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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนเก่ียวกับการบริหาร  

งานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศกึษาสกลนคร เขต 1 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเห็นของครผููส้อนเกีย่วกับการบรหิารงานบคุคลตามหลกั

ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม ศึกษาสกลนคร เขต 1 

จ�าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา และประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอ

แนะความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครูผู้สอน  

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต1 จ�านวน 359 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

ได้แก่ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ�านวน 40 ข้อ และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 

0.96 สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าความถี ่ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ ( ) ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

t-test F-test (One-way ANOVA) และเปรียบเทียบรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe

ผลการวจิยั พบว่า ความคดิเหน็ของครผููส้อนเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 

4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและ

รายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียง ล�าดับจาก

ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ ผลการเปรียบ เทียบความคิดเห็น

ต่อ ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศ อายุ การศึกษาและ

ประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต
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ข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิาสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า ผู้บริหารควรมีความประพฤติซื่อตรง  

ไม่เอนเอียง ไม่มีเล่ห์เหลี่ยม มีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกล�าเอียงหรืออคติไม่คดโกงควบคุมอารมณ์ 

ข่มใจระงับความรู้สึกต่อเหตุบกพร่องของกันและกัน ควรมีภาวะผู้น�าในการอดทนอดกลั้นกับเพื่อนร่วมงาน

เมื่อประพฤติตัวอย่างไม่มีความจริงใจ และผู้บริหารควรมีการมอบหมายงานที่เป็นกลางส�าหรับเพื่อนร่วมงาน

ค�าส�าคัญ : 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 teaching-

tasked 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�าคัญและที่มาของปัญหาที่ท�าการวิจัย

การบริหารงานบุคคลตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษามุ่งให้บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อตอบสนอง

ภารกิจของหน่วยงาน โดยยดึหลกัการกระจายอ�านาจระบบคณุธรรมและหลกัธรรมาภบิาลเพือ่ให้การบรหิาร

จัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ ผู้ปฏิบัติงานได้รับ

การพัฒนา ผู้บริหารจะต้องมีภาวะผู้น�าในทางด�ารงชีวิตภายใต้หลักธรรมค�าสอนของพระพุทธศาสนา  

ที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพขององค์การโดยเฉพาะความมีคุณธรรม จริยธรรม การด�ารงชีวิตตามแนวทาง

โรงเรียนวิถีพุทธ 

หลักธรรมของบุคคลผู้มีความเกี่ยวข้องกันเป็นเครื่องมือในการปฏิบัติตนต่อกันจึงจะท�าให้อยู่ด้วย

กันอย่างมีความสุขในสังคมเอาไว้ 4 ประการด้วยกันซึ่งอยู่ในหมวดธรรมที่เรียกว่า”ฆราวาสธรรมธรรม 4” 

ซึ่งมีความหมายว่า ธรรมส�าหรับครองเรือนหรือธรรมส�าหรับผู้อยู่ครองเรือน มี 4 อย่างคือ 1) สัจจะ  

ความซื่อสัตย์ต่อกัน 2) ทมะ การฝึกตน 3) ขันติ ความอดทนอดกลั้น 4) จาคะ การเสียสละ การแบ่งปัน  

มนี�า้ใจจงึเป็นหลกัธรรมทีเ่หมาะสมอย่างยิง่ในการประยกุต์ใช้ในโรงเรยีน ถ้าผูน้�าหรอืผูบ้รหิารมคีวามซือ่สตัย์

ต่อคนรอบข้างจะท�าให้คนรอบข้างไว้วางใจไม่เกิดความระแวงต่อกัน แต่ละคนก็จะตั้งใจท�างานตามหน้าท่ี

ของตนได้เตม็ความสามารถ การงานทีท่�ากจ็ะออกมาดปีระสบความส�าเรจ็ ตามทีตั่ง้เอาไว้ (2554, หน้า 139)

