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การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนใน
อ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
APPLICATION OF BUDDHISM’S FOUR BASES OF SYMPATHY TO SCHOOL
ADMINISTRATORS’ IN PERSONNEL ADMINISTRATION IN KHONGCHAI
DISTRICT, KALASIN PROVINCE.
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การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ศึกษาและเปรียบเทียบการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 และเพื่อศึกษาข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง
ได้แก่ ครูผสู้ อน จ�ำนวน 112 คน เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการวิจยั เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 มีค่าความตรงเชิงเนื้อหา อยู่ระหว่าง 0.60 - 1.00 สถิติที่ใช้วิเคราะห์
ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถีแ่ ละค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ และส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานโดยการทดสอบ
ค่าที (t - test แบบ Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way
ANOVA) โดย การทดสอบ F (F-test)
ผลการศึกษาพบว่า
1. การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวม มีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมาก
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่ำ
ดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ด้านการวางแผนบุคลากร ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล ด้านการ
ประเมินผลงาน ตามล�ำดับ
2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน และจ�ำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน และ
จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงาน โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน แต่เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
การวางแผนบุคลากร และด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง
และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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3. ข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียน
ในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 คือ 1) ด้านการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหารควรค�ำนึงถึงความต้องการของท้องถิ่นเป็นหลักในการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตัง้ ควรมีการประชุมชีแ้ จงเกีย่ วกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ กับบุคลากรทีม่ อี ยูใ่ นสถานศึกษา เพือ่
ท�ำความเข้าใจกับทุกฝ่าย 2) ด้านการวางแผนบุคลากร ผู้บริหารควรเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอ
แนะเกีย่ วกับการวางแผนบุคลากร และควรตระหนักถึงการวางกรอบภาระงานด้านบุคลากรให้มคี วามชัดเจน
โดยปฏิบตั ติ อ่ บุคลากรอย่างเท่าเทียมกัน 3) ด้านการประเมินผลงาน ผูบ้ ริหารควรให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชามีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานตนเอง สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างใกล้ชิด 4) ด้านการธ�ำรงรักษา
บุคคล ผู้บริหารควรรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราการท�ำงานควรมีการให้ก�ำลังใจทั้งทางตรงและทางอ้อม บ�ำรุง
ขวัญและเสริมแรงในการปฏิบตั งิ าน โดยผูบ้ ริหารมีมาตรฐานในการปฏิบตั ติ อ่ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาทีเ่ ท่าเทียมกัน
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�ำคัญของปัญหา
การปฏิรปู การศึกษาหรือการจัดการศึกษาต้องพิจารณาจากโจทย์ใหญ่ คือ การทีป่ ระเทศไทยก�ำลัง
ก้าวสู่สังคมขนาดใหญ่ ทั้งในระดับภูมิภาคและสังคมโลก ในสภาวการณ์อย่างนี้มีความจ�ำเป็นที่ประเทศไทย
ต้องพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อที่จะสามารถอยู่รอดในสภาวการณ์ปัจจุบันและ
ในอนาคตต่อไป ประกอบกับในภูมิภาคนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมอาเซียน มีความพยายามที่จะ
เชื่อมโยงกันของประเทศในอาเซียนกับนอกภูมิภาคอาเซียน จึงมีความจ�ำเป็นต้องสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศ การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่ส�ำคัญมากและขาดไม่ได้ คือ
การพัฒนาคน เพราะฉะนัน้ จึงเป็นโจทย์ทสี่ ำ� คัญของ การจัดการศึกษาและปฏิรปู การศึกษาของประเทศไทย
การศึกษาต้องเดินหน้าสูก่ ารสร้าง การพัฒนา เตรียมความพร้อมให้สอดคล้องกับสังคมโลก โดยเฉพาะสังคม
โลกในศตวรรษที่ 21 อันเป็นผลจาก การปฏิวัติด้านดิจิทัล (Digital Revolution) และความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร (ICT) ที่ท�ำให้โลกทั้งโลกเชื่อมโยงและสื่อสารถึงกันได้อย่างรวดเร็ว
จ�ำเป็นต้องสร้างและพัฒนาให้คนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีความสามารถ มีทักษะ ความถนัด ความช�ำนาญ
พร้อมจะขับเคลือ่ นและยกระดับการพัฒนาประเทศสูก่ ารเป็นประเทศพัฒนาในระดับทีส่ งู ขึน้ (ส�ำนักนโยบาย
และแผน, 2556, หน้าที่ 2)
ในสภาพที่สังคมมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การจัดการบริหารองค์การต่างๆ จะต้องตาม
ความเปลีย่ นแปลงให้ทนั มิเช่นนัน้ จะถูกทิง้ ให้ลา้ หลัง และจะประสบความล้มเหลวใน การบริหารองค์การนัน้ ๆ
เพราะความส�ำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์การย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพของผู้บริหาร องค์การทุกองค์การ
ไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือเอกชนต่างต้องการที่จะให้องค์การของตนมีนักบริหารมืออาชีพมาบริหาร
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ในส่วนของการบริหารจัดการศึกษาก็เช่นเดียวกัน ผูบ้ ริหารนับเป็นผูท้ มี่ บี ทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ต่อความส�ำเร็จ
หรือความล้มเหลวของการจัดการศึกษา ค�ำว่า “ผู้บริหาร” ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติหมายถึง
บุคลากรวิชาชีพทีร่ บั ผิดชอบการบริหารสถานศึกษาแต่ละแห่งทัง้ ของภาครัฐและเอกชน ซึง่ ถือได้วา่ เป็นกลไก
หลักในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาอย่างแท้จริง ตามนโยบายการกระจายอ�ำนาจทางการศึกษา ซึ่งสิ่งที่
นักบริหารการศึกษา และบุคคลทัว่ ไปมีความคาดหวังต่อการเป็นผูบ้ ริหารสถานศึกษา คือการเป็น “ผูบ้ ริหาร
สถานศึกษามืออาชีพ” นั่นเอง การศึกษาไทยในยุคปฏิรูปการศึกษาต้องการให้ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น
“ผูบ้ ริหารสถานศึกษา มืออาชีพ” ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์สมกับทีเ่ ป็นวิชาชีพชัน้ สูง เป็นบุคลากรวิชาชีพ
ที่รับผิดชอบ การบริหารสถานศึกษา ที่นอกจากจะบริหารบุคลากรครูผู้สอนแล้ว ผู้บริหารมืออาชีพจะต้อง
เป็นผูน้ ำ� ทางวิชาการ เป็นผูน้ ำ� การปฏิรปู การเรียนรู้ ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ กล่าวคือ มีความ
สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษา ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ
ในการระดมความสามารถและทรัพยากร เพื่อการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ตลอดจน
จัดให้มีกระบวนการประกันคุณภาพ เพื่อให้การจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ ซึ่งจะ
น�ำไปสู่การพัฒนาผู้เรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ในทุกด้านเพื่อเป็นก�ำลังส�ำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ
ต่อไป (มิตภาณี พงษ์พัว. 2556, หน้า 1)
จากการศึกษางานวิจัยของ พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลึก) (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“ศึกษา การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์”ผลการวิจัยพบว่า การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
บริหารงานกับครูผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
จังหวัดนครสวรรค์นั้น ผู้บริหารควรใส่ใจในการบริหารงานในด้านต่าง ๆ อย่างเต็มที่และคอยติดตามงาน
อย่างสม�ำ่ เสมอ พร้อมทัง้ ให้คอยให้คำ� แนะน�ำช่วยเหลือกับครูผใู้ ต้บงั คับบัญชาในสถานศึกษา มีความสะดวก
รวดเร็วในการบริหารงาน ใช้วาจาทีน่ ำ�้ เสียงสุภาพอ่อนโยน ไม่แสดงอารมณ์และท่าทางทีไ่ ม่เหมาะสม มีความ
กระตือรือร้นในการบริหารหน่วยงานของตน ช่วยเหลือ เอื้อเฟื้อและเสียสละเพื่อการบริหารงานที่ดีตลอดจน
วางตนเป็นกลางไม่เลือกปฏิบัติ ให้ความเสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างเสมอต้นเสมอปลาย พร้อมทั้งยอมรับ
ฟังปัญหาและปรับปรุงแก้ไขในหน่วยงานสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นอย่างเต็มความสามารถ อีกทั้งเพื่อให้ครูผู้ใต้
บังคับบัญชาเกิดความเข้าใจและพึงพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้ดียิ่งขึ้นไป
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิณญ์บุหงา แสงศรีธรรมะกูล (2556, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
“ศึกษาภาวะผู้น�ำของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามหลักสังคหวัตถุ 4 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร”
ผลการวิจัยพบว่า ด้านทาน ผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�ำลังใจให้แก่บุคลากร ด้านสวัสดิการต่างๆ รางวัล
ค�ำชมเชยให้ผปู้ ฏิบตั งิ านด้วยความจริงใจช่วยเหลือ จัดสรรวัสดุ อุปกรณ์ เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ เอือ้ อ�ำนวยอย่าง
เหมาะสม ต่อการปฏิบัติงานเสมอ ด้านปิยวาจา ผู้บริหารควรใช้ค�ำสุภาพและอ่อนโยนในการชี้แจงนโยบาย
ในเรื่องต่าง ๆ แก่บุคลากร ควบคุมวุฒิภาวะทางอารมณ์และพูดไปในทางสร้างสรรค์ ด้วยท่าทางที่สุภาพให้
เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชาเสมอ ด้านอัตถจริยา ผู้บริหารควรสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ช่วยเหลือ ร่วมมือและ
สนับสนุนการท�ำงานและกิจกรรมต่างๆ ด้วยความกระตือรือร้น หากผู้ใต้บังคับบัญชามีปัญหาเกิดขึ้นต่าง ๆ
ควรช่วยเหลือ อยูเ่ คียงข้าง วางตนเหมาะสมกับฐานะของตนทุกสถานการณ์ และควรเป็นก�ำลังทีส่ ำ� คัญและ
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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ส่วนหนึ่งในการบ�ำเพ็ญประโยชน์แก่องค์กร ชุมชน สังคม ประเทศชาติเสมอ ด้านการใช้หลักสมานัตตตา
ผู้บริหารควรปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย วางตนเป็นกลางในการบริหารหน้าที่ การมอบหมายงาน กฎ
ระเบียบวินัย ตลอดถึงการแสดงความเอื้อเฟื้อผู้ใต้บังคับบัญชา ควรปฏิบัติมาตรฐานเดียวโปร่งใส ยุติธรรม
เท่าเทียมกันเสมอ
ส�ำหรับผู้บริหารที่เป็นผู้น�ำการเปลี่ยนแปลงจ�ำเป็นต้องพัฒนาอยู่เสมอไม่หยุดนิ่ง ตามหลักวงจร
เดมมิง่ คือ วางแผน ปฏิบตั ิ ตรวจสอบและพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง การบริหารในลักษณะของ การปฏิบตั ทิ ตี่ อ้ ง
อาศัยความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน ที่จะท�ำงานให้บรรลุเป้าหมาย
ซึง่ เป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปปรับใช้ใน การปฏิบตั งิ านเพือ่ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
และสิง่ แวดล้อม ไม่มที ฤษฎีใดดีทสี่ ดุ แต่ละทฤษฎีเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ดงั คนโบราณกล่าวว่าไฟไหม้
ในป่า ให้ใช้กิ่งไม้สดดับไฟ ไฟไหม้กลางทะเลทรายให้ใช้ทรายดับไฟ ไฟไหม้ริมแม่น�้ำให้ใช้น�้ำดับไฟ เป็นต้น
ดังนั้นบทบาทหน้าที่ของผู้อ�ำนวยการโรงเรียนก็คือการท�ำอย่างไรให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
บุคคลทีม่ สี ว่ นร่วมในการจัดการศึกษา ท�ำงานให้บรรลุเป้าประสงค์ ส�ำเร็จได้นนั้ คือ ผูอ้ ำ� นวยการจะต้องรูจ้ กั
วิธีการสร้างแรงจูงใจให้กับราชการครู ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมจัดการศึกษา ในการพัฒนาจัดการศึกษาของ
โรงเรียน ข้าราชการครู ถือว่ามีความส�ำคัญมากครูตอ้ งจัดกิจกรรม การเรียนรู้ ให้กบั ลูกศิษย์เติบโตและพัฒนา
เป็นสมาชิกของชุมชนสังคมที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีค่านิยมอันพึ่งประสงค์ และ สามารถด�ำเนินชีวิตอยู่
สังคมได้อย่างมีความสุขอย่างมีคณ
ุ ภาพ ได้มาตรฐานผูอ้ ำ� นวยการสามารถสร้างแรงจูงใจให้เกิดกับข้าราชการ
ครูและบุคคลกรการศึกษารวมไปถึงผูร้ ว่ มพัฒนาการศึกษา ท�ำงานเชิงคุณภาพได้ประสิทธิภาพภายในโรเรียน
และน�ำมาใช้เมื่อต้องการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาแรงจูงใจในโรงเรียนใช้ในการเสริมสร้างทีมงานของ
ผูอ้ ำ� นวยการ เพือ่ ปฏิรปู โครงสร้างโรงเรียนต่อไป (คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2553, หน้า
169-170)
ในสถานการณ์ปัจจุบันประเทศชาติต้องการนักบริหารผู้ที่มีความรู้ ความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นอย่าง
มาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้บริหารในระดับต่างๆ ย่อมต้องการผู้บริหารที่มีคุณธรรมจริยธรรม มีความซื่อสัตย์
สุจริต เป็นทุนเดิม นั่นหมายความว่าบุคคลนั้นๆ เป็นคนที่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยจิตส�ำนึกมุ่งมั่นในการเสริมสร้างคุณงาม ความดี มีความรับผิดชอบ ที่จะน�ำพาองค์กรไปสู่ความ
ส�ำเร็จตามเจตนารมณ์วัตถุประสงค์ขององค์กรนั้นๆ อีกทั้งรวมไปถึงท�ำให้เกิดความรัก ความสามัคคีในหมู่
คณะผู้ปฏิบัติตามในองค์กร หรือผู้ใต้บังคับบัญชา การบริหารงานของผู้บริหารนั้น ถ้ามีการผสมผสานหลัก
การทางทฤษฎีต่างๆ ของการบริหารเข้ากับหลักการทางค�ำสอนศาสนาแล้วเชื่อว่าจะท�ำให้เสริมสร้างทักษะ
การบริหารงานได้ดีและสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เพราะในทางพุทธศาสนานั้นสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีคุณธรรม
จริยธรรมซึง่ หากน�ำมาประยุกต์ใช้กบั การบริหารงานจะเกิดความอ่อนนุม่ ในการบริหารงานมากขึน้ เกิดความ
ยืดหยุ่นไปตามสถานการณ์ที่เหมาะสมได้ (นพดล สุวรรณสุนทร, 2554, หน้า 1)
