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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความอนุเคราะห์จากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ตลอดจนให้ค าแนะน าอย่างดียิ่งมาโดยตลอด 
ขอกราบขอบพระคุณคณะกรรมการสอบ อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ พระครูสุธีวรสาร, ดร. ที่
เมตตาให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบแก้ไข รูปแบบ และรูปเล่ม จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์
ด้วยดีทุกประการ 
 ขอกราบขอบพระคุณพระฟูตระกูล  พุทฺธรกฺขิโต, ดร.  ดร.จ าปี  โยธารินทร์  และ อาจารย์
ชาญชัย สุริยบุญ ที่กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพื่อการวิจัย โดยให้ค าแนะน าปรับปรุง
เนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์และเจ้าหน้าที่วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่เสียสละเวลาตอบแบบสอบถามการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการ
บริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ ทุกท่านที่กรุณาให้ความช่วยเหลือใน
ด้านการให้ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จได้อย่างสมบูรณ์  
สุดท้ายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และครอบครัวจุฬาเสรีกุล ซึ่งเป็นก าลังใจอันส าคัญยิ่ง
ต่อผู้วิจัยตลอดเวลา ช่วยให้วิทยานิพนธ์นี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเรียบร้อย รวมถึงเพื่อนนักศึกษา
ปริญญาโท (รหัส 56) สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่คอยช่วยเหลือและเป็นก าลังใจตลอด
ระยะเวลาในการศึกษาค้นคว้า  อีกทั้งขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดที่พึงมีจากวิทยานิพนธฉ์บับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา
บูชาพระคุณบิดา มารดา และบูรพาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณท่าน 
 

อาทิตยา  จุฬาเสรีกุล 
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           อาทิตยา  จุฬาเสรีกุล  : การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์ เฉลิ มพระเกียรติ กาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลั ย                  
(AN APPLICATION OF THE FOUR PRINCIPLES OF ITTHIPADA TO THE EDUCATIONAL 
ADMINISTRATION OF KALASIN BUDDHIST COLLEGE, MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ : พระครูสุธีวรสาร, ปร.ด.  137  หน้า. ปี พ.ศ. 2558. 
 
 วิทยานิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร  2)  เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร  และ  3)  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท  4  กับการบริหาร
การศึกษา ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ประชากรที่ใช้ในการวิจัย  ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น  67 
รูป / คน  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม   แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  ตามความคิดเห็นของบุคลากร  และแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้
หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร  เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ จ านวน  77  ข้อ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00  
มีค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีค่าระหว่าง  0.48 – 0.88  
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  ส่วนค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มีค่าระหว่าง  0.41 – 0.90  
และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  
ความถี่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และสถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของ
เพียร์สัน (Pearson product moment correlation coefficient)  โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูปในการวิเคราะห์และแปลผล 

ผลการวิจัย 
 1)  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เฉลี่ยและรายด้าน อยู่ในระดับมาก  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 3.97  ด้านการบริหาร
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ทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 3.92  ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.86  และด้านการบริหารงบประมาณ มี
ค่าเฉลี่ย  3.65  ตามล าดับ 
 2)  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เฉลี่ย อยู่
ในระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  3  ด้าน  
และระดับมาก  1  ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านจิตตะ มีค่าเฉลี่ย 4.31  
ด้านวิริยะ มีค่าเฉลี่ย 4.29  ด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ย 4.22  และด้านวิมังสา มีค่าเฉลี่ย 4.17  ตามล าดับ 
 3)  ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ใช้โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson Product 
Moment Correlation Coefficient)  เฉลี่ย  พบว่า มีค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อย
กว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า การใช้
หลักอิทธิบาท 4 เฉลี่ยมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  มีค่าเท่ากับ 0.85 
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 The objectives of this thesis were 1) To study the level of the educational 
administration of the director thereof according to the opinions of the personnel, 2) 
To study the level of an application of the four principles of Itthipada (basis for 
success) to the educational administration of Mahamakut Buddhist University Kalasin 
Buddhist College’s director according to the opinions of the personnel, 3) To 
study the relation between an application of the four principles of Itthipada and the 
educational administration of the director thereof according to the personnel. The 
populations in this study consisted of 67 personnel of both monks and laity of 
Kalasin Buddhist College, Mahamakut Buddhist University. The instrument for 
gathering data was the data of the personal factors of the personnel therein. The 
questionnaire of the educational administration and the application of the four 
principles of Itthipada to the educational administration according to the opinions of 
the personnel of the director therein was the five-level rating scale closed end 
questionnaire which had 77 items with the Index of Item Objective Congruence (IOC) 
ranged at 0.67-1.00. The power to recognize the revenue of the query with the 
administration of the School of Management College public administration, celebrate 
the Kalasin University of the of the College has a value between 0.48 - 0.88 and find 
the confidence of the query the entire 0.98 the power to recognize as one of the 
questionnaire about the use of the primary issuing Baht 4. In the management of the 
study of Management College public administration, celebrate the Kalasin University 
is of a value between 0.41 - 0.90 and find the confidence of the query the entire 
0.98.  Statistics used for the data analysis were frequency, percentage, mean and 
standard deviation and the Pearson’s product-moment correlation coefficient 
computed by computer program building blocks in the analysis and interpretation 
results.   
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 The results were found as follows: 
 1) The average and overall personnel opinions on the educational 
administration of the director of Kalasin Buddhist College, Mahamakut Buddhist 
University was at high level ranged from the highest level to lowest level 
respectively as follows: the mean of academic administration mean of 3.97, the 
mean of general administration mean of 3.92, the mean of personnel administration 
was at 3.86, and the mean of budget administration mean of 3.65. 