จากเหตุผลดังกล่าวผูว้จิยัได้เหน็ความส�าคญัจงึต้องการทราบปัญหาท่ีเกดิข้ึนในปัจจบัุนและกระท�า

การค้นคว้าหาความคาดหวงัทีเ่กดิมขีึน้ของการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถาน

ศกึษา สังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 เพือ่จะได้น�าข้อมลูทีไ่ด้ศกึษามาเป็น

แนวทางปรับปรุงและประยุกต์ใช้หลักธรรมในการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาต่างๆ ในอนาคตให้มี

ประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิม

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

2.1 เพื่อศึกษาความคิดเห็นของครูผู้สอนท่ีมีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4  

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

2.2  เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็ของครผููส้อนทีม่ต่ีอการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 

ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จ�าแนกตาม เพศ 

อายุ ระดับการศึกษา และ ประสบการณ์การท�างาน 

2.3  เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะความคิดเหน็ของครผููส้อนท่ีมต่ีอการบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาส

ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
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3.  สมมติฐานของการวิจัย

3.1 ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีเพศต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

แตกต่างกัน

3.2  ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีอายุต่างกัน 

มีความคิดเห็นต่อการศึกษาการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา  

แตกต่างกัน 

3.3 ครูผูส้อนสังกดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่รีะดับการศกึษา

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน

3.4  ครูผู้สอนสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มีประสบการณ์

การท�างานต่างกัน มคีวามคิดเห็นต่อการบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศึกษา 

แตกต่างกัน

4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย

4.1 การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ได้ทราบระดบัความคดิเหน็ ของผูบ้รหิารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

4.2  สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบผลการเปรยีบเทยีบ

ระดับความคดิเหน็ของครผููส้อน ต่อการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา

4.3  สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ได้ทราบข้อเสนอแนะที่มีต่อ

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา

5.  ผลการวิจัย

5.1  ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ผลการวิจัย พบว่า ครูผู้สอน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ�านวน 206 คน คิดเป็น

ร้อยละ 57.38 ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มีอายุตั้งแต่ 30-40 ปี จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06 ส่วนใหญ่

มีระดับการศึกษาปริญญาตรี จ�านวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 65.18 และส่วนใหญ่มีระดับประสบการณ์การ

ท�างาน 10-20 ปี จ�านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 42.06

5.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลัก

ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 

ผลการวิจัย พบว่า ความคิดเห็นของครูผู้สอนเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของ 

ผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน 

อยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยูใ่นระดบัมากทัง้ 4 ด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากค่าเฉลีย่มาก

ไปหาน้อย คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านทมะ และด้านจาคะ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีผลการวิจัยปรากฏ

ดังต่อไปนี้
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วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

 1) ด้านขันติ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก 

ระดับมากทั้ง 5 ข้อและอยู่ในระดับปานกลาง 5 ข้อ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 10 ที่ว่าปฏิบัติหน้าที่

ด้วยความทุม่เทตามความสามารถแม้จะมปัีญหาและข้อจ�ากดัของสถานศึกษา รองลงมาคือข้อท่ี 3 ท่ีว่าปฏิบัติ

ตนโดยไม่ย่อท้อต่อความยากล�าบาก ปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎระเบียบ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ  

ข้อที่ 1 ที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบากเมื่อมีปัญหาสามารถแก้ไขได้ถูกต้อง

 2)  ด้านสัจจะ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมาก  

4 ข้อ และอยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดมีด้วยกัน 2 ข้อ คือข้อ 3 ที่ว่า ผู้บริหารมี

ความจริงใจ ท�าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตน จนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา  

และ ข้อ 9 ทีว่าผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าเพื่อนร่วมงาน เมื่อเกิดปัญหา รองลงมา

คือ ข้อ 5 ผู้บริหารพิจารณาความดี ความชอบด้วยความเป็นธรรมซื่อตรง และยุติธรรม และข้อที่ค่าเฉลี่ย 

