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การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหาร
งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาสกลนคร เขต 1 2) เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผสู้ อนเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต 1
จ�ำแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�ำงาน ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ
แนะความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 จ�ำนวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�ำนวน 40 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ
0.96 สถิตทิ ใี่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน (S.D.)
t-test F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe
ผลการวิจยั พบว่า ความคิดเห็นของครูผสู้ อนเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม
4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและ
รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง ล�ำดับจาก
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ ผลการเปรียบ เทียบความคิดเห็น
ต่อ ครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและ
ประสบการณ์การท�ำงาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4
ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)
1
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ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหาสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารควรมีความประพฤติซื่อตรง
ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล�ำเอียงหรืออคติไม่คดโกงควบคุมอารมณ์
ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน ควรมีภาวะผู้น�ำในการอดทนอดกลั้นกับเพื่อนร่วมงาน
เมื่อประพฤติตัวอย่างไม่มีความจริงใจ และผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานที่เป็นกลางส�ำหรับเพื่อนร่วมงาน
ค�ำส�ำคัญ : 1. การบริหารงานบุคคลตาม 2. หลักฆราวาสธรรม 4 3. ผู้บริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The purposes of this thesis were: 1) to study teaching-tasked teachers’ opinions
on school administrators’ personnel administration based on laymen’s four blissful
household rules in Buddhism at schools under the Office of Sakhon Nakhon Elementary
Education Service Area 1, 2) to compare the former’s opinions on the latter’s personnel
administration as classified by variables of the former’s genders, ages, educational level
and work experiences, and 3) to examine the former’s suggestions for the latter’s
personnel administration at their schools. The sampling group comprised 359 teachingtasked teachers at the target schools under the aforesaid office. The research instrument
was five-rating scale questionnaires containing forty questions, each of which possessed
the reliability at 0.96. The statistics used for analyzing data incorporated frequency,
percentage, mean, ( ) standard deviation, t-test and F-test (One-way ANOVA), comparing
pair differences with Scheffe’s method.
Outcomes of the research findings :
1) Teachers’ opinions on school administrators’ personnel administration have
been rated ‘high’ in the overall aspect, as rated in a single one out of four aspects. Each
of them placed in descending order of means included: Khanti, tolerance; Sacca, truth and
honesty; Dama, taming and taming oneself; and Caga, generosity.
2) The comparative results of teachers’ gender variables have shown no significant
differences in the former’s opinions on the latter’s personnel administration at schools
under the above office, thereby ignoring the formulated hypotheses.
3) The former’s suggestions for the latter’s personnel administration following
laymen’s four blissful household rules in Buddhism have been offered. First, they should
honestly behave with decency, controlling their emotions to subdue negative feelings of
each other’s mistakes. Next, they should win leadership for tolerating colleagues’ insincere
behaviors. Then, they should fairly assign tasks to colleagues.
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1. ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ท�ำการวิจัย
การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง
ภารกิจของหน่วยงาน โดยยึดหลักการกระจายอ�ำนาจระบบคุณธรรมและหลักธรรมาภิบาลเพือ่ ให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ
การพัฒนา ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น�ำในทางด�ำรงชีวิตภายใต้หลักธรรมค�ำสอนของพระพุทธศาสนา
ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรม การด�ำรงชีวิตตามแนวทาง
โรงเรียนวิถีพุทธ
หลักธรรมของบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกันจึงจะท�ำให้อยู่ด้วย