ปัจจุบันโรงเรียนประถมศึกษาในอ�ำเภอฆ้องชัย มีทั้งหมด 17 โรงเรียน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ซึ่งมีภารกิจที่ส�ำคัญ คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดการ
ศึกษาให้มคี ณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษา โดยผูบ้ ริหารต้องยึดหลักคุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
จัดการและสร้างทัศนะที่ดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา อีกทั้งต้องสามารถจูงใจคนเก่งให้ปรองดองกันและพร้อมใจ
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กันท�ำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายก็จะเป็นประโยชน์ที่ดีในการบริหารงานไปสู่ความส�ำเร็จ
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงาน
บุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต
2 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของกันและกัน ช่วยลดปัญหาและอุปสรรค์ในการท�ำงานให้
น้อยลง ก่อให้เกิดความสามัคคี และความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างผู้บริหาร และผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อเป็น
แนวทางในการพัฒนา ส่งเสริมการใช้หลักธรรมใน การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพือ่ ศึกษาความคิดเห็นของครูผสู้ อนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคล
ของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�ำงาน
3. เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3. สมมติฐานของการวิจัย
1. ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน
2. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน
3. ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�ำงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1. ท�ำให้ทราบถึงความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงาน
บุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
2. ท�ำให้ทราบการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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3. ท�ำให้สามารถน�ำผลจากการวิจยั ไปใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศส�ำหรับผูบ้ ริหารสถานศึกษาในการ
บริหารงานบุคคล เพื่อพัฒนาการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อไป
5. ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตทางด้านเนื้อหา
การศึกษาการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอ
ฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษาเนื้อหา
หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร
3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้
2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�ำตัว
เสมอต้นเสมอปลาย
2. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
2.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน อ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�ำนวน 158 คน
2.2 กลุม่ ตัวอย่าง ทีใ่ ช้ในการศึกษา ได้แก่ ครูผสู้ อนในโรงเรียน อ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ได้ก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างประชากร ครูผู้สอน ตาม
ตารางก�ำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545.หน้า 43 )
เทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง
71% ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจ�ำนวน 112 คน
3. ขอบเขตด้านตัวแปร
3.1 ตัวแปรต้น ได้แก่ ขนาดสถานศึกษา ระดับการศึกษา และประสบการณ์ใน การท�ำงาน
ของครูผู้สอนในโรงเรียนอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ประกอบด้วย
หลักการบริหารงานบุคคล 4 ด้าน คือ 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 2. ด้านการวางแผนบุคลากร
3. ด้านการประเมินผลงาน 4. ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล และหลักธรรมสังคหวัตถุ 4 ได้แก่ 1. ทาน การให้
2. ปิยวาจา การพูดจาไพเราะน่าฟัง 3. อัตถจริยา ประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ 4. สมานัตตตา การท�ำตัว
เสมอต้นเสมอปลาย
4. ขอบเขตด้านพื้นที่
ผู้วิจัยก�ำหนดสถานที่ท�ำการวิจัย คือ โรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�ำนวน 17 โรงเรียน
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6. วิธีด�ำเนินการวิจัย
1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนของโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 มีทั้งหมด 17 โรงเรียน จ�ำนวน 158 คน
2. กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ ได้แก่ ครูผสู้ อนของโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ปีการศึกษา 2556 เนื่องจากมีจ�ำนวนที่แน่นอน ผู้วิจัยจึง
ใช้สูตรของ R.V.Krejcie and D.W.Morgan (บุญชม ศรีสะอาด, 2545. หน้า 43 ) ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95
ยอมรับให้เกิดความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 ได้ขนาดตัวอย่างที่เหมาะสม มีท้ังหมด 17 โรงเรียน จ�ำนวน
112 คน โดยด�ำเนินการเลือกตัวอย่างท�ำโดยเทียบสัดส่วนของประชากรแต่ละโรงเรียนแล้วสุ่มแบบแบ่งชั้น
โดยผู้วิจัยต้องการสุ่มสมาชิกกลุ่มตัวอย่าง 71% ของจ�ำนวนประชากรทั้งหมด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
ความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียน
ในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผู้วิจัยได้จัดท�ำเครื่องมือ
เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
3.1 แบบสอบถาม
		 แบบสอบถามเพื่อการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พัฒนาขึ้นจากการค้นคว้า ต�ำรา เอกสาร
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เก็บข้อมูล ในการวิจัย มี 3 ตอน ดังนี้
		 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ขนาด
โรงเรียน ระดับการศึกษา และประสบการณ์ในการท�ำงาน โดยใช้แบบสอบถามชนิดตรวจรายการ (Check
list)
		 ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�ำหลัก
สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยใช้แบบสอบถามชนิดเลือกตอบ ซึ่งมีลักษณะเป็นมาตรส่วน
ประเมินค่า (Numerical rating scale)
		 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะในการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4
ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2
4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( )
ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t - test แบบ Independent Samples)
และ การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) โดยการทดสอบ F (F-test)
7. ผลการวิจัย
การสรุปผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกล่าวถึงประเด็นที่ส�ำคัญ ในการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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กาฬสินธุ์ เขต 2 โดยจะสรุปตามล�ำดับ ดังนี้