ต�่าสุด คือ ข้อ 7 ที่ว่าผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะมุ่งสู่ความส�าเร็จ 

 3)  ด้านจาคะ โดยรวมอยูใ่นระดับมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดบัมาก ระดบั

มากทัง้ 6 ข้อและอยูใ่นระดับปานกลาง 4 ข้อ และข้อท่ีมค่ีาเฉลีย่สงูสดุม ี2 ข้อ คอื ข้อท่ี 1 ท่ีว่ามมีนษุยสมัพันธ์

ทีด่ ีมีน�า้ใจช่วยเหลอืเกือ้กลูหมูค่ณะด้วยความเมตตาอารต่ีอบคุลากรในสถานศึกษา และข้อที ่7 ทีว่่า ปรบัปรงุ

นสิยั ตลอดความประพฤตทิีไ่ม่ดอัีนเสยีหายแก่ส่วนรวม รองลงมาคอืข้อที ่4 ทีว่่ามกีารสร้างความพร้อมเพรยีง 

ร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ และข้อที่ค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ข้อที่ 5 ที่ว่า รับฟังความคิดเห็น ของเพื่อนร่วมงาน 

ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�าได้

 4)  ด้านทมะ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยูใ่นระดับมาก 6 ข้อ 

และอยูใ่นระดบัปานกลาง 4 ข้อ พบว่า มีค่าเฉลีย่สงูสดุ คือ ข้อที ่4 ท่ีว่า ผูบ้รหิารมกีารพฒันาตนเองปรบัปรงุ

แก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีขึ้น รองลงมาคือ ข้อที่ 9 ที่ว่า ผู้บริหารมีเทคนิคในการรับฟังค�าวิพากษ์ 

วจิารณ์ ซักถามหรอืให้ค�าปรกึษาหารอืให้ค�าแนะน�าต่างๆ และข้อท่ีค่าเฉลีย่ต�า่สดุ คอืข้อที ่8 ผูบ้ริหารปฏบิตัติน 

และปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง

5.3 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผู้สอนที่มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาส

ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

 1)  ครผููส้อนสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่เีพศต่างกัน 

มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้ริหารสถานศกึษา โดยรวมและ

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 2)  ครูผู้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ท่ีมีอายุ  

ต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ไม่แตกต่างกัน 

 3)  ครผูู้สอนสังกดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ทีม่รีะดบัการศกึษา 

มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน 

 4)  ครูผู ้สอน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ที่มี

ประสบการณ์ท�างานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 โดยรวมและ 

รายด้าน ไม่แตกต่างกัน 
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6. อภิปรายผลการวิจัย  

การวเิคราะห์ข้อมลูการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1

1)  จากผลการวิจัย พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถาน

ศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมและรายด้าน อยู่ในระดับ

มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยเรียงล�าดับจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 

ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ด้านสัจจะ ด้านจาคะ และ ด้านทมะ อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมีความจริงใจ  

ท�าหน้าทีอ่ย่างเตม็ศกัยภาพของตนจนเกดิประสทิธภิาพในการบรหิารงานในสถานศกึษา และมคีวามจรงิใจ

ที่จะช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าเพื่อนร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระสีม สงฺฆโมทโก  

ได้ท�าการวิจัย เร่ือง การบรหิารงานบคุคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนมธัยมศกึษา อ�าเภอ

เมือง จงัหวัดอ่างทอง ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีน

มัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย คือ 3.72 เมื่อพิจารณา

รายด้าน ผลการวิจัยพบว่า ด้านการสร้างขวัญและก�าลังใจ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ

ราชการ และด้านการวางแผนอัตราก�าลังและการก�าหนดต�าแหน่ง ส่วนระดับคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่

มีต่อการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา อ�าเภอเมือง จังหวัด

อ่างทอง ในด้านต�่าสุดคือ ด้านการออกจากราชการ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านขันติ ผู้บริหารมีความจริงใจที่จะช่วยเหลือให้ค�าแนะน�าเพื่อน