กันอย่างมีความสุขในสังคมเอาไว้ 4 ประการด้วยกันซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า”ฆราวาสธรรมธรรม 4”
ซึ่งมีความหมายว่า ธรรมส�ำหรับครองเรือนหรือธรรมส�ำหรับผู้อยู่ครองเรือน มี 4 อย่างคือ 1) สัจจะ
ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน
มีนำ�้ ใจจึงเป็นหลักธรรมทีเ่ หมาะสมอย่างยิง่ ในการประยุกต์ใช้ในโรงเรียน ถ้าผูน้ ำ� หรือผูบ้ ริหารมีความซือ่ สัตย์
ต่อคนรอบข้างจะท�ำให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกัน แต่ละคนก็จะตั้งใจท�ำงานตามหน้าที่
ของตนได้เต็มความสามารถ การงานทีท่ ำ� ก็จะออกมาดีประสบความส�ำเร็จ ตามทีต่ งั้ เอาไว้ (2554, หน้า 139)
จากเหตุผลดังกล่าวผูว้ จิ ยั ได้เห็นความส�ำคัญจึงต้องการทราบปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ในปัจจุบนั และกระท�ำ
การค้นคว้าหาความคาดหวังทีเ่ กิดมีขนึ้ ของการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 เพือ่ จะได้นำ� ข้อมูลทีไ่ ด้ศกึ ษามาเป็น
แนวทางปรับปรุงและประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่างๆ ในอนาคตให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2.2 เพือ่ เปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�ำแนกตาม เพศ
อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การท�ำงาน
2.3 เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะความคิดเห็นของครูผสู้ อนทีม่ ตี อ่ การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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3. สมมติฐานของการวิจัย
3.1 ครูผู้สอนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน
3.2 ครูผู้สอนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอายุต่างกัน
มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน
3.3 ครูผสู้ อนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทีม่ รี ะดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน
3.4 ครูผู้สอนสังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์
การท�ำงานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
แตกต่างกัน
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย
4.1 การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ได้ทราบระดับความคิดเห็น ของผูบ้ ริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
4.2 สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบผลการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นของครูผสู้ อน ต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
4.3 สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอน สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�ำนวน 206 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.38 ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปี จ�ำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 ส่วนใหญ่
มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�ำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.18 และส่วนใหญ่มีระดับประสบการณ์การ
ท�ำงาน 10-20 ปี จ�ำนวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06
5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ
ผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่ นระดับมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลีย่ มาก
ไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏ
ดังต่อไปนี้
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1) ด้านขันติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
ระดับมากทั้ง 5 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 10 ที่ว่าปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความทุม่ เทตามความสามารถแม้จะมีปญ
ั หาและข้อจ�ำกัดของสถานศึกษา รองลงมาคือข้อที่ 3 ทีว่ า่ ปฏิบตั ิ
ตนโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล�ำบาก ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ
ข้อที่ 1 ที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�ำบากเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง
2) ด้านสัจจะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก
4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีด้วยกัน 2 ข้อ คือข้อ 3 ที่ว่า ผู้บริหารมี
ความจริงใจ ท�ำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตน จนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา
และ ข้อ 9 ทีว่าผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ ให้ค�ำแนะน�ำเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหา รองลงมา
คือ ข้อ 5 ผู้บริหารพิจารณาความดี ความชอบด้วยความเป็นธรรมซื่อตรง และยุติธรรม และข้อที่ค่าเฉลี่ย
ต�่ำสุด คือ ข้อ 7 ที่ว่าผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะมุ่งสู่ความส�ำเร็จ
3) ด้านจาคะ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก ระดับ
มากทัง้ 6 ข้อและอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ และข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุดมี 2 ข้อ คือ ข้อที่ 1 ทีว่ า่ มีมนุษยสัมพันธ์
