่นโรงพยาบาลมหาวทิยาลยัสงัคม

ที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท�า สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตน

สม�่าเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหมายถึงการรักษาระเบียบวินัยอันใดท่ีทุกคนพึงปฏิบัติท้ังผู้ใหญ่ท้ัง 

ผู้น้อยตามหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้เป็นระเบียบของสถานท่ีของหน่วยงานอีกท้ังยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 

พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลัก 

สังคหวัตถุ 4 ใน การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�าเภอสุวรรณภูมิ

จงัหวัดร้อยเอด็” ผลการวจัิยพบว่า การประยกุต์ใช้หลกัสงัคหวตัถุ 4 ในการปฏบัิตหิน้าท่ีของบุคลากรทางการ

ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�าเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมและ 

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากท้ัง 4 ด้านโดยเรียงล�าดับจาก 

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยาและด้านทาน ตามล�าดับ

9.  ข้อเสนอแนะ

9.1 ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 จากผลการวจิยั ผูว้จัิยได้เรยีบเรยีงสรปุข้อเสนอแนะแนวทางการน�าหลกัสงัคหวตัถุ 4 ไปใช้ใน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การบรหิารงานบคุคลของผูบ้รหิารโรงเรยีนในอ�าเภอฆ้องชยั สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

กาฬสินธุ์ เขต 2

 1.  จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังนั้นผู้บริหารควร

ออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง ออกค�าสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเก่ียวกับการ

ท�างานอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรท�าผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง 

 2.  จากผลการวจิยั พบว่า ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 

โดยเฉพาะด้านการให้ทานการแบ่งปัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผู้บริหารมีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งให้มีการ

ด�าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารทีส่�านกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐานก�าหนด มคี�าสัง่แต่งตัง้

กรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้บริหารควรปฏิบัติอย่าง 

ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการท�างานต่อไป

9.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 9.2.1  ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมด้านอื่นๆทางพระพุทธศาสนา

 9.2.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน�าหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน

การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษากับสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา

 9.2.3  ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานการน�าหลักพุทธธรรมอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วม

กับหลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
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โรงเรียนประถมศึกษา อ�าเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบุร ีสงักัดองค์การบรหิารส่วนจงัหวดันนทบุรี. 
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มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

11.  ค�าขอขอบคุณ

วทิยานพินธ์ฉบบันีส้�าเรจ็ลงได้ด้วยดีด้วยความกรุณาจาก ดร.กฤตยากร ลดาวลัย์ อาจารย์ทีป่รึกษาหลกั 

ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�าแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน

แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง  

จึงเจริญพรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

นมัสการ/เจริญพรขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย พระฟูตระกูล พุทธรกฺขิโต, 

ดร.อาจารย์ประจ�าหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์, 

พระมหามชียั กจฺิจสาโร เจ้าคณะอ�าเภอห้วยเม็ก วดัธรรมพทิกัษ์ อ�าเภอห้วยเมก็ จงัหวดักาฬสนิธุ,์ ผูอ้�านวยการ 

วีระศักดิ์ กุญชนะรงค์ ผู้อ�านวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�าบลหัวหิน อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์, 

ผู้อ�านวยการจรัญ สมภาร ผู้อ�านวยการโรงเรียน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ต�าบลหัวหิน อ�าเภอห้วยเม็ก 

จังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวพวงพกา อาจวิชัย ครู สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�าบลหัวหิน 

อ�าเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้องทั้ง 

ด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือ ที่ใช้ในการด�าเนินการวิจัย ช่วย แนะน�าแก้ไขให้สมบูรณ์และ

ส�าเร็จได้ด้วยดี

เจริญพรขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษากาฬสนิธุ ์เขต 2 ทีใ่ห้โอกาสผูว้จิยัได้ศกึษาการน�าหลกัสงัคหวตัถ ุ4 ไปใช้ในการ

บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�าเภอฆ้องชัย สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

กาฬสินธุ์ เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม

และเก็บรวบรวมข้อมูลส่งคนืผู้วจิยั ขอขอบคุณผู้มีส่วนเกีย่วข้องทุกท่านทีใ่ห้ความช่วยเหลอื และเป็นก�าลงัใจ  

จนท�าให้งานวิจัยแล้วเสร็จด้วยดี

นอกจากนี้ ผู ้วิจัยขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป/คน คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร  

มหาบณัฑติ สาขาการบรหิารการศกึษาทกุท่านทีไ่ด้ให้ความรู ้ประสทิธิป์ระสาทวทิยาการและประสบการณ์ 

รวมถงึให้ความเมตตาเอือ้เฟ้ือ ถ่ายทอดความรู ้ความเข้าใจ และเป็นก�าลงัใจให้แก่ ผูวิ้จยัมาตลอด คุณค่าและ 

ประโยชน์ใดๆ อนัจะพงึมจีากวทิยานพินธ์ฉบบันี ้ผูว้จิยัขอมอบบชูาเป็นกตเวทติาคณุ แด่มารดา บดิา รวมทัง้ 

บรูพาจารย์และผูม้พีระคณุทกุท่านทีไ่ด้ร่วมกนัสรรค์สร้างงานวจิยัชิน้นีใ้ห้แก่ผูว้จิยัจนเป็นผลส�าเรจ็ด้วยดยีิง่