ร่วมงานเมื่อเกิดปัญหา ท�าหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานใน 

สถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ นภัสวรรณ ปรางค์พันธุ์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาคุณธรรม

ผู้น�าเยาวชนตามหลักฆราวาสธรรม 4 นักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียน

สามพรานวิทยา อ�าเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ผลการวิจัยพบว่า ความต้องการของเยาวชน เยาวชน

ส่วนใหญ่ต้องการผู้น�าตามหลักฆราวาสธรรม 4 ในด้านการตัดสินใจและต้องการผู้น�าในด้านเป็นแบบอย่างที่ดี 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านทมะ ทั้งนี้ ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอ

ต้นเสมอปลายต่อเพ่ือนร่วมงาน มีความเป็นกลาง ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของพระครูสังฆรักษ์อภิชาติ  

สนตฺกิโร ได้ท�าการวจิยั เรือ่ง การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมีความจริงใจในการวางแผนนโยบายบริหาร

โรงเรียน โดยมุ่งหวังให้โรงเรียนมีความก้าวหน้าและพัฒนายิ่งข้ึน การมีอาคารเรียนและห้องเรียนพอเพียง 

ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้รหิารสามารถวางแผนบรหิารงบประมาณได้เป็นอย่างดี โดยมุง่หวงัให้โรงเรยีนมีความ

เจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต ซึ่งสอดคล้องกับ 

 เมือ่แยกออกเป็นรายด้านเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 สามารถน�ามาอภิปรายผลได้

ดังนี้

 1)  ด้านสจัจะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านสัจจะ(ซื่อตรง ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง 



ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน กรกฎำคม-ธันวำคม 2559 203

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

ท�าจริง) โดยรวมอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด มีด้วยกัน 2 ข้อ คือ ผู้บริหารมีความจริงใจ ท�าหน้าที่

อย่างเต็มศักยภาพของตนจนเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงานในสถานศึกษา และผู้บริหารมีความจริงใจ

ทีจ่ะช่วยเหลือ ให้ค�าแนะน�าเพือ่นร่วมงาน เมือ่เกดิปัญหา ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประครอง พงษ์ชนะ 

ได้ท�าการวิจัย เรื่องการบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ควรส่งเสริมหลักฆราวาสธรรม ธรรม

ส�าหรบัครองเรอืนหรอืธรรมส�าหรับผูอ้ยูร่่วมกนั ความซ่ือสตัย์ต่อกนั การฝึกตน ความอดทนอดกล้ันการเสยีสละ 

การแบ่งปัน มีน�้าใจคุณสมบัติของผู้ที่สามารถสร้างเกียรติยศ สร้างปัญญา สร้างทรัพย์สมบัติและสร้างหมู่

ญาติมิตรให้เกิดขึ้นได้ส�าเร็จด้วยก�าลังความเพียรของตน 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านสัจจะ พบว่า การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 

ของผูบ้รหิารสถานศึกษา สงักดัส�านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสกลนคร เขต 1 ด้านสจัจะ (ซือ่ตรง 

ซื่อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ท�าจริง) ผู้บริหารตรงต่อเวลา ปฏิบัติงานด้วยความมานะ มุ่งสู่ความส�าเร็จ อภิปราย

ได้ว่า ผู้บริหารตั้งใจท�างาน ด้วยความวิริยะ อุตสาหะ โดยปฏิบัติสม�่าเสมอ บริหารงานด้วยความซื่อตรง 

ซือ่สตัย์ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ ประครอง พงษ์ชนะ ได้ท�าการวจิยั เรือ่ง

การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก (มีค่าเฉลี่ย = 3.88)  

เมือ่พิจารณารายด้านพบว่า ทกุด้านมคีวามคดิเหน็อยูใ่นระดบัมากทกุด้าน โดยเรยีงล�าดบัจากมากไปหาน้อย