ทีด่ ี มีนำ�้ ใจช่วยเหลือเกือ้ กูลหมูค่ ณะด้วยความเมตตาอารีตอ่ บุคลากรในสถานศึกษา และข้อที่ 7 ทีว่ า่ ปรับปรุง
นิสยั ตลอดความประพฤติทไี่ ม่ดอี นั เสียหายแก่สว่ นรวม รองลงมาคือข้อที่ 4 ทีว่ า่ มีการสร้างความพร้อมเพรียง
ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่ำสุดคือ ข้อที่ 5 ที่ว่า รับฟังความคิดเห็น ของเพื่อนร่วมงาน
ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�ำได้
4) ด้านทมะ โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่ นระดับมาก 6 ข้อ
และอยูใ่ นระดับปานกลาง 4 ข้อ พบว่า มีคา่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ข้อที่ 4 ทีว่ า่ ผูบ้ ริหารมีการพัฒนาตนเองปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ข้อที่ 9 ที่ว่า ผู้บริหารมีเทคนิคในการรับฟังค�ำวิพากษ์
วิจารณ์ ซักถามหรือให้คำ� ปรึกษาหารือให้คำ� แนะน�ำต่างๆ และข้อทีค่ า่ เฉลีย่ ต�ำ่ สุด คือข้อที่ 8 ผูบ้ ริหารปฏิบตั ติ น
และปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง
5.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส
ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
1) ครูผสู้ อนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทีม่ เี พศต่างกัน
มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
2) ครูผู้สอน สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีอายุ
ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไม่แตกต่างกัน
3) ครูผสู้ อนสังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ทีม่ รี ะดับการศึกษา
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน
4) ครู ผู ้ ส อน สั ง กั ด ส� ำ นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสกลนคร เขต 1 ที่ มี
ประสบการณ์ท�ำงานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและ
รายด้าน ไม่แตกต่างกัน
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6. อภิปรายผลการวิจัย
การวิเคราะห์ขอ้ มูลการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
1) จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน
ศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล�ำดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านจาคะ และ ด้านทมะ อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความจริงใจ
ท�ำหน้าทีอ่ ย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และมีความจริงใจ
ที่จะช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก
ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดอ่างทอง ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.72 เมื่อพิจารณา
รายด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างขวัญและก�ำลังใจ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ และด้านการวางแผนอัตราก�ำลังและการก�ำหนดต�ำแหน่ง ส่วนระดับคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่
มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�ำเภอเมือง จังหวัด
อ่างทอง ในด้านต�่ำสุดคือ ด้านการออกจากราชการ
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือให้ค�ำแนะน�ำเพื่อน
ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ท�ำหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใน
สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม
ผู้น�ำเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน
สามพรานวิทยา อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเยาวชน เยาวชน
ส่วนใหญ่ต้องการผู้น�ำตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในด้านการตัดสินใจและต้องการผู้น�ำในด้านเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด คือ ด้านทมะ ทั้งนี้ ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอ
ต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์อภิชาติ
สนฺตกิ โร ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความจริงใจในการวางแผนนโยบายบริหาร
โรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งขึ้น การมีอาคารเรียนและห้องเรียนพอเพียง
ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้ ริหารสามารถวางแผนบริหารงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยมุง่ หวังให้โรงเรียนมีความ
เจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ
เมือ่ แยกออกเป็นรายด้านเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถน�ำมาอภิปรายผลได้
ดังนี้
1) ด้านสัจจะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านสัจจะ(ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง
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ท�ำจริง) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ ผู้บริหารมีความจริงใจ ท�ำหน้าที่
อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และผู้บริหารมีความจริงใจ
ทีจ่ ะช่วยเหลือ ให้คำ� แนะน�ำเพือ่ นร่วมงาน เมือ่ เกิดปัญหา ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประครอง พงษ์ชนะ
ได้ท�ำการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรม
ส�ำหรับครองเรือนหรือธรรมส�ำหรับผูอ้ ยูร่ ว่ มกัน ความซือ่ สัตย์ตอ่ กัน การฝึกตน ความอดทนอดกลัน้ การเสียสละ
การแบ่งปัน มีน�้ำใจคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติและสร้างหมู่
ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�ำเร็จด้วยก�ำลังความเพียรของตน
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านสัจจะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4
ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านสัจจะ (ซือ่ ตรง
ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท�ำจริง) ผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะ มุ่งสู่ความส�ำเร็จ อภิปราย
ได้ว่า ผู้บริหารตั้งใจท�ำงาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยปฏิบัติสม�่ำเสมอ บริหารงานด้วยความซื่อตรง
ซือ่ สัตย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ ประครอง พงษ์ชนะ ได้ทำ� การวิจยั เรือ่ ง
การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 3.88)
เมือ่ พิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยูใ่ นระดับมากทุกด้าน โดยเรียงล�ำดับจากมากไปหาน้อย
ดังนี้ด้านสัจจะ (มีค่าเฉลี่ย =3.99) ด้านทมะ (มีค่าเฉลี่ย = 3.93) ด้านขันติ (มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ด้านจาคะ
(มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ตามล�ำดับ
2) ด้านทมะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ (การฝึกตน ควบคุมจิตใจตนเอง
แก้ปญ
ั หา ปรับปรุงตนเองให้กา้ วหน้า) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ผูบ้ ริหารมีการพัฒนา
ตนเองปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ธรรม บัวทอง,
พันต�ำรวจโท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาต�ำรวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานี
ต�ำรวจนครบาลนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านทมะ ตรงกับหลัก
คุณธรรมของต�ำรวจ คือ การรู้จักข่มใจ ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น ตรงกับ
อุดมคติของต�ำรวจในข้อความที่ว่า “ไม่มักมากในลาภผล” และ “กระท�ำการด้วยปัญญา”
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านทมะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วย
ความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมุ่งหวังให้โรงเรียนมี
ความเจริญก้าวหน้า ละวางความชัว่ และทุจริต อาจจะเนือ่ งมาจาก ผูบ้ ริหารมุง่ เน้นทีผ่ ลประโยชน์โดยส่วนรวม
เป็นหลักในการท�ำงาน จึงได้พยายามบริหารงานให้โปร่งใส ไม่มีการทุจริต นับว่าเป็นผลดีต่อโรงเรียนเป็น
อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การบริหารงาน
บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร
ผลการวิจยั พบว่า ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้ ริหารสามารถวางแผนบริหารงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยมุง่ หวัง
ให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต
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3) ด้านขันติ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ (ความอดทน ขยันหมั่นเพียร
เข้มแข็ง ไม่ทอ้ ถอย) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ ปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความทุม่ เทตามความ
สามารถ แม้จะมีปัญหาและข้อจ�ำกัดของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร ก�ำหนดมาตรการหรือ
กลยุทธ์ที่จะช่วยให้แผนบริหารโรงเรียนบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านขันติ พบว่า มีความอดทนต่อความยากล�ำบากเมื่อมีปัญหา
สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง อภิปรายได้ว่า ขันติเป็นหลักในการด�ำเนินชีวิตขั้นพื้นฐานประการหนึ่งที่มีความ
ส�ำคัญต่อการตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ประโยชน์สขุ แก่บคุ คลผูป้ ฏิบตั ใิ นลักษณะทีเ่ ป็นอุดม
มงคลหรือความเจริญสูงสุดส�ำหรับชีวติ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ นิธนิ นั ท์ นาค ได้ศกึ ษาวิจยั เรือ่ งทัศนะ
ของนิสติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทีม่ ตี อ่ การบริหารงานของส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติตาม
หลักฆราวาสธรรม 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านขันติ (ความอดทน) ข้าราชการต�ำรวจต้องมีความอดทนอดกลั้น
ขณะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์
4) ด้านจาคะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ(ความเสียสละ มีน�้ำใจ เอื้อเฟื้อ
ช่วยเหลือไม่เห็นแก่ตวั ) โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก ข้อทีม่ คี า่ เฉลีย่ สูงสุด คือ มีมนุษยสัมพันธ์ทดี่ ี มีนำ�้ ใจช่วยเหลือ
เกื้อกูลหมู่คณะด้วยความเมตตาอารีต่อบุคลากรในสถานศึกษา และปรับปรุงนิสัย ตลอดความประพฤติที่
ไม่ดี อันเสียหายแก่ส่วนรวม
		 ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ด้านจาคะ พบว่า รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความ
ช่วยเหลือเท่าทีท่ ำ� ได้ อภิปรายได้วา่ บริหารสถานศึกษา โดยน�ำคุณธรรมในการฝึกฝนตนเองให้มคี วามเสียสละ
