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การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษจังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

The Application of Buddhism’ Four Paths of Accomplishment to School 

Principals’ Administration Following Attitude of Personal in Special  

Big-Sized Secondary Schools inSisaket Provinceunder Supervision  

of Secondary Education Service Office 28

ผอบทอง สุจินพรัหม1

PHA-OP-TONG SUGEENPRUM

ท�าวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2556

บทคัดย่อ

บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงค์เพือ่ 1) ศกึษาทรรศนะของบคุลากรทีม่ต่ีอการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 

4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษา  

ขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 2) เปรียบเทียบ

การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากร  

และ 3) ศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา

ตามทรรศนะของบคุลากร และมวีธิกีารวจัิยโดยใช้แบบสอบถาม จากกลุม่ตวัอย่าง จ�านวน 290 คน วิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส�าเร็จรูป และค�านวณจากสูตร 

ผลการวิจัยพบว่า 1) ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหาร

งานของผูบ้ริหารสถานศึกษาโดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากร

ที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก  

2) บคุลากรทีม่เีพศ อายุ และต�าแหน่งตา่งกนั มต่ีอการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน และ 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรม

อทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา ได้แก่ (1) ด้านฉนัทะ ผูบ้รหิารควรมคีวามพอใจ

รักใคร่ในการบริหารงานทุกด้านอย่างเท่าเทียมกันเพื่อพัฒนางานพร้อมกันในทุก ๆ ด้าน (2) ด้านวิริยะ 

ผู้บริหารควรแสดงภาวะผู้น�าในทุกสถานการณ์ สามารถนิเทศแนะน�าผู้ร่วมงานได้ (3) ด้านจิตตะ ผู้บริหาร

ควรเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนือ่งเพือ่ให้งานบรรลเุป้าหมาย 

(4) ด้านวิมังสา ผู้บริหารควรพิจารณาไตร่ตรองหาวิธีการแก้ไขปัญหาในการท�างานต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ 

พร้อมทั้งประเมินผลงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

1	 นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด
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ค�าส�าคัญ :  1. หลักธรรมอิทธิบาท 4 2. การบริหารงาน 3. ผู้บริหารสถานศึกษา 4. โรงเรียนมัธยมศึกษา 

 ขนาดใหญ่พิเศษ

ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study on personnel’s attitude about  

applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration  

in special big-sized secondary schools in Sisaket province under Supervision of secondary 

education service office 28. 2) to compare their personnel’s attitude about applicability of 

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration. 3) to study 

their suggestions about applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school 

principals’ administration. The research is conducted through the questionnaires  

responded by 290 sampling populations.

The research were found that: 1) Personnel’s attitude about applicability of  

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration in special 

big-sized secondary schools was at the high level. Taking into a single aspect, four aspects 

were found at the high level. 2) The personnel’s attitude about applicability of Buddhism’s 

four paths of accomplishment to school principals’ administration were found that: they 

were not difference with their genders, ages, and position. 3) Key suggestions about  

applicability of Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration 

were found that: 1) The Faith: the administrator should be aspired or satisfaction with  

Buddhism’s four paths of accomplishment to school principals’ administration. 2) The  

Effort: the administrator should show his leadership in every time and could suggest 

partnership. 3) The Action Implement: the administrator should be thoughtful about 

following the plans or projects with systematic and continuously. 4) The Review Evaluation: 

the administrator should be investigated about problem solving on jobs with systematic. 

Keywords : 1. Buddhism’s four paths of accomplishment 2. Administration 3. School  

principals ‘administration 4.Special big-sized secondary schools

1. ความส�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย 

หลกัการจดัการศกึษาอนัเป็นหลกัการทีไ่ด้รบัการยอมรบัทัว่โลกคอืการจดัการศกึษาเพือ่คนทกุคน 

(Education for All) และทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (All for Education) นอกจากนี้การจัดการ

ศึกษาจะต้องค�านึงถึงอุดมการณ์ส�าคัญของการจัดการศึกษา ซ่ึงส�านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน

คุณภาพการศึกษากล่าวไว้ว่า “อุดมการณ์ส�าคัญของการจัดการศึกษา คือ การจัดให้มีการศึกษาตลอดชีวิต 
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และสร้างสังคมไทยให้เป็นสงัคมแห่งการเรยีนรู้” (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคณุภาพการศกึษา, 

2546, หน้า 3) การจัดการศึกษาจึงเป็นการสร้างคุณภาพชีวิตและสังคม บูรณาการอย่างสมดุลระหว่าง 

ปัญญาธรรม คุณธรรม และวัฒนธรรม มุ่งสร้างพื้นฐานที่ดีในวัยเด็กให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม 

การบริหารสถานศึกษา จะต้องยึดระเบียบบริหารราชการที่กระทรวงศึกษาธิการก�าหนดไว้โดยจะ

ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล ได้แก่ “หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม หลัก

ความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 30) ส�าหรับหลักคุณธรรมซึ่ง

เป็นหลักส�าคญัข้อหนึง่นัน้มไิด้มกีารก�าหนดรายละเอยีดไว้ อย่างไรกต็ามเป้าหมายส�าคญัของการบริหารงาน

ก็คือผลสัมฤทธิ์หรือความส�าเร็จของงาน ซึ่ง ผกา สัตยธรรม กล่าวไว้ว่า “พระพุทธเจ้าทรงกล่าวถึงอิทธิบาท 

4 ว่าเป็นธรรมช่วยให้เกิดความส�าเร็จในการท�างาน ถ้าใช้อิทธิบาท 4 อย่างถูกทางผลงานที่เกิดขึ้นย่อมจะมี

ประสิทธิภาพ” (ผกา สัตยธรรม, 2544, หน้า 104) 

ในการพัฒนาประเทศนั้นหัวใจส�าคัญคือ คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) จึงยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาให้ความส�าคัญกับ

การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาประเทศ นอกจากนี้ยังให้ความส�าคัญกับการพัฒนา

ระบบราชการและข้าราชการ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ ส�านักนายกรัฐมนตรี. 2554 : http://www.sc.mahidol.ac.th) ส�าหรับการบริหารงานใน

สถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้หลักธรรมาภิบาล หลักธรรมาภิบาลที่ส�าคัญข้อหนึ่งคือ หลัก

คุณธรรม ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2554, หน้า 284) ได้กล่าวถึงหลักความ

ส�าเร็จ หรือการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมที่จะน�าไปสู่ความส�าเร็จในกิจการนั้น เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้

ถึงความส�าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา นอกจากนี้ยังมีนักการศึกษาที่กล่าวถึงหลัก

ธรรมที่ควรน�ามาปฏิบัติในการบริหารสถานศึกษา อาทิ สุทธิ ทองประดิษฐ์ (2533, หน้า 117) กล่าวถึงหลัก

ธรรมในการครองงาน ได้แก่ อิทธิบาท 4 ซึ่งสอดคล้องกับปราชญา กล้าผจัญ และสมศักดิ์ คงเที่ยง (2544, 

หน้า 76-77) ซึง่กล่าวถงึหลักธรรมค�าสอนในพระพทุธศาสนาทีเ่กีย่วข้องกบัหลกัการบรหิาร ได้แก่ อทิธบิาท 

4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา ซึ่งจากจุดเน้นของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบบัที ่11 ประกอบกบัแนวคดิของนกัการศกึษาดงักล่าวข้างต้น สามารถสรปุเป็นแนวคดิได้ว่าหากผูบ้รหิาร

สถานศกึษาน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานในสถานศกึษา กจ็ะท�าให้งานต่างๆ ในขอบข่าย

ของการบริหารสถานศึกษาประสบผลส�าเร็จได้เป็นอย่างดี

จากความส�าคญัของการบรหิารและการจดัการศกึษา สรปุได้ว่า การบรหิารสถานศกึษาให้ประสบ

ผลส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพน้ัน ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น�าขององค์การโดยน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4  

มาใช้ในการบรหิารงาน พร้อมทัง้เป็นแบบอย่างท่ีดแีก่บคุลากรและผูใ้ต้บังคบับญัชาและหากบคุลากรของสถาน 

ศกึษาต่างกน็�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการปฏิบตัหิน้าทีก่ารงาน ด้วยแล้ว กย็ิง่จะท�าให้งานต่าง ๆ  ของ