ดังนี้ด้านสัจจะ (มีค่าเฉลี่ย =3.99) ด้านทมะ (มีค่าเฉลี่ย = 3.93) ด้านขันติ (มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ด้านจาคะ 

(มีค่าเฉลี่ย = 3.79) ตามล�าดับ 

 2)  ด้านทมะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ (การฝึกตน ควบคุมจิตใจตนเอง 

แก้ปัญหา ปรบัปรงุตนเองให้ก้าวหน้า) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คอื ผูบ้รหิารมกีารพฒันา

ตนเองปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองให้ดีข้ึน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ ณรงค์ธรรม บัวทอง,  

พันต�ารวจโท ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาต�ารวจนครบาล ตามหลักฆราวาสธรรม 4 กรณีศึกษา สถานี

ต�ารวจนครบาลนางเลิ้ง เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านทมะ ตรงกับหลัก

คุณธรรมของต�ารวจ คือ การรู้จักข่มใจ ฝึกตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดีเท่านั้น ตรงกับ

อุดมคติของต�ารวจในข้อความที่ว่า “ไม่มักมากในลาภผล” และ “กระท�าการด้วยปัญญา” 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านทมะ ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วย

ความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความเป็นกลาง อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารมุ่งหวังให้โรงเรียนมี

ความเจรญิก้าวหน้า ละวางความชัว่และทจุรติ อาจจะเน่ืองมาจาก ผู้บรหิารมุ่งเน้นท่ีผลประโยชน์โดยส่วนรวม 

เป็นหลักในการท�างาน จึงได้พยายามบริหารงานให้โปร่งใส ไม่มีการทุจริต นับว่าเป็นผลดีต่อโรงเรียนเป็น

อย่างยิ่ง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระครูสังฆรักษ์อภิชาติ สนฺติกโร ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การบริหารงาน

บุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร  

ผลการวจิยัพบว่า ด้านทมะการข่มใจ ผูบ้รหิารสามารถวางแผนบรหิารงบประมาณได้เป็นอย่างด ีโดยมุง่หวงั

ให้โรงเรียนมีความเจริญก้าวหน้า ละวางความชั่วและทุจริต 
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 3)  ด้านขนัต ิพบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ (ความอดทน ขยันหมั่นเพียร 

เข้มแขง็ ไม่ท้อถอย) โดยรวมอยูใ่นระดับมาก ข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูสดุ คือ ปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความทุม่เทตามความ

สามารถ แม้จะมีปัญหาและข้อจ�ากัดของสถานศึกษา ผู้บริหารมีความขยันหมั่นเพียร ก�าหนดมาตรการหรือ

กลยุทธ์ที่จะช่วยให้แผนบริหารโรงเรียนบรรลุผลส�าเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านขันติ พบว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบากเมื่อมีปัญหา

สามารถแก้ไขได้ถูกต้อง อภิปรายได้ว่า ขันติเป็นหลักในการด�าเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานประการหนึ่งท่ีมีความ

ส�าคญัต่อการตอบสนองความต้องการในการสร้างสรรค์ประโยชน์สขุแก่บคุคลผูป้ฏบิตัใินลกัษณะทีเ่ป็นอดุม

มงคลหรอืความเจริญสงูสดุส�าหรบัชวิีต ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยัของ นธินินัท์ นาค ได้ศกึษาวจิยัเรือ่งทศันะ

ของนิสิตมหาวทิยาลัยมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยัทีม่ต่ีอการบรหิารงานของส�านกังานต�ารวจแห่งชาตติาม

หลักฆราวาสธรรม 4 ผลการวิจัยพบว่า ด้านขันติ (ความอดทน) ข้าราชการต�ารวจต้องมีความอดทนอดกลั้น

ขณะปฏิบัติหน้าที่ในทุกสถานการณ์ 

 4)  ด้านจาคะ พบว่า การบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ(ความเสียสละ มีน�้าใจ เอื้อเฟื้อ 