 2 ) The average value of the personnel opinions on the application of the 
four principles of Itthipada to the educational administration of the director of  
Kalasin Buddhist college, Mahamakut Buddhist University was at the highest level. 
Having considered all aspects of their opinions specifically ranged from the highest 
level to the lowest level were found to be that 3 aspects were at the highest level 
and 1 aspect was at a high level respectively as follows: the mean of the citta 
(Thoughtfulness) mean of 4.31, the mean of Viriya (Effort) mean of 4.29, the mean of 
Chanda (Aspiration) mean of 4.22, and the mean of Vimangsa (Reasoning) mean of 
4.17. 
 3) The result of the analysis of the relation between the application of the 
four principles of Itthipada and the Educational administration of the director of 
Kalasin Buddhist college, Mahamakut Buddhist University analyzed by the Pearson’s 
product-moment correlation coefficient. The result showed that the significant mean 
of the analysis (2-tailed Sig.) was at 0.00; which is less than 0.01: It rejects the main 
hypothesis (H0) but accepts the secondary hypothesis (H1). This means that the 
average value of the application of four principles of Itthipada was related to the 
education administration at 0.01 statistically with its correlation coefficient (r) at 0.85. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1.1  ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ประเทศไทยให้ความส าคัญกับการศึกษาสงฆ์มาเป็นเวลาช้านาน  การจัดการศึกษาของ
คณะสงฆ์เรียกว่า “พระปริยัติสัทธรรม” และเป็นพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ทรงจัดให้
พระภิกษุสามเณรได้ศึกษาพระปริยัติสัทธรรมตามก าลังสติปัญญา  ซึ่งเป็นพระราชกรณียกิจมาตั้งแต่
สมัยกรุงศรีอยุธยาถึงกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น  นับตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 1 ถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ตอน
ปลาย  พระมหากษัตริย์ทรงมอบหมายให้คณะสงฆ์  จัดการศึกษาพระปริยัติสัทธรรมทั้งแผนกธรรม 
แผนกบาลี  โดยเฉพาะแผนกบาลีได้มีการสอบต่อหน้าพระที่นั่ง  เรียกว่า “สมัยแปลด้วยปากเปล่า” 
และเรียกการสอบนี้ว่าสอบธรรมสนามหลวงจนถึงทุกวันนี้   นอกจากการจัดการศึกษาพระปริยัติ
สัทธรรมแล้ว  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 5 ทรงได้ปรับปรุงการศึกษาของ
คณะสงฆ์ด้วยการสถาปนาสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา  เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระไตรปิฎก
และวิชาชั้นสูง ส าหรับพระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ทั่วไป 2 สถาน ๆ หนึ่ง เป็นที่เล่าเรียนของคณะ
สงฆ์ฝ่ายมหานิกาย  ได้ตั้งไว้ที่วัดมหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระราชทานนามว่า “มหาธาตุวิทยาลัย” 
อีกสถานที่หนึ่งเป็นที่เล่าเรียนของคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุตินิกาย พระราชทานนามว่า “มหามกุฏราช
วิทยาลัย” เป็นที่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมชนกนาถ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
สถานที่ตั้งอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหาร โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ 1)  ผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทาง
วิชาการพระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ  2)  ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนดี คือ คิดดี พูดดี และ
ท าดี ตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนา   3)  บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่สังคม ให้ เกิด
ผลสัมฤทธิ์เป็นประจักษ์ชัดเจนต่อสังคมไทยและสังคมโลก  4)  ผลิตบัณฑิตให้เป็นผู้น าและสร้าง
สังคมไทยให้มีความเข้มแข็งทางสังคมศาสตร์และมีคุณภาพทั้งความรู้และความประพฤติ  5)  ผลิต
บัณฑิตให้เป็นผู้น าและสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาการเรียนรู้และเป็นศูนย์กลางทาง
วิชาการทางพระพุทธศาสนาเถรวาท (มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554, หน้า 8)   
 สภานิติบัญญัติแห่งชาติได้ตราพระราชบัญญัติก าหนดวิทยฐานะผู้ส าเร็จวิชาการ
พระพุทธศาสนาตามหลักสูตรศาสนศาสตรบัณฑิต  (ของสภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย)  พุทธ
ศาตรบัณฑิต  (ของมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย)  และเปรียญธรรม 9 ประโยคให้สูงเท่ากับปริญญา
ตรีของอาณาจักรและมีผลบังคับใช้ส าหรับผู้ส าเร็จก่อนวันที่ประกาศใช้พระราชบัญญัติด้วย  (ราช