7.1 ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ผลการ
วิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน การบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยสูงไปหาต�่ำดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้านการ
วางแผนบุคลากร ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล ด้านการประเมินผลงาน ตามล�ำดับ
		 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้
		 1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ พบว่าความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อปรากฏดังนี้
			 1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ การสรรหาและ
การบรรจุแต่งตั้งให้มีการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานก�ำหนด รองลงมา ได้แก่ มีค�ำสั่งแต่งตั้งกรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด ได้แก่ ให้มีการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ
			 2. ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำทีไ่ พเราะพบว่ามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ มีการ
สอบสัมภาษณ์ตามคุณสมบัตอิ นั เหมาะสมตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาได้กำ� หนดไว้ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริหารให้
ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งตามความรู้ความสามารถและคุณสมบัติอันเหมาะสมกับ
ต�ำแหน่งงาน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารใช้คำ� พูดทีเ่ หมาะสมชีแ้ จงเกีย่ วกับการสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง
			 3. อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารมีการสรรหา
และการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน รองลงมา ได้แก่
ผูบ้ ริหารไม่นงิ่ ดูดายเกีย่ วกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ ทดแทนต�ำแหน่งทีว่ า่ ง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด
ได้แก่ ผู้บริหารมีการขอความอนุเคราะห์ หรือสงเคราะห์จากหน่วยงานอื่นในการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้งเพื่อทดแทนต�ำแหน่งที่ว่าง
			 4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง รอง
ลงมา ได้แก่ ในการสรรหาบุคคลผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ ามเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการสถานศึกษาได้กำ� หนดไว้ และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีความเป็นภาวะผู้น�ำและมีความน่าเชื่อถือต่อ การปฏิบัติงานด้านการ
สรรหาบุคคล
		 2. ด้านการวางแผนบุคลากร พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�ำหลัก
สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อปรากฏดังนี้
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			 1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการ
วางแผนอัตราก�ำลังบุคลากรอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารได้มีการก�ำหนดต�ำแหน่งบุคลากรอย่าง
ชัดเจน และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารเปิดรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการวางแผน
บุคลากร
			 2. ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ผูบ้ ริหารชีแ้ จงนโยบายเกีย่ วกับงานด้านวางแผนบุคลากรอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริหารใช้คำ� พูดเป็น
กันเองกับบุคลกรที่ท�ำงานด้านงานวางแผนบุคคล และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ค�ำแนะน�ำที่ดี
เกี่ยวกับการจัดท�ำแผนงานบุคลากร
			 3. อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารมีการวางแผน
งานบุคลากรโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ที่โรงเรียนจะได้รับเป็นที่ต้ัง รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารประพฤติตนเป็น
แบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือ
บุคลากรเมื่อมีปัญหาเกี่ยวกับการวางแผนงานบุคคล
			 4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�ำของหัวหน้างานและผู้บริหารที่น่าเคารพด้านการวางแผนบุคคล รองลงมา ได้แก่
ผู้บริหารประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
ผู้บริหารน�ำแผนงานการวางแผนบุคลากรไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
		 3. ด้ า นการประเมิ น ผลงาน พบว่าความคิดเห็นของครูผู้ส อนที่มีต่อการน�ำหลัก
สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ปรากฏดังนี้
			 1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารมีการออก
ค�ำสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการท�ำงานอย่างชัดเจน รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการสนับสนุนให้
บุคลากรท�ำผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ มีการออกแบบสอบถามให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง
			 2. ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ผู้บริหารไม่พูดส่อเสียดและพูดค�ำหยาบต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานของบุคลากร รองลงมา ได้แก่
ผู้บริหารยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่
ผู้บริหารพูดให้ก�ำลังใจแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานอยู่เสมอ
			 3. อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ มีการสนับสนุนให้
ได้รับการพัฒนา มีวิทยฐานะ เงินเดือนหรือเลื่อนต�ำแหน่งหรือปรับระดับตามความสามารถและความ
เหมาะสม รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความสามารถเพิ่มขึ้น และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารส่งบุคลากรไปฝึกอบรมความช�ำนาญเฉพาะด้านเช่นกีฬาเป็นต้น
			 4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ผู้บริหารปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง รองลงมา ได้แก่
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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บุคลากรมีความพอใจในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหาร
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่น่าเชื่อถือ ไม่ล�ำเอียง ไม่อคติ
		 4. ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�ำหลัก
สังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่าเฉลี่ยเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ปรากฏดังนี้
			 1. ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่ามีคา่ เฉลีย่ สูงสุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารเปิดโอกาส
ให้บคุ ลากรได้ปรับปรุงวิธที ำ� งานให้มปี ระสิทธิภาพอย่างยืดหยุน่ ได้ตามสถานการณ์ รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริหาร
มีการให้ความช่วยเหลือจัดสรรวัสดุอปุ กรณ์เครือ่ งมือเครือ่ งใช้ในการปฏิบตั งิ านอย่างเสมอและข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่