ช่วยเหลอืไม่เหน็แก่ตวั) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คอื มีมนษุยสัมพนัธ์ท่ีดี มีน�า้ใจช่วยเหลือ 

เกื้อกูลหมู่คณะด้วยความเมตตาอารีต่อบุคลากรในสถานศึกษา และปรับปรุงนิสัย ตลอดความประพฤติที่  

ไม่ดี อันเสียหายแก่ส่วนรวม 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ด้านจาคะ พบว่า รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความ 

ช่วยเหลอืเท่าทีท่�าได้ อภปิรายได้ว่า บริหารสถานศกึษา โดยน�าคณุธรรมในการฝึกฝนตนเองให้มีความเสียสละ 

ความแบ่งปัน การมนี�า้ใจ เสยีสละประโยชน์ส่วนตวัเพือ่ผลประโยชน์ส่วนรวม ผูท้ีม่จีาคะ จะเป็นเครือ่งเสรมิ

สร้างไมตรใีห้เกดิความสมัพนัธ์อนัดใีนสงัคมได้ ซึง่สอดคล้องกบังานวจัิยของ พระครสูงัฆรกัษ์อภชิาต ิสนตฺกิ

โร ได้ท�าการวิจัย เรื่อง การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา 

เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า ด้านจาคะ ความเสียสละ ผู้บริหารมีการร่วมประชุม

คณะท�างาน เพื่อก�าหนดแนวทางร่วมกันในการวางแผนบริหารโรงเรียน

 

7.  ข้อเสนอแนะ 

ส�าหรับข้อเสนอแนะการบรหิารงานบคุคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา สงักดั

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 จากผลการวิจัยทั้ง 4 ด้าน คือ 1) ด้านสัจจะ 

2) ด้านทมะ 3) ด้านขันติ 4) ด้านจาคะ ได้น�ามาเป็นข้อเสนอแนะดังนี้

7.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

 ผลการวิจัย การบริหารงานบุคคลตามหลักฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบว่า

 1)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
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 2)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านขันติ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา ข้อที่ว่า มีความอดทนต่อความยากล�าบาก เมื่อมีปัญหาสามารถ
แก้ไขได้ถูกต้อง มีระดับค่าเฉลี่ยต�่าสุด ดังน้ัน ผู้บริหารสถานศึกษา จ�าเป็นต้องมีความอดทน อดกลั้น  
ต่อความหนักและความร้ายแรงท้ังหลาย ต้ังหน้าท�าหน้าทีก่ารงานด้วยความขยนัหมัน่เพยีร เข้มแข็ง ทนทาน 
ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย อดทนต่อความล�าบากตรากตร�า และเรื่องหนักใจต่าง ๆ ในการ
ประกอบการงานอาชีพ เป็นต้น มีสติอดกลั้น คิดอุบายใช้ปัญญา หาทางแก้ไขเหตุการณ์ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

 3)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านทมะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 ผู้บริหารปฏิบัติตนและปฏิบัติงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลายต่อเพื่อนร่วมงาน มีความ
เป็นกลาง มรีะดบัค่าเฉลีย่ต�า่สดุ ดงันัน้ ผูบ้รหิารควรปฏบิตัตินและปฏบิตัหิน้าทีด้่วยความรบัผดิชอบท�างาน
ของตนด้วยความซือ่สตัย์ ไม่แสวงหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองและพวกพ้อง หรอืผดิท�านองคลองธรรม ตัง้ใจ
ท�างานให้ส�าเร็จด้วยความระมกัระวงั ไม่เลนิเล่อ ไม่ผดัวนัประกนัพรุง่ มคีวามตัง้ใจจรงิทีจ่ะปฏบิตัหิน้าทีข่อง
ตนให้ส�าเร็จลุล่วงและเกิดผลดี