สถานศึกษาประสบความส�าเร็จมากยิ่งขึ้น จากความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหาดังกล่าว จึงท�าให ้

ผู้วิจัยสนใจศึกษาเรื่อง การน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 
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2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงาน

ของผูบ้รหิารสถานศกึษาในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ จงัหวัดศรสีะเกษ สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

2.2  เพือ่เปรยีบเทียบการน�าหลกัธรรมอิทธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 จ�าแนกตามเพศ อายุ และต�าแหน่ง 

2.3  เพือ่ศึกษาข้อเสนอแนะการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 

3.  สมมติฐานการวิจัย

3.1  บคุลากรทีม่เีพศต่างกนัมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

3.2  บคุลากรทีมี่อายตุ่างกันมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอิทธบิาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

3.3  บคุลากรทีม่ตี�าแหน่งต่างกนัมทีรรศนะต่อการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษาแตกต่างกัน

4.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 ทราบถึงการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

ทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของโรงเรียน

4.2 ทราบผลการเปรียบเทียบทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ใน

การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา จ�าแนกตามเพศ อายุและต�าแหน่ง ซึ่งเป็นประโยชน์ในการบริหาร

งานของโรงเรียน

4.3  ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา ไปใช้ประโยชน์ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

4.4  ผลจากการวจิยัท�าให้ทราบสารสนเทศทีเ่ป็นประโยชน์แก่ผูบ้รหิารสถานศกึษาและผูเ้กีย่วข้อง

น�าไปเพิ่มประสิทธิภาพโดยการน�าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารงานสถานศึกษา

5.  วิธีการด�าเนินการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้ รูปแบบที่ใช้คือการวิจัยเชิงส�ารวจ (Survey Research) ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการ

ด�าเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
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5.1  กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ บุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 290 คน 

5.2  เทคนคิและวธิสีุม่ตวัอย่าง ผูว้จิยัก�าหนดขนาดของกลุม่ตวัอย่างโดยใช้ตารางส�าเรจ็ของเครจซี

และมอร์แกน (R.V. KrejcieandD.W. Morgan) และใช้วิธีการเลือกตัวอย่างโดยวิธีสุ ่มแบบแบ่งชั้น  

(Stratified Random Sampling) และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 

5.3  ข้อมูลในการวิจัยมี 2 ประเภท ได้แก่ 1) ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บรวบรวมข้อมูล

โดยใช้แบบสอบถาม 2) ข้อมูลปฐมภูมิ (Secondary Data) ผู้วิจัยศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 และงานวิจัยที่เกี่ยวกับหลักธรรมอิทธิบาท 4

5.4 กรอบแนวคิดในการวิจัยผู้วิจัยก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัยดังนี้

 ตัวแปรอิสระตัวแปรตาม
 

ปัจจัยส่วนบุคคล	ได้แก่		

1.	เพศ		

2.	อายุ		

3.	ต�าแหน่ง	

การน�าหลกัธรรมอิทธบิาท	4	มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ	จังหวัด

ศรีสะเกษสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	เขต	28

 หลักธรรมอิทธิบาท 4	ได้แก่

	 1.	ฉันทะ	(ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น)

	 2.	วิริยะ	(ความเพียรพยายามในสิ่งนั้น)

	 3.	จิตตะ	(การเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น)

	 4.	วิมังสา	(การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น)

5.5 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นท้ังฉบับเท่ากับ 0.98 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 

 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และต�าแหน่งมีลักษณะ  

เป็นแบบส�ารวจรายการ (Checklist)

 ตอนท่ี 2 สอบถามทรรศนะของบคุลากรเรือ่งการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน 

ของผู้บริหารสถานศึกษาตามทรรศนะของบคุลากรในโรงเรยีนมธัยมศกึษาขนาดใหญ่พเิศษ จงัหวัดศรสีะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ในหลักธรรมอิทธิบาท 4 ได้แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 

และวิมังสา

 ตอนที ่3 ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงาน ของผูบ้รหิาร 

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ มีลักษณะเป็นค�าถามแบบ

ปลายเปิด (Open-ended Form) 