ต�่ำสุด ได้แก่ ผู้บริหารได้ให้แรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
			 2. ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะพบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่
ผู้บริหารมีการพูดคุยรับฟังค�ำวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�ำปรึกษาหารือและให้ค�ำแนะน�ำต่างๆแก่
บุคลากร รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริหารใช้ถอ้ ยค�ำทีส่ ภุ าพไม่กล่าววาจาล่วงเกินหรือดูถกู ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา และข้อ
ทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ บริหารงานโดยไม่พดู ในสิง่ ทีผ่ รู้ ว่ มงานฟังแล้วรูส้ กึ สะเทือนใจน้อยใจหรือ คับแค้นใจ
			 3. อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด ได้แก่ ผู้บริหารช่วยงาน
ฌาปนกิจสงเคราะห์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือญาติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา รองลงมา ได้แก่ ผูบ้ ริหารมีการดูแล
บุคลากรอย่างทัว่ ถึง และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด ได้แก่ ผูบ้ ริหารมีการบ�ำรุงขวัญและเสริมแรงในการปฏิบตั งิ าน
			 4. สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่ามีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ได้แก่ ผูบ้ ริหารมีการปฏิบตั ติ ามระเบียบ ขัน้ ตอนจากเบาไปหนักคือ “ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดขัน้ เงินเดือน
ปลดออก หรือไล่ออก” หรือปฏิบัติตามกฎ กรณีที่บุคลากรท�ำผิดวินัย รองลงมา ได้แก่ ผู้บริหารบริหารงาน
ด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นอย่างดี คิดและท�ำสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่กัน มองใน
แง่ดี และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ได้แก่ บุคลากรได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จากผู้บริหารอยู่เสมอ
7.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
		 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผสู้ อนต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหาร
งานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 เป็นการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างตัวแปรย่อยของตัวแปรต้นจ�ำแนก
ตามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตามสมมติฐานดังนี้
		 1. ครูผู้สอนในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�ำแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้าน จ�ำแนกตาม
ขนาดโรงเรียน ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 2. ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่าความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการน�ำ
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หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�ำแนกตามระดับการศึกษา โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้
		 3. ครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการท�ำงานต่างกัน พบว่าความคิดเห็นของครูผสู้ อนที่
มีต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 จ�ำแนกตามประสบการณ์ในการท�ำงานโดยภาพ
รวม ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการวางแผนบุคลากร และ
ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล ไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตัง้ และด้านการประเมินผลงาน แตกต่างกันอย่างมีนยั ส�ำคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 ซึง่ เป็นไปตามสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ ดังนั้น จึงได้ท�ำการทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม (Multiple Comparison) ตามวิธีการของ
เชฟเฟ่ (Scheffe’sMethod) (เพราะจ�ำนวนของกลุม่ ตัวอย่างในแต่ละกลุม่ ไม่เท่ากัน)รายละเอียดดังต่อไปนี้
			ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความคิดเห็นของครูผสู้ อน
ต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ความคิด
เห็นของครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท�ำงาน 15 ปี ขึ้นไป มีค่าเฉลี่ยสูงกว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่
มีประสบการณ์ในการท�ำงาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่าง
กัน
			ด้านการประเมินผลงาน พบว่า ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นของครูผู้สอนต่อการน�ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ด้านการประเมินผลงานความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท�ำงาน 15 ปี ขึน้ ไป มีคา่ เฉลีย่ สูงกว่า ความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ปี ระสบการณ์ในการ
ท�ำงาน 8 – 14 ปี อย่างมีนัยส�ำคัญส�ำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนคู่อื่นไม่แตกต่างกัน
8. อภิปรายผล
จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร
โรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 มีผลการวิจัยที่
น่าสนใจและน�ำมาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่างๆ ดังนี้
8.1 การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย
สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้าน ทัง้ นี้
อาจเนือ่ งมาจาก ผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์
เขต 2 ได้มีการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของกันและกัน ช่วยลด
ปัญหาและอุปสรรค์ในการท�ำงานให้น้อยลง มาใช้ในการบริหารงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนอัตรา
ก�ำลังบุคลากรหรือการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งโดยด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนดอีกทัง้ ยังมีการออกค�ำสัง่ หรือแต่งตัง้ บุคลากรเกีย่ วกับการท�ำงาน
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558
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อย่างชัดเจนพร้อมทั้งมีการพูดคุยรับฟังค�ำวิพากษ์วิจารณ์ซักถามหรือขอค�ำปรึกษาหารือและให้คำ� แนะน�ำ
ต่างๆแก่บคุ ลากรซึง่ สอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ สนิท คงภักดี (2549) ทีไ่ ด้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งการบริหารงาน
บุคคลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า ความ
คิดเห็นที่มีต่อการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขต 2
โดยรวมอยู่ในระดับมากและยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระค�ำจันทร์ คุณวํโส (วงษ์ชาลี) (2555) ซึ่งได้
ศึกษาวิจัยเรื่อง ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียน
เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครผลการศึกษาพบว่าทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงาน
ตามหลักสังคหวัตถุ 4 ในโรงเรียนในโรงเรียนเครือข่ายกลุ่ม ที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านในการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของ
ผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ สูงไปหาต�ำ่ ดังนี้ ด้านการสรรหาและการบรรจุ
แต่งตั้ง, ด้านการวางแผนบุคลากร, ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล และด้านการประเมินผลงานตามล�ำดับ
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อสามารถที่จะน�ำมาอภิปรายดังนี้
1. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ จากการศึกษาวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครูผสู้ อน
ที่มีต่อการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหาร
ได้มกี ารสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ โดยมีการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนด ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำทีไ่ พเราะพบว่าผูบ้ ริหารมีการสอบสัมภาษณ์
ตามคุณสมบัตอิ นั เหมาะสมตามเกณฑ์ทสี่ ถานศึกษาได้กำ� หนดไว้ อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้ ริหาร
มีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งด้วยความโปร่งใส สุจริต ไม่ใช้หน้าที่แสวงหาผลประโยชน์ส่วน สมานัตตตา
คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารมีความประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับ
การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งทุกครั้ง สังคหวัตถุ 4 เป็นหลักธรรมอันน�ำไปสู่การยึดเหนี่ยวจิตใจคนไว้ได้
เมือ่ น�ำมาประยุกต์ใช้จงึ สามารถยึดเหนีย่ วน�ำ้ ใจผูใ้ ต้บงั คับบัญชาให้มคี วามผูกพันกับองค์กร ซึง่ สอดคล้องกับ
หลักธรรมของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2550)ได้ให้ความหมายของสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า
หลักธรรม 4 ประการที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน�้ำใจของผู้อื่นผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักสงเคราะห์
ซึง่ กันและกันและยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของพระสมุหส์ มั ฤทธิต์ สิ สฺ านุตตฺ โร (ดิสสา) (2556) ได้ศกึ ษาวิจยั
เรื่อง “การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอ�ำเภอบางบัวทอง
จังหวัดนนทบุรสี งั กัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร”ี ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลัก
สังคหวัตถุ 4 ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมากเมือ่ พิจารณารายด้านพบว่าอยู่
ในระดับมากทั้ง 4 ด้านเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อยคือด้านการใช้หลักทานด้านการใช้หลักปิยวาจา
ด้านการใช้หลัก อัตถจริยาและด้านการใช้หลักสมานัตตตา
2. ด้านการวางแผนบุคลากร จากการศึกษาวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อ
การน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่า ผู้บริหารได้มีการ
วางแผนอัตราก�ำลังบุคลากรพร้อมทัง้ ได้มกี ารก�ำหนดต�ำแหน่งบุคลากรอย่างชัดเจน ปิยวาจา คือการพูดจา
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ด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะพบว่าผู้บริหารใช้ค�ำพูดเป็นกันเองชี้แจงนโยบายเกี่ยวกับงานด้านวางแผนบุคลากร
อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่าผู้บริหารมีการวางแผนงานบุคลากรโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ ที่โรงเรียน
จะได้รับเป็นที่ตั้งและประพฤติตนเป็นแบบอย่างในด้านการวางแผนงานบุคลากร สมานัตตตา คือ มีความ
ประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่า ผูบ้ ริหารมีภาวะผูน้ ำ� ของหัวหน้างานและผูบ้ ริหารทีน่ า่ เคารพพร้อมทัง้
ประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับงานวางแผนบุคลากร ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก สังคหวัตถุ 4 เป็นหลัก
ธรรมปฏิบัติที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวใจผู้อื่นไว้ได้ เป็นหลักการสงเคราะห์กันช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ท�ำให้
คนรักและสร้างความสามัคคีในหมูค่ ณะได้ ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺม
จิตโฺ ต) (2551)ได้กล่าวว่าสังคหพละแปลว่าก�ำลังแห่งการสงเคราะห์หรือมนุษย์สมั พันธ์ซงึ่ เป็นธรรมทีส่ ำ� คัญ
มากส�ำหรับนักบริหารผู้ท�ำงานให้ส�ำเร็จโดยอาศัยคนอื่นถ้านักบริหารบกพร่องเรื่องมนุษย์สัมพันธ์ก็จะไม่มี
คนมาช่วยท�ำงานเมือ่ ไม่มใี ครช่วยท�ำงานเขาก็เป็นนักบริหารไม่ได้ ทัง้ นีย้ งั สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครู
ประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา) (2555)ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การน�ำหลัก สังคหวัตถุธรรมในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรเทศบาล ต�ำบลจตุรพักตรพิมานอ�ำเภอจตุรพักตรพิมานจังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการ
วิจยั พบว่า การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมในคัมภีรพ์ ระพุทธศาสนาเถรวาทสังคหวัตถุธรรมเป็นเครือ่ งยึดเหนีย่ ว
น�้ำใจคนการผูกไมตรีเอื้อเฟื้อเกื้อกูลหรือเป็นหลักการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับ
ฐานะพูดแต่ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ละเว้นความชั่วเป็นประโยชน์ในการด�ำรงชีวิตมีจิตใจมั่นคงไม่หวั่นไหว
เปลี่ยนแปลงง่ายและด�ำรงตนไว้ไม่ให้ตกไปในความชั่วปฏิบัติกับคนทั้งหลายอย่างเท่าเทียมกันรวมทั้งอยู่
ร่วมทุกข์ร่วมสุขร่วมแก้ไขปัญหากับประชาชน
3. ด้านการประเมินผลงาน จากการศึกษาวิจยั พบว่าความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำ
หลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอ ฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผู้บริหารมีการสนับสนุน
ให้บคุ ลากรท�ำผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนือ่ ง ปิยวาจา คือการพูดจา ด้วยถ้อยค�ำทีไ่ พเราะพบว่าผูบ้ ริหาร
ยกย่องและชมเชยบุคลากรที่ประสบความส�ำเร็จในการปฏิบัติงาน อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่า
ผูบ้ ริหารมีการสนับสนุนให้ได้รบั การพัฒนา มีวทิ ยฐานะ เงินเดือนหรือเลือ่ นต�ำแหน่งหรือปรับระดับตามความ
สามารถและความเหมาะสม สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผู้บริหารปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างในการรักษาระเบียบวินัยโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชัง ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก หลักสังคหวัตถุ 4
เป็นหลักธรรมส�ำหรับผูกใจคนคือท�ำหน้าที่เป็นกาวใจเชื่อมประสานคนทั้งหลายเข้าด้วยกัน นักบริหาร
สามารถน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 มาเป็นเครื่องผูกใจเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบังชาไว้ได้ โดยสอดคล้องกับ
หลักธรรมของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสน์ วาสโน) ได้ให้ความหมายเกี่ยวกับสังคหวัตถุ 4 ไว้ว่า