 4)  ผลการวจัิยพบว่า การบรหิารงานบุคคลตามหลกัฆราวาสธรรม 4 ของผูบ้รหิารสถานศกึษา 
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 ด้านจาคะ การบริหารงานบุคคลตามหลัก
ฆราวาสธรรม 4 รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ให้ความช่วยเหลือเท่าที่ท�าได้ มีระดับค่าเฉลี่ยต�่าสุด 
ดงันัน้ ผู้บริหารควรสละอารมณ์ รูจั้กปล่อยอารมณ์ทีจ่ะให้จิตใจเศร้าหมอง ขุน่มวัและเป็นข้าศกึต่อความสงบ
ใจ เช่น ความโกรธ ความเกลียด เป็นต้น เพราะการเก็บกดอารมณ์ขุ่นมัวไว้นั้น ท�าให้จิตใจเศร้าหมอง  
ทั้งยังท�าให้ตัวเองเป็นทุกข์กายและทุกข์ใจด้วย 

7.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย
 1)  ควรศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการน�าหลักฆราวาสธรรมมาประยุกต์ใช้ในการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
  2)  ควรศึกษาทศันคติของผูบ้รหิารเกีย่วกบัการน�าหลกัพุทธธรรมมาประยกุต์ใช้ในการบรหิาร

สถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1
 3)  ควรศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 

หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักพรหมวิหาร 4 เป็นต้น
 4)  ควรศึกษาผลที่เกิดจากการนาหลักพุทธธรรมมาประยุกต์ใช้กับหลักฆราวาสธรรมในการ

บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่อื่นๆ ด้วย
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9.  ค�าขอบคุณ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส�าเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความเมตตาอนุเคราะห์ของ ดร.ธีรภัทร์ ถิ่นแสนดี 

อาจารย์ที่ปรึกษาหลัก รศ.ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ที่กรุณาให้ค�าปรึกษาแนะน�า ดูแล เอาใจใส ่
ให้ความช่วยเหลือในการปรับปรุงแก้ไขวิทยานิพนธ์ด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู ้สึกซาบซ้ึงเป็นอย่างยิ่ง  
จึงขอขอบพระคุณเป็น.อย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้

ขอขอบพระคุณพระมหาดร.อ�านวย มหาวีโร ดร.อุทัย กมลศิลป์ อาจารย์ประจ�ามหาวิทยาลัย 
มหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตร้อยเอด็ และ ดร.กฤตยากร ลดาวลัย์ อนเุคราะห์เป็นผู้เชีย่วชาญตรวจสอบ
เครื่องมือการวิจัยที่ให้ความอนุเคราะห์ในการตรวจสอบ รวมทั้งให้ค�าแนะน�าแก้ไขเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
ให้มีคุณภาพ 

ขอขอบคุณ นางวราภรณ์ ปัญญาประชุม ครูวิทยาฐานะ ครูช�านาญการพิเศษ ผู้ให้การสนับสนุน
และให้การอนุเคราะห์ คอยให้ความช่วยเหลอืเป็นแหล่งข้อมลูสนบัสนนุงานด้านเอกสารทีใ่ช้ในการประกอบ
ท�าวิทยานิพนธ์นี้เป็นอย่างดียิ่ง ผู้วิจัยจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้

ขออนุโมทนาขอบคุณ เจ้าหน้าที่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด  
ที่คอยช่วยเหลือชี้แนะแหล่งข้อมูลในการท�าวิทยานิพนธ์ด้วยไมตรีจิตอันดียิ่ง

ขอขอบคุณผู ้ให้การสนับสนุนและให้การอนุเคราะห์ ท่ีเป็นสมาชิกในครอบครัวเพื่อน ๆ  
และนักศึกษารุ่นพี่ที่เป็นก�าลังใจ 

คุณค่าและประโยชน์ของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู ้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตาแด่ บุพการ ี
บูรพาจารย์ และผู้มีพระคุณทุกท่าน ทั้งในอดีตและปัจจุบัน ที่ท�าให้ข้าพเจ้าเป็นผู้มีการศึกษา และประสบ
ความส�าเร็จมาจนตราบเท่าทุกวันนี้