กิจจานุเบกษาเล่มที่ 101 ตอนที่ 140)  นับเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยสงฆ์ได้รับการรับรองวิทยฐานะ
จากรัฐบาล เมื่อปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยนนามสถาบันจาก “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย ใน
พระอุปถัมภ”์  เป็น  “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย”  เป็นมหาวิทยาลัยที่ออกนอกระบบในการ
ก ากับดูแลของรัฐบาลขึ้นกับกระทรวงศึกษาธิการ และบริหารการศึกษาให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  พ.ศ. 2540  ภายใต้การก ากับดูแลของรัฐ เป็นมหาวิทยาลัยที่
ออกนอกระบบ สามารถบริหารจัดการองค์การด้วยตนเองได้  เพื่อสนองตอบความต้องการของ     
คนกลุ่มต่าง ๆ ให้ได้อย่างหลากหลายและกว้างขวาง โดยมีข้อได้เปรียบในเรื่องของเครือข่าย
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ซึ่งมีอยู่ด้วยกันได้แก่  1 ส่วนกลาง 7 วิทยาเขต 3 วิทยาลัย  รวม
เป็น 11 แห่งทั่วภูมิภาคของประเทศ ที่บริหารภายใต้พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  พ.ศ. 2540 ฉบับเดียวกัน โดยมีวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 5 ข้อ ที่ข้างต้นนั้นเป็นส าคัญ  
(บัณฑิตยานุสรณ์ศาสนศาสตรบัณฑิต, 2543, หน้า 12) 
 จากโครงสร้างองค์การที่มีมาแต่เดิมอันเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างกับการจัดโครงสร้างและ
การบริหารสถาบันแบบใหม่ ซึ่งเชื่อว่ามหาวิทยาลัยมีความตั้งใจและมีศักยภาพที่จะแก้ปัญหาและ
พัฒนาได้ในอนาคต ด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนางานด้านข้อมูล  ด้านการบริหาร  งาน
ธุรการ  แหล่งความรู้  และสนับสนุนการวิจัยที่มีปริมาณมาก เกิดขึ้นเร็ว เปลี่ยนแปลงเร็ว จ าเป็นต้อง
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเข้ามาช่วยเสริมความเข้มแข็งในอนาคต  ด้านบุคลากร  คณาจารย์
กับเจ้าหน้าที่เป็นบุคคลคนเดียวกัน  การลงทุนจ้างอาจารย์ประจ าก็เพื่อให้มีการพัฒนาองค์ความรู้ให้
ก้าวหน้าขึ้นในมหาวิทยาลัย ซึ่งอาจารย์พิเศษจะไม่สามารถรับผิดชอบเรื่องนี้ได้  การไม่จ้างอาจารย์
ประจ าจะมีผลกระทบตัวชี้วัดอื่น เช่น อาจารย์วุฒิปริญญาเอก หรืออาจารย์ที่มีต าแหน่งทางวิชาการ 
เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้อย่างแน่นอน ตลอดทั้ง
วัฒนธรรมขององค์การเป็นไปในรูปแบบของพระสงฆ์ วิทยาเขตของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ยังไม่อาจด าเนินการการทุกอย่างได้โดยอิสระ เพราะวิทยาเขตยังคงใช้สถานที่ของวัดซึ่งเป็น
ของคณะสงฆ์มีเจ้าอาวาสดูแลและส่วนมากเป็นผู้อุปถัมภ์  การที่อยู่ใกล้ชิดกับวัดและห่างไกล
ศูนย์กลาง ยิ่งศูนย์กลางไม่มีนโยบายในเรื่องต่าง ๆ ชัดเจนเพียงพอ ก็ท าให้วัดมีอิทธิพลให้วิทยาเขต
ด าเนินการตามที่วัดเห็นสมควร  บางครั้งวัดก็เข้ามามีส่วนต่อการจัดการศึกษาของวิทยาเขต เป็นเหตุ
ให้มีมาตรฐานที่ต่างกันกับส่วนกลางและมีจุดเน้นเชิงนโยบายต่างกันเป็นคนละมหาวิทยาลัย  ข้อนี้เป็น
ข้อยุ่งยากของวิทยาเขต เพราะเท่ากับเป็นการท างานในความบังคับบัญชาสองคนในเวลาเดียวกัน  
แม้ว่าส่วนกลางอาจใช้งบประมาณเป็นเครื่องควบคุมการท างานให้อยู่ในระบบเดียวกันก็อาจไม่เป็นผล  
หากวัดส าคัญ ๆ ที่มีรายได้มาก สามารถอุดหนุนวิทยาเขตหรือวิทยาลัยให้ด าเนินการตามได้ในบาง
เรื่อง  วิทยาเขตหรือวิทยาลัยก็อาจตามใจผู้อุดหนุนได้   
 จากหลักการบริหารงานที่กล่าวมาข้างต้นนั้นจะเน้นไปทางเทคนิค รูปแบบกระบวนการ
บริหารในเชิงระบบ ซึ่งเป็นแนวทางในการบริหารงานให้ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับ
กระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบทในโลกยุคปัจจุบันได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่หากผู้บริหารได้น า
หลักธรรมค าสอนทางพระพุทธศาสนาเข้ามาประกอบใช้ควบคู่กับการบริหารงานสมัยใหม่ โดยความ
สอดคล้องและบูรณาการเข้าด้วยกันอย่างสมดุลย์แล้ว ถือว่าเป็นการบริหารงานแนวใหม่เข้าสู่การ
บริหารงานในมิติใหม่ท าให้ภายในสถานศึกษาขึ้นขื่อว่า “คนเป็นสุข งานสมบูรณ์”  หากกล่าวถึง
หลักธรรมที่สามารถน ามาใช้กับกระบวนการบริหารงานรูปแบบใด ๆ  หลักธรรมย่อมเข้าได้ใช้ได้กับทุก
บริบท ซึ่งหลักธรรมที่เกี่ยวข้องเป็นพื้นฐานในการบริหารงาน คือ อิทธิบาท 4 เป็นหลักธรรมถือให้เกิด
ความส าเร็จ ดังนี้ 1) ฉันทะ (Aspiration) ได้แก่  ความมีใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจใฝ่รักในจุดหมาย
ของสิ่งที่ท านั้น อยากท าสิ่ง ๆ นั้นให้ส าเร็จ อยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมาย   2) วิริยะ (Effort) 
ได้แก่  ความเพียร ความอาจหาญ แกล้วกล้าบากบั่น ก้าวไปใจสู้ ไม่ย่อท้อ ไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรค
และความยากล าบาก  3) จิตตะ (Thoughtfulness) ได้แก่  ความคิดจดจ่อหรือเอาใจใฝ่คือความมีจิต
ผูกพันจดจ่อต่อเฝ้าเรื่องนั้น ใจอยู่กับงานนั้นไม่ปล่อยไม่ห่างไปไหน  4) วิมังสา (Investigation) ได้แก่  