เมือ่ ทุกคนต่างประพฤติสงั คหวัตถุทวั่ ถึงกันแล้วอย่าว่าแต่เฉพาะคนเฉพาะครอบครัวจะรักใคร่นบั ถืออยูเ่ ป็นสุข
สบายเลยถึงคนทัง้ หมู่บา้ นทัง้ เมืองทั้งประเทศทัง้ โลกก็ตอ้ งอยูเ่ ป็นสุขสบายตลอดไปเหมือนกัน เพราะฉะนัน้
ท่านจึงว่าสังคหวัตถุทั้ง 4 อย่างเป็นคุณส�ำหรับยึดเหนี่ยวน�้ำใจผู้อื่นให้รักใคร่นับถือช่วยเหลือกันอย่างวิเศษ
แท้พร้อมกันนี้ ยังสอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลกึ ) (2556) ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ ง “ศึกษา
การใช้คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์”ผลการวิจยั พบว่าความคิดเห็นของครูผสู้ อนต่อการใช้คณ
ุ ธรรมด้านสังคหวัตถุ 4
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ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 42 จังหวัดนครสวรรค์โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.05) เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านพบว่าครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้
คุณธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทุกด้านโดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด ( = 4.10)
ในด้านสมานัตตตา ( = 4.09) ในด้านอัตถจริยา ( = 4.07) ในด้านปิยวาจาและ ( = 4.07) ในด้านทานที่มี
ค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
4. ด้านการธ�ำรงรักษาบุคคล พบว่าความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การน�ำหลัก สังคหวัตถุ
4 ไปใช้ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทาน คือ การให้, การแบ่งปัน พบว่าผูบ้ ริหารเปิดโอกาสให้บคุ ลากรได้ปรับปรุง
วิธีท�ำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์ ปิยวาจา คือการพูดจาด้วยถ้อยค�ำที่ไพเราะ
พบว่าผูบ้ ริหารมีการพูดคุยรับฟังค�ำวิพากษ์วจิ ารณ์ซกั ถามหรือขอค�ำปรึกษาหารือและให้คำ� แนะน�ำต่างๆแก่
บุคลากร อัตถจริยา คือการสงเคราะห์ พบว่าผูบ้ ริหารช่วยงานฌาปนกิจสงเคราะห์ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาหรือ
ญาติของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา สมานัตตตา คือ มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลาย พบว่าผูบ้ ริหารบริหารงาน
ด้วยการเอาใจใส่ดแู ลทุกข์สขุ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชาเป็นอย่างดี คิดและท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์แก่กนั มองในแง่
ดี ทั้งนี้อาจเพราะ หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นหลักพื้นฐานที่แสดงพฤติกรรมออกมาโดยมีการช่วยเหลือผู้อื่นและ
การท�ำประโยชน์ให้แก่ส่วนรวม ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของบุญสิริ ชวลิตธ�ำรง (2529) ได้กล่าวถึงความ
หมายของสังคหวัตถุ ว่าธรรมอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดเหนี่ยวจิตใจของกันและกันอันเป็นไป เพื่อการ
สงเคราะห์กนั ซึง่ มีอยู่ 4 ข้อคือ ทาน การให้การเฉลีย่ เผือ่ แผ่แก่กนั และกันซึง่ เป็นข้อส�ำคัญเพราะว่าทุก ๆ คน
นั้นย่อมต้องการความช่วยเหลือจากกันและกันอยู่ในด้านต่าง ๆ ในด้านวัตถุ ปิยวาจา การเจรจาถ้อยค�ำซึ่ง
เป็นทีร่ กั เป็นทีจ่ บั ใจแก่กนั และกันอันเป็นถ้อยค�ำสุภาพเพราะวาจาทีพ่ ดู ออกไปนัน้ ถ้าเป็นวาจาทีไ่ ม่สภุ าพไม่
เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นวาจาที่อาจเสียดแทงน�้ำใจของผู้อื่นท�ำให้ผู้อื่นเสียใจเจ็บใจไม่สบายใจ อัตถจริยา การ
ประพฤติประโยชน์ตอ่ กันและกันคือการท�ำสิง่ ทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ สถาบันเช่นโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยสังคม
ที่ตนอาศัยอยู่ตลอดถึงประเทศชาติสิ่งใดที่เป็นโทษก็ควรละเว้นไม่กระท�ำ สมานัตตตา ความเป็นผู้วางตน
สม�่ำเสมอหรือเสมอต้นเสมอปลายซึ่งหมายถึงการรักษาระเบียบวินัยอันใดที่ทุกคนพึงปฏิบัติทั้งผู้ใหญ่ทั้ง
ผู้น้อยตามหน้าที่ที่บัญญัติเอาไว้เป็นระเบียบของสถานที่ของหน่วยงานอีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ
พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น) (2556) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลัก
สังคหวัตถุ 4 ใน การบริหารงานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�ำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด” ผลการวิจยั พบว่า การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องบุคลากรทางการ
ศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในอ�ำเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดโดยภาพรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้านโดยเรียงล�ำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยคือด้านสมานัตตตา ด้านปิยวาจา ด้านอัตถจริยาและด้านทาน ตามล�ำดับ
9. ข้อเสนอแนะ
9.1 ข้อเสนอแนะน�ำไปใช้
จากผลการวิจยั ผูว้ จิ ยั ได้เรียบเรียงสรุปข้อเสนอแนะแนวทางการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

การบริหารงานบุคคลของผูบ้ ริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2
1. จากผลการวิจัย พบว่า ด้านการประเมินผลงาน มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ดังนั้นผู้บริหารควร
ออกแบบสอบถามให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประเมินผลงานตนเอง ออกค�ำสั่ง หรือแต่งตั้งบุคลากรเกี่ยวกับการ
ท�ำงานอย่างชัดเจน และผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรท�ำผลงานด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
2. จากผลการวิจยั พบว่า ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตัง้ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยเฉพาะด้านการให้ทานการแบ่งปัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดผู้บริหารมีการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้งให้มีการ
ด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีส่ ำ� นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานก�ำหนด มีคำ� สัง่ แต่งตัง้
กรรมการคัดเลือกบุคคลอย่างชัดเจน และการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ซึ่งผู้บริหารควรปฏิบัติอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อประสิทธิภาพในการท�ำงานต่อไป
9.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
9.2.1 ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมด้านอื่นๆทางพระพุทธศาสนา
9.2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบทัศนคติของผู้บริหารเกี่ยวกับการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ใน
การบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่อ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากับสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา
9.2.3 ควรศึกษาเปรียบเทียบการบริหารงานการน�ำหลักพุทธธรรมอื่นๆ มาประยุกต์ใช้ร่วม
กับหลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
10. บรรณานุกรม
บุญสิริ ชวลิตธ�ำรง. (2529). ธรรมโอสถ. กรุงเทพฯ: อมรินทร์การพิมพ์.