5.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยขอหนังสือราชการ เพื่อขอ

ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากศูนย์การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด แล้วน�าหนังสือราชการไปขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับ

โรงเรียนมัธยมศึกษา จากนั้นได้จ�าแนกแบบสอบถามตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ และต�าแหน่ง 

ตรวจให้คะแนนแล้วน�าไปวิเคราะห์ข้อมูล
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

5.7 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) สถิติเชิงพรรณนาประกอบด้วย การแจกแจงความถี่ 

(Frequency Distribution) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) 2) สถติอ้ิางองิหรอืสถติอินมุานประกอบด้วยสถติ ิt (t-test) เปรยีบเทยีบ

ความแตกต่างของค่าเฉลี่ย 2 กลุ่ม ในเรื่องเพศและต�าแหน่ง และใช้ค่าสถิติ F-test (One-Way ANOVA)  

ในการทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียวเพือ่เปรยีบเทยีบความแตกต่างของค่าเฉลีย่ ทีม่มีากกว่า 2 กลุม่ 

ในเรื่องอายุ ถ้าพบความแตกต่าง อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ .05 จะเปรียบเทียบเป็นรายคู่ด้วยวิธีการของ 

LSD (Least-Significant Different) และน�าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 

6.  ผลการวิจัย

6.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

 6.1.1 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คือ เพศชาย จ�านวน 110 คน  

คิดเป็นร้อยละ 37.93 และเป็นเพศหญิง จ�านวน 180 คน คิดเป็นร้อยละ 62.07

 6.1.2 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 20-34 ปี จ�านวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.17 รองลงมา 

คืออายุ 50 ปีขึ้นไป จ�านวน 96 คน คิดเป็นร้อยละ 33.10 และอายุระหว่าง 35-49 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.73 

 6.1.3  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนมากกว่าลูกจ้างประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราว คือ  

ครูผู้สอน จ�านวน 254 คน คิดเป็นร้อยละ 87.59 และลูกจ้างประจ�าหรือลูกจ้างชั่วคราว จ�านวน 36 คน  

คิดเป็นร้อยละ 12.41

6.2  ผลการวิจัย จ�าแนกตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังนี้

 6.2.1  การศกึษาทรรศนะของบคุลากรทีม่ต่ีอการน�าธรรมหลกัอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิาร

งานของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ ในการ

บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 เมื่อพิจารณา รายด้าน พบว่า 

ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

อยูใ่นระดบัมากท้ัง 4 ด้าน เรยีงล�าดบัตามค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อยคอื ด้านฉนัทะ ( = 4.35, S.D. = 0.64) 

ด้านวิริยะ ( = 4.34, S.D. = 0.66) ด้านจิตตะ ( = 4.32, S.D. = 0.70) และด้านวิมังสา ( = 4.31, S.D. = 0.71)

  6.2.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทรรศนะของบุคลากรต่อการน�าหลักธรรม  

อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ  

จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และต�าแหน่งต่างกัน 

ทั้งโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย

  6.2.3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร 

สถานศึกษาตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษมีดังนี้

   1)  ด้านฉันทะ พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร

พอใจรักใคร่ในการบริหารงานในบางด้านโดยเฉพาะ เช่น การบริหารทั่วไปด้านอาคารสถานที่ ท�าให้ละเลย 

การบริหารงานในด้านอื่น ๆ ดังนั้น ผู้บริหารควรมีความพอใจในการบริหารงานทุกด้าน
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   2)  ด้านวิริยะ พบว่า ข้อเสนอแนะที่มีความถี่และค่าร้อยละมากที่สุดคือ ผู้บริหารมี

ภาวะผูน้�าในด้านต่าง ๆ  ในบางสถานการณ์ ไม่ครอบคลมุทกุสถานการณ์ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรแสดงภาวะผูน้�า 

ในด้านต่าง ๆ ได้ทุกสถานการณ์ 

   3)  ด้านจิตตะ พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร  

ไม่ค่อยเอาใจใส่ติดตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ท�าให้ไม่ทราบ  

การบรรลเุป้าหมายของงานทีแ่ท้จรงิ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการ

อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

   4)  ด้านวิมังสา พบว่า ข้อเสนอแนะท่ีมีความถ่ีและค่าร้อยละมากท่ีสุดคือ ผู้บริหาร 

ขาดการพิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคในการท�างานอย่างเป็นระบบ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควร

พิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างานอย่างเป็นระบบ 

7. อภิปรายผลการวิจัย

7.1  การศึกษาทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ  

พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถาน

ศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ทรรศนะของบุคลากรที่มีต่อการน�าหลักธรรม

อิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน เรียงล�าดับตาม 

ค่าเฉลีย่จากมากไปหาน้อย คอื ด้านฉนัทะ ด้านวริยิะ ด้านจติตะ และด้านวมิงัสา ซึง่แสดงให้เหน็ว่าผูบ้ริหาร

สถานศึกษาได้น�าหลักธรรมที่เป็นองค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ทุกด้านมาใช้ในการบริหารงานอย่างสมดุลกัน 

จึงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกันมาก และค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับค�ากล่าวของพระเทพ 

วิสุทธิกวี (ปัญญานันทภิกขุ) (2538, หน้า 45) ซึ่งได้กล่าวถึงอิทธิบาท 4 ไว้ว่า “อิทธิบาทนี่แปลว่า คุณธรรม

ที่จะท�าให้เกิดความส�าเร็จ ถ้าพูดง่าย ๆ ก็ว่าบันไดแห่งความส�าเร็จ ถ้าเราเดินตามบันไดนี้แล้วจะก้าวไปสู่

ความส�าเร็จ พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่า เพราะเรามีอิทธิบาท 4 ประการสมบูรณ์ เมื่อใดแล้วก็เกิดฤทธิ์ทาง

ใจ เกิดอ�านาจทีจ่ะกระตุ้นเร่งเร้าให้มคีวามก้าวหน้า ซ่ึงสอดคล้องกบัผลการวจิยัของ เสกสันต์ บุญยะ (2549, 

หน้า 76-91) เรื่องการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรมขนาดเล็ก 

แผนกสามัญศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ซึ่งพบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมี

พฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับดีมากและสอดคล้องกับ

ผลการวจิยัของ พระมหาวฒุกิร บวัทอง (2552, หน้า 73-74) เรือ่งการใช้หลกัอทิธบิาท 4 ในการบรหิารงาน

บุคคลของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 

ซึ่งพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้ อิทธิบาท 4 

ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยรวมอยู่ในระดับมาก

7.2  การทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า ทรรศนะของบุคลากรต่อการน�าหลักธรรม อิทธิบาท 4 

มาใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ จังหวัดศรีสะเกษ 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ที่มีเพศ อายุ และต�าแหน่งต่างกัน ทั้งโดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัย เนื่องจากผู้บริหารสถานศึกษา ได้บริหารงาน
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ภายในสถานศกึษาตามหลกัธรรมาภบิาล ได้แก่ หลกัคณุธรรม โดยยดึมัน่ในความถกูต้องดงีามในการปฏบิตัิ

หน้าทีเ่ป็นตวัอย่างแก่สงัคม หลกัความโปร่งใส โดยการท�างานทกุขัน้ตอนยดึความโปร่งใส เพือ่สร้างความไว้

วางใจซึ่งกันและกัน มีการปรับปรุงกลไกในการท�างานร่วมกันให้สามารถตรวจสอบมีการเปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา และหลักการมีส่วนร่วม โดยการเปิดโอกาสให้ประชาชนและ 

ผูเ้ก่ียวข้องทกุฝ่ายเข้ามาและเสนอความเหน็ในการตดัสนิใจในปัญหาส�าคญัของการบรหิารและจดัการศกึษา 

ซ่ึงจากการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวท�าให้บุคลากรในสถานศึกษาได้รู้เห็น และเข้าใจตรงกัน 

เกีย่วกบัการบรหิารงานในสถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัผลการวจัิยของ สทิธชิยั เดชาสทิธิ ์(2549, หน้า 97-98) 

เรื่องผลสัมฤทธิ์ในการใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติราชการ : ศึกษาเฉพาะกรณีข้าราชการศาลากลางจังหวัด