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ความสอบสวนไตร่ตรองการใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล  (พระพรหมคณา
ภรณ์  ประยุตฺโต , 2540 : 40) ซึ่ งหลักอิทธิบาท  4 เป็นหลักธรรมส าหรับผู้บริหารให้ประสบ
ความส าเร็จเป็นหนทางแห่งความเจริญก้าวหน้า  ซึ่งสอดคล้องตามหลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยที่ว่า 
“ความเป็นเลิศทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”  ผู้วิจัยจึงเห็นว่าการบริหารงานตามหลักอิทธิ
บาท 4 ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  สามารถช่วยให้การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาประสบความส าเร็จได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น  ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา
วิทยาลัย ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยผลการวิจัย
ดังกล่าวสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจนสามารถน าไป
ก าหนดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยอย่างเหมาะสม  และเป็นข้อมูลในการ
ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอันน าไปสู่การสืบ
ทอดอายุพระพุทธศาสนาต่อไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
  1.2.1  เพื่อศึกษาระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
  1.2.2  เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร 
  1.2.3  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษา 
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 
1.3  สมมติฐำนกำรวิจัย  
  1.3.1 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
  1.3.2 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
  1.3.3 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
  1.3.4 การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิสังสา มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
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1.4  กรอบแนวคิดที่ใช้ในกำรวิจัย 
 จากการประมวลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการวิจัย ประกอบด้วย การบริหารการศึกษา  
4 ด้าน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ได้แก่ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล       
4) ด้านการบริหารทั่วไป และหลักอิทธิบาท 4  ในพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย  (2538, หน้า 9)  ได้แก่ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งนั้น 
จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้นและวิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งนั้น มาสรุปเป็น
กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย  ดังภาพประกอบที่ 1.1 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 1.1 สรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.5  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 1.5.1  ท าให้ทราบระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
 1.5.2  ท าให้ทราบระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร 
 1.5.3  ท าให้ทราบการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหาร วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย 
 1.5.4  ท าให้ได้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อน าไปใช้ในการพัฒนาการบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 

กำรใช้หลักอิทธิบำท 4 ในกำรบริหำรกำรศกึษำ  
4 ด้ำน คือ 

ด้านฉันทะ  
ด้านวิริยะ  
ด้านจิตตะ  
ด้านวิมังสา  

ขอบข่ำยกำรบริหำรกำรศึกษำ  
4 ด้ำน คือ 

ด้านการบริหารวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารทั่วไป 

 
กำรใช้หลักอิทธิบำท 4 ในกำรบริหำรกำรศกึษำ 
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1.6  ขอบเขตกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.6.1  กลุ่มเป้ำหมำย 
 ได้แก่ บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย จ านวน 67 รูป/คน  
 1.6.2  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหาร
การศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ดังนี ้
  การบริหารโดยใช้หลักอิทธิบาท 4 คือ 
   1) ด้านฉันทะ  
   2) ด้านวิริยะ  
   3) ด้านจิตตะ  
   4) ด้านวิมังสา  
  ขอบข่ายการบริหารการศึกษา 4 ด้าน คือ 
   1) ด้านการบริหารวิชาการ 
   2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
   3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
   4) ด้านการบริหารทั่วไป 
 1.6.3  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
 ได้แก่ วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
84/1 ถนนถีนานนท์ ต าบลกาฬสินธุ์ อ าเภอเมืองกาฬสินธ์ุ จังหวัดกาฬสินธ์ุ 
 
1.7  นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรใช้หลักอิทธิบำท 4 ในกำรบริหำรกำรศึกษำ หมายถึง การน าแนวคิดหลักธรรมค า