ความแบ่งปัน การมีนำ�้ ใจ เสียสละประโยชน์สว่ นตัวเพือ่ ผลประโยชน์สว่ นรวม ผูท้ มี่ จี าคะ จะเป็นเครือ่ งเสริม
สร้างไมตรีให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีในสังคมได้ ซึง่ สอดคล้องกับงานวิจยั ของ พระครูสงั ฆรักษ์อภิชาติ สนฺตกิ
โร ได้ท�ำการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านจาคะ ความเสียสละ ผู้บริหารมีการร่วมประชุม
คณะท�ำงาน เพื่อก�ำหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนบริหารโรงเรียน
7. ข้อเสนอแนะ
ส�ำหรับข้อเสนอแนะการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากผลการวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านสัจจะ
2) ด้านทมะ 3) ด้านขันติ 4) ด้านจาคะ ได้น�ำมาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้
7.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
ผลการวิจัย การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า
1) ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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2) ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�ำบาก เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ถูกต้อง มีระดับค่าเฉลี่ยต�่ำสุด ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา จ�ำเป็นต้องมีความอดทน อดกลั้น
ต่อความหนักและความร้ายแรงทัง้ หลาย ตัง้ หน้าท�ำหน้าทีก่ ารงานด้วยความขยันหมัน่ เพียร เข้มแข็ง ทนทาน
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย อดทนต่อความล�ำบากตรากตร�ำ และเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญา หาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี
3) ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความ
เป็นกลาง มีระดับค่าเฉลีย่ ต�ำ่ สุด ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรปฏิบตั ติ นและปฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความรับผิดชอบท�ำงาน
ของตนด้วยความซือ่ สัตย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง หรือผิดท�ำนองคลองธรรม ตัง้ ใจ
ท�ำงานให้สำ� เร็จด้วยความระมักระวัง ไม่เลินเล่อ ไม่ผดั วันประกันพรุง่ มีความตัง้ ใจจริงทีจ่ ะปฏิบตั หิ น้าทีข่ อง
ตนให้ส�ำเร็จลุล่วงและเกิดผลดี
4) ผลการวิจยั พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ ริหารสถานศึกษา
สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�ำได้ มีระดับค่าเฉลี่ยต�่ำสุด
ดังนัน้ ผูบ้ ริหารควรสละอารมณ์ รูจ้ กั ปล่อยอารมณ์ทจี่ ะให้จติ ใจเศร้าหมอง ขุน่ มัวและเป็นข้าศึกต่อความสงบ
ใจ เช่น ความโกรธ ความเกลียด เป็นต้น เพราะการเก็บกดอารมณ์ขุ่นมัวไว้นั้น ท�ำให้จิตใจเศร้าหมอง
ทั้งยังท�ำให้ตัวเองเป็นทุกข์กายและทุกข์ใจด้วย
7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
1) ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการน�ำหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
2) ควรศึกษาทัศนคติของผูบ้ ริหารเกีย่ วกับการน�ำหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
3) ควรศึ ก ษาการบริ ห ารงานในสถานศึ ก ษาตามหลั ก ธรรมทางพระพุ ท ธศาสนา เช่ น
หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น
4) ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับหลักฆราวาสธรรมในการ
บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
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9. ค�ำขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�ำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี
อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำ ดูแล เอาใจใส่
ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ ในการปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขวิ ท ยานิ พ นธ์ ด ้ ว ยดี เ สมอมา ผู ้ วิ จั ย รู ้ สึ ก ซาบซึ้ ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง
จึงขอขอบพระคุณเป็น.อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณพระมหาดร.อ�ำนวย มหาวีโร ดร.อุทัย กมลศิลป์ อาจารย์ประจ�ำมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ อนุเคราะห์เป็นผู้เชีย่ วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�ำแนะน�ำแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ให้มีคุณภาพ
ขอขอบคุณ นางวราภรณ์ ปัญญาประชุม ครูวิทยาฐานะ ครูช�ำนาญการพิเศษ ผู้ให้การสนับสนุน
และให้การอนุเคราะห์ คอยให้ความช่วยเหลือเป็นแหล่งข้อมูลสนับสนุนงานด้านเอกสารทีใ่ ช้ในการประกอบ
ท�ำวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
ที่คอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท�ำวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง
ขอขอบคุ ณ ผู ้ ใ ห้ ก ารสนั บ สนุ น และให้ ก ารอนุ เ คราะห์ ที่ เ ป็ น สมาชิ ก ในครอบครั ว เพื่ อ น ๆ
และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�ำลังใจ
คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�ำให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบ
ความส�ำเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้
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