นครศรธีรรมราช และพบว่า ข้าราชการเพศชายและเพศหญงิมีผลสัมฤทธิ ์ในการใช้อิทธบิาท 4 ไม่แตกต่างกนั

7.3  ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานของผูบ้ริหารสถานศกึษา

ตามทรรศนะของบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ

  1) ด้านฉันทะ ได้แก่ ผู้บริหารพอใจรักใคร่ในการบริหารงานในบางด้านโดยเฉพาะ เช่น  

การบรหิารทัว่ไปด้านอาคารสถานที ่ท�าให้ละเลยการบรหิารงานในด้านอืน่ ๆ  ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากในสภาพ

ทัว่ไป ผู้บรหิารมกัสนใจในการพฒันาอาคารสถานทีแ่ละสิง่ก่อสร้าง ส่วนงานอืน่ๆ มกัจะมอบหมายให้ฝ่ายที่

รับผิดชอบหรือคณะกรรมการด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา 

  2) ด้านวิริยะ ได้แก่ ผู้บริหารมีภาวะผู้น�าในด้านต่าง ๆ ในบางสถานการณ์ ไม่ครอบคลุม  

ทุกสถานการณ์ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมักจะมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบหรือคณะกรรมการ 

ด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา ท�าให้ผู ้บริหารขาดการแสดงออกซ่ึงภาวะผู ้น�า  

ตามขอบข่ายการบริหารงาน 

  3) ด้านจติตะ ได้แก่ ผูบ้รหิารไม่ค่อยเอาใจใส่ตดิตามการท�างานตามแผนงาน/โครงการ อย่าง

เป็นระบบและต่อเนือ่ง ท�าให้ไม่ทราบการบรรลเุป้าหมายของงานทีแ่ท้จรงิ ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจากผูบ้รหิารมกั

จะมอบหมายให้ฝ่ายที่รับผิดชอบด�าเนินการตามค�าสั่งมอบหมายงานของสถานศึกษา โดยผู้ปฏิบัติจะเป็น 

ผูจ้ดัท�าเอกสารรายงานเมือ่สิน้ภาคเรยีนหรอืสิน้ปีการศกึษา ซึง่มผีลท�าให้การตดิตามหรอืการปรบัปรงุแก้ไข

การท�างานขาดความต่อเนื่อง 

  4)  ด้านวมิงัสา ได้แก่ ผูบ้รหิารขาดการพจิารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรอือปุสรรคใน

การท�างานอย่างเป็นระบบ ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารมักจะมอบหมายให้ฝ่ายท่ีรับผิดชอบด�าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างาน แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบ จึงมีผลท�าให้บุคลากรมอง

เห็นว่า ผู้บริหารขาดการพิจารณาไตร่ตรองในการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคในการท�างาน 

8.  ข้อเสนอแนะ

8.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการน�าผลการวิจัยไปใช้ 

 1)  ผูบ้รหิารสถานศกึษาควรน�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 ท้ัง 4 ด้าน ไปใช้ในการบรหิารงานอย่าง

สมดุลต่อไป โดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ให้มากยิ่งขึ้น
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 2)  เนือ่งจากผูบ้รหิารได้น�าหลกัธรรมอทิธบิาท 4 มาใช้ในการบรหิารงานอย่างสมดลุกันแล้ว 

จึงมีผลท�าให้บุคลากรทุกเพศทุกวัย และต�าแหน่ง มีทรรศนะสอดคล้องกันหรือไม่แตกต่างกัน ซึ่งเป็นจุดเด่น

ของผู้บริหารที่ควรธ�ารงไว้เพื่อพัฒนาคุณภาพในการบริหารงานต่อไป 

8.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 

 1)  ควรท�าวิจัยเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

สถานศึกษา โดยเปรียบเทียบตามขนาดของโรงเรียน 

 2)  ควรศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เช่น เงินเดือนหรือรายได้ และวิทยฐานะของครู 
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วิทยานิพนธ์ และนายปราชญ์ ชาวสวน อาจารย์พิเศษ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย 

มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เสนอแนะในการสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิจัยเรื่องนี้จะอ�านวยคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัยมหามกุฏ 

ราชวิทยาลัย และผู้สนใจพอสมควร