สอนของพระพุทธเจ้ามาใช้เป็นแนวทางในการบริหารงาน ให้เกิดประโยชน์มีความเหมาะสมและสอด
คลองกับการบริหารงานของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย 
 หลักอิทธิบำท  4  หมายถึง คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จ เป็นคุณธรรมที่เกี่ยวข้องกับการ
ท างานในชีวิตประจ าวัน เป็นหลักในการปฏิบัติเพื่อเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ซึ่งจะน าไปสู่
ความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงานตามที่มุ่งหวังไว้ ซึ่งแยกออกเป็น 4 ด้าน คือ  
  ฉันทะ หมายถึง การที่ผู้บริหารรักที่จะปฏิบัติงานและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุด
นิ่ง เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล ยินดีรับผิดชอบและพร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา และร่วม
แก้ปัญหาของงานนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจ สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอแม้งานจะมี
ปัญหาอย่างมาก โดยท างานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะเหนือความสามารถโดยมุ่งหวังใน
ผลส าเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด เพ่ือให้ผลงานที่ได้รับบรรลุผลตามจุดมุ่งหม 
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  วิริยะ หมายถึง การที่ผู้บริหารขยัน อดทน มานะ บากบั่น ไม่เกียจคร้าน พยายามและ
หมั่นเพียร กล้าสู้งานไม่ท้อถอย โดยท างานด้วยความเพียรแม้งานนั้นจะมีอุปสรรคและต้องใช้
ระยะเวลายาวนาน และท างานได้สม่ าเสมอจนกว่างานจะส าเร็จโดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยาก 
  จิตตะ หมายถึง การที่ผู้บริหารมีจิตใจอ่อนโยน เอาใจใส่  มีจิตใจแน่วแน่มั่นคงต่องาน 
ตั้งมั่น ตั้งใจ ใฝ่รู้ที่จะปฏิบัติงาน มีจิตอาสาและเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงานด้วยความจริงใจ และ
มีจิตจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติโดยค านึงถึงความส าเร็จของงานมากกว่าปริมาณงาน 
  วิมังสำ หมายถึง การที่ผู้บริหารพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี - ข้อด้อยในการปฏิบัติงาน 
ไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่อง ซักซ้อม ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องาน และน าความรู้ที่ได้
จากการท างานครั้งที่ผ่านมาเพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในครั้งต่อไป 
 กำรบริหำรกำรศึกษำ  หมายถึง  กระบวนการในการท างาน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา 
ปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่ต้องด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 กำรบริหำรวิชำกำร หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อ
ความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้ค าปรึกษา มีการส่งเสริม
สนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและประเมินผล
การเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีการส่งเสริมให้
ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้   
 กำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและ
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผล
การใช้งบประมาณของสถานศึกษา  
 กำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ 
การแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิ ชาชีพ มี
เกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียนประวัติของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการ
ท างานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา   
 กำรบริหำรทั่วไป หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวางแผน และออกแบบระบบงาน
ธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการประสานงานร่วมกับชุมชน
และท้องถิ่น เพื่อให้บริการและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่สาธารณชนรวมถึงการ
จัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง 4 ด้านในสถานศึกษา  
 ผู้บริหำร  หมายถึง  ต าแหน่งซึ่งเป็นผู้บริหารในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ โดยมีลักษณะงานเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา ได้แก่ การบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ตลอดจนการวางแผน การด าเนินงาน 
การประสานงาน การควบคุมดูแล และการนิเทศงาน และปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
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 บุคลำกร หมายถึง อาจารย์ประจ า อาจารย์พิเศษ  เจ้าหน้าที่ และลูกจ้าง ทั้งบรรพชิตและ
คฤหัสถ์ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 เพศ หมายถึง บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย     
มหามกุฏราชวิทยาลัย แบ่งเป็น 2 เพศ ดังนี ้ 
  -  เพศชาย 
  -  เพศหญิง 