พระครูประดิษฐ์สมณคุณ (ฐานทตฺโต/ลือจันดา). (2555) การน�ำหลักสังคหวัตถุธรรมในการปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
บุคลากรเทศบาล ต�ำบลจตุรพักตรพิมาน อ�ำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.
พระครูอาทรปริยัติยานุกิจ (สุจิตฺโต/เพียรสองชั้น). (2556). การประยุกต์ใช้หลักสังคหวัตถุ 4 ในการบริหาร
งานบุคลากรโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ในอ�ำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด.
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาพระพุทธศาสนา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระค�ำจันทร์ คุณวํโส (วงษ์ชาลี). (2555). ทัศนคติของครูผู้สอนต่อการบริหารงานตามหลักสังคหวัตถุ 4 ใน
เครือข่ายกลุ่มที่ 1 เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการ
บริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2551). พุทธวิธีบริหาร. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย.
ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2558

45

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

พระรณชัย อคฺคเตโช (พิลกึ ). (2556). ศึกษาการใช้คณ
ุ ธรรมด้านสังคหวัตถุ 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์พทุ ธศาสตรมหา
บัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย,มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). (2541). คุณธรรมส�ำหรับการบริหาร. กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม.
พระสมุห์สัมฤทธิ์ ติสฺสานุตฺตโร (ดิสสา). (2556). การบริหารงานบุคคลตามหลักสังคหวัตถุ 4 ของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา อ�ำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุร.ี
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต, สาขาการบริหารการศึกษา, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
11. ค�ำขอขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนีส้ ำ� เร็จลงได้ดว้ ยดีดว้ ยความกรุณาจาก ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อาจารย์ทปี่ รึกษาหลัก
ดร.วิมลพร สุวรรณแสนทวี อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำแนวทางที่ถูกต้อง ตลอดจน
แก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วนและเอาใจใส่ด้วยดีเสมอมาผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่ง
จึงเจริญพรขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
นมัสการ/เจริญพรขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิประกอบไปด้วย พระฟูตระกูล พุทธรกฺขิโต,
ดร.อาจารย์ประจ�ำหลักสูตร สาขาการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์,
พระมหามีชยั กิจจฺ สาโร เจ้าคณะอ�ำเภอห้วยเม็ก วัดธรรมพิทกั ษ์ อ�ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ,์ ผูอ้ ำ� นวยการ
วีระศักดิ์ กุญชนะรงค์ ผู้อ�ำนวยการโรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์,
ผู้อ�ำนวยการจรัญ สมภาร ผู้อ�ำนวยการโรงเรียน ห้วยมะทอโคกล่ามวิทยา ต�ำบลหัวหิน อ�ำเภอห้วยเม็ก
จังหวัดกาฬสินธุ์, นางสาวพวงพกา อาจวิชัย ครู สาขาวิชาภาษาไทย โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย ต�ำบลหัวหิน
อ�ำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีค่าเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ความถูกต้องทั้ง
ด้านภาษา เนื้อหา ระเบียบวิธี และเครื่องมือ ที่ใช้ในการด�ำเนินการวิจัย ช่วย แนะน�ำแก้ไขให้สมบูรณ์และ
ส�ำเร็จได้ด้วยดี
เจริญพรขอขอบพระคุณท่านผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน ในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขต
พืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ทีใ่ ห้โอกาสผูว้ จิ ยั ได้ศกึ ษาการน�ำหลักสังคหวัตถุ 4 ไปใช้ในการ
บริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนในอ�ำเภอฆ้องชัย สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 2 และกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีในการตอบแบบสอบถาม
และเก็บรวบรวมข้อมูลส่งคืนผูว้ จิ ยั ขอขอบคุณผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องทุกท่านทีใ่ ห้ความช่วยเหลือ และเป็นก�ำลังใจ
จนท�ำให้งานวิจัยแล้วเสร็จด้วยดี
นอกจากนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณพระอาจารย์ทุกรูป/คน คณาจารย์หลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษาทุกท่านทีไ่ ด้ให้ความรู้ ประสิทธิป์ ระสาทวิทยาการและประสบการณ์
รวมถึงให้ความเมตตาเอือ้ เฟือ้ ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นก�ำลังใจให้แก่ ผูว้ จิ ยั มาตลอด คุณค่าและ
ประโยชน์ใดๆ อันจะพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผูว้ จิ ยั ขอมอบบูชาเป็นกตเวทิตาคุณ แด่มารดา บิดา รวมทัง้
บูรพาจารย์และผูม้ พี ระคุณทุกท่านทีไ่ ด้รว่ มกันสรรค์สร้างงานวิจยั ชิน้ นีใ้ ห้แก่ผวู้ จิ ยั จนเป็นผลส�ำเร็จด้วยดียงิ่
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