 อำยุ หมายถึง อายุของบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
  -  ไม่เกิน 30 ป ี
  -  31- 40 ป ี
  -  41- 50 ป ี
  -  51 ปีขึ้นไป 
 ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม        
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ าแนกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี ้
  -  ต่ ากว่าปริญญาตรี 
  -  ปริญญาตร ี
  -  ปริญญาโท 
  -  ปริญญาเอก 
 ต ำแหน่งหน้ำที่ หมายถึง ต าแหน่งหน้าที่ของบุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ าแนกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้  
  -  เจ้าหน้าที่ 
  -  อาจารย ์



บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฎี 
และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้ครอบคลุมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยตามล าดับ ดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับหลักอิทธิบาท 4 
 2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2.3  สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ว่าด้วยหลักธรรม ซึ่งเป็นค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าผู้ทรง
ค้นพบอริยสัจ 4 หรือหลกัความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค ด้วยพระองค์เอง  
หลักธรรมเป็นค าสอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และน ามาเผยแพร่สั่งสอนบุคคลทั่วไป  หลักธรรมใน
พระพุทธศาสนามีเป็นจ านวนมากครอบคลุมตั้งแต่เรื่องพื้นฐานในการด าเนินชีวิตจนกระทั่งถึงเรื่อง
สูงสุดที่เป็นจุดหมายของพระพุทธศาสนา คือ นิพพาน หลักธรรมทุกเรื่องล้วนแต่มีคุณค่าต่อชีวิตและ
สังคมทั้งสิ้น เช่น ท าให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ปฏิบัติ เกิดความสงบเรียบร้อยในสังคม           
ซึ่งพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548, หน้า 1)  กล่าวว่า พระพุทธศาสนาเมื่อมองในทัศนะของคน
สมัยใหม่มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อย ๆ ว่าเป็นศาสนา (Religious)  หรือเป็นปรัชญา  (Philosophy)  หรือ
ว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง  (A way of life)  เมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นจึงเป็นเหตุให้ถกเถียง
หรือแสดงเหตุผลท าให้เรื่องยืดยาวออกไป ท าให้เกิดการฟั่นเฝือ (ยุ่งเหยิง) ไม่มีที่สิ้นสุด ดังนั้นจึงได้ให้
ความหมายของหลักธรรมหรือหลักธรรม ไว้ดังนี ้
  1.  ธรรมของพระพุทธเจ้า, พระคุณสมบัติของพระพุทธเจ้า ในคัมภีร์มหานิทเทศระบุไว้
ว่ามี  6 ประการ ดังนี ้
   1)  กายกรรมทุกอย่างของพระพุทธเจ้าเป็นไปตามพระญาณ  (จะท าอะไรท าด้วย
ปัญญา ด้วยความรู้ความเข้าใจ) 
   2)  วจีกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 
   3)  มโนกรรมทุกอย่างเป็นไปตามพระญาณ 
   4)  ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในอดีต 
   5)  ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในอนาคต 
   6)  ทรงมีพระญาณไม่ติดขัดในปัจจุบัน 
  2.  ธรรมที่ท าให้เป็นพระพุทธเจ้า คือ บารมี 10  (ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา วิริยะ 
ขันติ  สัจจะ อธิษฐาน เมตตา อุเบกขา) 
  3.  ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ เช่น  สติปัฎฐาน 4  (กายานุปัสสนา  เวทนานุปัสส
นา  จิตตานุปัสสนา  ธัมมานุปัสสนา)  มรรคมีองค์  8  (สัมมาทิฎฐิ  สัมมาสังกัปปะ  สัมมาวาจา  
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สัมมากัมมันตะ  สัมมาอาชีวะ  สัมมาวายามะ  สัมมาสติ  สัมมาสมาธิ)  ขันธ์  5  (รูป  เวทนา  สัญญา  
สังขาร  วิญญาณ)  ปัจจัย  24  (ลักษณะหรืออาการแห่งความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งทั้งหลาย ที่สิ่งหนึ่ง
เหนือสภาวธรรมอย่างหนึ่งเป็นองค์ประกอบที่ช่วยเอื้อ เกื้อหนุน ค้ าจุน เป็นเหตุหรือเป็นเงื่อนให้สิ่งอื่น
หรือสภาวธรรมอย่างอื่นเกิดขึ้น คงอยู่ หรือเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่ง)  เป็นต้น 
 ปรีชา  พิณทอง  (2532, หน้า 118)  มีความเห็นต่อค าว่า ธรรม คือ คุณความดี ได้แก่ 
ความชอบ สุจริต ความถูกต้อง บุญกุศล ความชอบธรรม ความเป็นธรรม ความยุติธรรม สิ่งที่มี
ลักษณะตางกันข้ามกับอธรรม 
 มานิต  มานิตเจริญ  (2538, หน้า 218)  มีทัศนะเกี่ยวกับค าว่า ธรรม คือ ค าสั่งสอนทาง
ศาสนา คุณความดี การปฏิบัติตามค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มรรคผล นิพพาน ความรู้ ของจริง 
ความถูกต้อง ความประพฤติ ข้อบังคับ อารมณ์ สิ่งที่ใจคิด ชาติ ชาติภพ สภาพที่ทรงไว้ เช่น กุศล
ธรรม ความจริง 
 พุทธทาสภิกขุ  (2540, หน้า 2)  ได้อธิบายว่า หลักธรรมอาจจะแปลและมีความหมายได้
เป็นหลายอย่าง เช่น แปลว่า ธรรมของพระพุทธเจ้า ในกรณีเช่นนี้หมายถึง ค าสั่งสอนของพระผู้มีพระ
ภาคเจ้า  เพราะเหตุนั้นจึงได้แก่พระปริยัติธรรมโดยตรง  ถ้าหากจะแปลค าว่า  “หลักธรรม”  คือ  
ธรรมที่จะท าคนเราให้กลายเป็นพระพุทธเจ้า  แล้วค าว่าว่า  “หลักธรรม”  ย่อมจะหมายถึง  การ
ประพฤติปฏิบัติประเภทหนึ่ง 
 มั่นเกียรติ  โกศลนิรัติวงษ์  (2541, หน้า 28-29)  ได้กล่าวว่า  หลักธรรมเป็นบรมสัจจะ
หรือความจริงอันประเสริฐเกี่ยวกับโลกและชีวิตที่พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน ามาสั่งสอน เพื่อ
ประโยชน์เพื่อความสุขของมวลมนุษยชาติ และได้กล่าวว่าหลักธรรมเป็นอกาลิโก คือ ไม่ขึ้นต่อ
กาลเวลา ทันสมัยเสมอ เป็นประโยชน์ต่อคนทุกคน ทุกเพศ ทุกวัย ทุกชั้น ไม่ว่าผู้ครองเรือนหรือผู้
ด ารงชีวิตอยู่ในสังคม ที่ยังเกี่ยวข้องกับโลก ติดอยู่ในวัตถุซึ่งเรียกว่าระดับโลกียะและยังเหมาะอย่างยิ่ง
แก่ผู้มุ่งสู่ความหลุดพ้นที่เรียกว่าระดับโลกุตระ โดยสละเรือนออกบวช หลักธรรมจึงมีคุณค่าส าหรับ
มนุษยชาติโดยถ้วนหน้าตามระดับสติปัญญา ตามอัตภาพของบุคคล ท าให้เกิดความสุข ความเจริญ 
ความงอกงามในชีวิต 
 พระธรรมปิฏก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2543, หน้า 6)  ได้กล่าวถึงลักษณะทั่วไปของหลักธรรมไว้
ว่า  หลักค าสอนในพุทธศาสนา หรือหลักธรรมเป็นค าสอนที่มุ่งส าหรับทุกคนทุกประเภททั้งบรรพชิต
และคฤหัสถ์ คือ ครอบคลุมสังคมทั้งหมด เมื่อสรุปลักษณะทั่วไปของหลักธรรมแล้วสามารถสรุปได้         
2 อย่าง  คือ 
  1)  แสดงหลักความจริงสายกลาง ที่เรียกว่า “มัชเฌนธรรม” หรือเรียกเต็มว่า “มัชเฌน
ธรรมเทศนา” ว่าด้วยความจริงตามแนวเหตุผลบริสุทธิ์ตามกระบวนการของธรรมชาติ น ามาแสดงเพื่อ
ประโยชน์ในทางปฏิบัติในชีวิตเท่านั้น หมวดนี้เป็นสัจธรรม เป็นส่วนแสดงภาวะหรือรูปลักษณะตัวจริง
ของสิ่งทั้งหลาย เน้นที่ชีวิตด้านในจิตใจและที่ตัวบุคคลเป็นการแก้และกันปัญหาพร้อมทั้งเสริมสร้าง
จากภายใน 
  2)  แสดงข้อปฏิบัติสายกลางที่เรียกว่า  “มัชฌิมาปฏิปทา”  อันเป็นหลักการครองชีวิต
ของผู้ฝึกอบรมตน ผู้รู้เท่าทันไม่หลงงมงาย มุ่งผลส าเร็จคือ ความสุข สะอาด สว่าง สงบ เป็นอิสระ ที่
สามารถมองเห็นได้ในชีวิตนี้ ในทางปฏิบัติความเป็นสายกลางนี้เป็นไปโดยสัมพันธ์กับองค์ประกอบอื่น   
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เช่น สภาพชีวิตของบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ เป็นต้น หมวดนี้เป็นจริยธรรม เป็นส่วนข้อปฏิบัติทั้งหมด 
การถือเอาประโยชน์จากความรู้ความเข้าใจในสภาพและความเป็นไปของสิ่งทั้งหลาย หรือการรู้ กฎ
ธรรมชาติแล้วน ามาใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ในการประพฤติปฏิบัติหรือการด าเนินชีวิตจริง เน้นที่การ
แสดงออก หรือด าเนินชีวิตจริง เน้นที่การแสดงออกหรือชีวิตด้านนอก ความเป็นอยู่ประจ าวัน 
สภาพแวดล้อมสังคม ความสัมพันธ์และความรับผิดชอบต่อประโยชน์สุขส่วนร่วมกัน เป็นการแก้และ
กันปัญหาทั้งเสริมสร้างจากภายนอกและหลักหลักธรรมทั้งหมดนี้ยังสามารถสรุปรวมลงในอริยสัจสี่  
ในฐานะเป็นศูนย์กลางแห่งค าสอนทั้งหมด และการปฏิบัติที่ถือว่าเป็นข้อพิสูจน์หลักธรรมทุกล าดับ    
ก็ล้วนเพ่ือจุดประสงค์  คือ การบรรลุอริยสัจสี่นี้ พระพุทธองค์ในฐานะพระศาสดาผู้ทรงค้นพบสัจธรรม
น้ี  ได้พระนามว่าสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เพราะตรัสรู้ อริยสัจสี่นี้เอง ดังนั้น อริยสัจสี่จึงเป็นหัวใจแห่ง
พระพุทธศาสนาและมีความส าคัญที่สุด 
 ราชบัณฑิตสถาน  (2546, หน้า 553)  ได้นิยมค าว่า ธรรม คือ คุณความดี เช่น เป็นคนมี
ธรรมะ เป็นคนมีศีลธรรม ค าสั่งสอนในศาสนา เช่น แสดงธรรม ฟังธรรม ธรรมะของพระพุทธเจ้า  
หลักประพฤติปฏิบัติในศาสนา เช่น ปฏิบัติธรรม ประพฤติธรรม ความจริง เช่น ได้ดวงตาเห็นธรรม 
ความยุติธรรม ความถูกต้อง เช่น ความเป็นธรรมในสังคม กฎ กฎเกณฑ์ เช่น ธรรมะแห่งหมู่คณะ 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)  (2547, หน้า 923)  ได้กล่าวไว้ว่าหลักธรรมมีหลักการ
ว่า  ไม่ว่าพระพุทธเจ้าจะอุบัติขึ้นหรือไม่ก็ตาม ความจริงก็ด ารงอยู่ตามธรรมดาของมันอย่างเป็นกลาง 
ๆ  พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้คือ ค้นพบความจริงนั้นแล้วน ามาเปิดเผยไว้ สาระของความจริงนี้ก็คือ 
(ความเป็นไปตาม)  ธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยหรือกระบวนธรรมแห่งเหตุปัจจัย ผู้ที่มองสิ่งทั้งหลายตามที่
มันเป็น ไม่ใช่มองตามที่ตนอยากหรือไม่อยากให้มันเป็น จึงจะเข้าใจความจริงที่เป็นกลางนี้ได้ เมื่อ
เข้าใจธรรมที่เป็นกลางนี้แล้วก็ย่อมมองเห็นความจริงอย่างกว้างๆ ครอบคลุมทั่วไปทั้งหมด มีทัศนะ
เปิดกว้าง  หลุดพ้นเป็นอิสระอยา่งแท้จริง โดยหลุดพ้นทั้งทางจิต คือ จิตหลุดพ้นจากสิ่งบีบคั้นครอบง า
ที่เรียกว่ากิเลสและความทุกข์ กลายเป็นจิตที่ปลอดโปร่ง เบิกบาน เป็นสุข และด้านปัญญา คือ หลุด
พ้นด้วยรู้เท่าทันธรรมดา แล้วมองเห็นตัวความจริงที่ล้วน ๆ บริสุทธิ์ ไม่มีกิเลสเคลือบแคลงหรือท าให้
เอนเอียงและรู้ชัดแจ้งที่ความจริงโดยตรงไม่ต้องรู้ผ่านใคร ๆ หรือรู้ตามที่ใครบอกอีกต่อไป 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)  (2547 , หน้า 7-67)  ได้กล่าวถึงลักษณะของ
หลักธรรม สรุปได้ดังนี ้
  1)  ค าสอนเป็นกลาง ปฏิบัติสายกลาง หรือลักษณะที่เป็นสายกลาง ไม่สุดโต่งในทาง
ความคิดหรือสุดโต่งในทางปฏิบัติตน เห็นความส าคัญทางด้านจิตใจและทางด้านร่างกายซึ่งสัมพันธ์กัน
อย่างแยกไม่ได้ จึงวางข้อปฏิบัติที่เรียกว่า มัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลางหรือข้อปฏิบัติที่เป็น
สายกลาง (มรรคมีองค์ ๘) คือความพอดีและทัศนะเกี่ยวกับสัจธรรมก็เป็นกลาง ความจริงที่เป็นกลาง
ตามเหตุปัจจัยไม่ขึ้นกับใคร (เรียกว่า ปฏิจจสมุปบาท) 
  2)  หลักธรรมมีหลักการเป็นสากล หรือสอนหลักความจริงที่เป็นสากล ความจริงเป็นสิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ ธรรมดาของสิ่งทั้งหลายเป็นเช่นนั้นเอง เรียกว่าเป็นกฎธรรมชาติ ในทาง
ปฏิบัติสอนให้คนมีเมตตากรุณาอย่างเป็นสากล ชาวพุทธต้องมีความเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์ทั่วกัน
หมดไม่เลือกพวกเขาพวกใคร 
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  3)  หลักธรรมให้ความส าคัญของสาระ (ธรรม) และรูปแบบ (วินัย) ธรรมวินัยจึงเป็นชื่อ
หนึ่งของพุทธศาสนา ต้องมีทั้งสองอย่าง ธรรมเป็นหลักความจริง ซึ่งมีอยู่แล้วตามธรรมดาของมันและ
เป็นสิ่งที่ผู้ศึกษาปฏิบัติสามารถเข้าถึงได้ ส่วนวินัย เป็นกฎเกณฑ์ ข้อบังคับ กติกา หรือข้อบัญญัติที่
ก าหนดขึ้นเพื่อให้คนในสังคมประพฤติปฏิบัติ เพื่อความเจริญและความสงบสุข วินัยเปรียบได้กับศีล 
เช่น ศีล 5 เป็นต้น 
  4)  หลักธรรมสอนหลักกรรม พระพุทธศาสนายึดเอาการกระท าหรือความประพฤติเป็น
เครื่องจ าแนกคน ไม่แบ่งแยกด้วยชาติก าเนิด ผิวพรรณ เน้นการรับผิดชอบต่อการกระท าของตน ไม่
ซัดทอดสิ่งภายนอก มีการส ารวจตนเองเป็นเบื้องต้นก่อน นอกจากนี้สอนหลักกรรมให้รู้จักพึ่งตนเอง 
ไม่ฝากไว้กับโชคชะตา กรรมสอนคู่กับความเพียร ความส าเร็จเกิดขึ้นได้จากความเพียรและจากการ
กระท าตามทางของเหตุและผล 
  5)  สอนให้มองความจริงโดยแยกแยะจ าแนกครบทุกด้านทุกมุม ตัวอย่างเช่น มีผู้ถาม
เรื่อง การพูดว่าสิ่งใดควรพูด สิ่งใดไม่ควรพูด พระพุทธองค์ตรัสแยกแยะให้ฟังว่า “วาจาใดไม่จริง ไม่
เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง 
พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ไม่ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส วาจาใดไม่
จริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์ไม่ตรัส วาจาใดเป็นค าจริง ไม่เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง 
พระองค์ไม่ตรัส และวาจาใดเป็นค าจริง เป็นประโยชน์ ถูกใจผู้ฟัง พระองค์เลือกกาลที่จะตรัส” 
ลักษณะท่าที่ของการสนองตอบหรือปฏิกิริยาต่อสิ่งทั้งหลายแบบชาวพุทธ ต้องมองอย่างวิเคราะห์ 
แยกแยะ จ าแนก แจกแจงครบทุกด้าน 
  6)  หลักการส าคัญของพุทธศาสนาคือ มุ่งอิสรภาพ ดังพุทธพจน์ว่า “มหาสมุทรแม้จะ
กว้างใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่น้ าในมหาสมุทรที่มากมายนั้น มีรสเดียวคือรสเค็มฉันใด ธรรมวินัย      
ของพระองค์ที่สอนไว้มากมาย ทั้งหมดก็มีรสเดียว คือ วิมุติรส ได้แก่ ความหลุดพ้นจากทุกข์และปวง
กิเลส ฉันนั้น” 
  7)  เป็นศาสนาแห่งปัญญา ดังพุทธพจน์ว่า  “ธรรมทั้งหลายทั้งปวงมีปัญญาเป็นยอด
ยิ่ง” หลักปัญญาส าคัญ เพราะปัญญาเป็นตัวตัดสินในการเข้าถึงจุดหมายของพระพุทธศาสนา โดยให้
ความส าคัญแก่ศรัทธา ศีล สมาธิ ว่าเป็นปัจจัยที่ขาดไม่ได้เพื่อเข้าถึงจุดหมาย โดยมีปัญญาเป็นตัว
ตัดสินสูงสุด นั่นคือ ศรัทธา ก็ขาดปัญญาไม่ได้ ศีล ก็เพื่อประคับประคองจนเกิดปัญญา สมาธิ ก็ต้อง
น าไปสู่ปัญญา มิฉะนั้นจะหลงผิด หลงทาง ปัญญา จึงเป็นคุณธรรมส าคัญ เป็นเอก ปัญญาในขั้นสูงสุด
คือปัญญาในขั้นที่รู้เท่าทันสัจธรรม เรียกว่า วิปัสสนาปัญญา 
  8)  สอนหลักอนัตตา พระพุทธศาสนาประกาศหลักส าคัญเกี่ยวกับความจริงของสิ่ง
ทั้งหลายหรือของสภาวธรรมต่างๆ คือ หลักอนัตตา เป็นหลักใหม่ที่โลกไม่เคยค้นพบมาก่อน ความยึด
ติดในอัตตาหรือตัวตนเป็นสิ่งฝังลึกแนบแน่นในจิตใจมนุษย์ แต่แท้จริงผู้มีปัญญาเห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่
ด ารงอยู่เป็นไปตามธรรมดาของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของ ไม่สามารถบงัคับให้เป็นไปตามใจปรารถนาได ้
  9)  การมีทัศนคติที่มองสิ่งทั้งหลายตามความสัมพันธ์แห่งเหตุและปัจจัยเชื่อมโยงกัน อิง
อาศัยกันเป็นไปตามธรรมดาแห่งเหตุปัจจัยนั่นเอง 
  10)  ยืนยันในศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ เชื่อว่ามนุษย์ประเสริฐด้วยการฝึกฝนพัฒนา 
เมื่อพัฒนาแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐสุด ดังพุทธพจน์ว่า ผู้ที่ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่มนุษย์ (ทนฺโต
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เสฏโฐ  มนุสฺเสสุ) และเมื่อฝึกดีแล้วมนุษย์ก็จะประเสริฐกว่าเทพทั้งหลาย พระพุทธองค์ฝึกพระองค์ดี
แล้ว แม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมัสการ 
  11)  เป็นศาสนาแห่งการศึกษา น าเอาการศึกษาเข้ามาเป็นสาระส าคัญ เป็นเนื้อแท้ของ
การด าเนินชีวิต หลักปฏิบัติทั้งหมดในพระพุทธศาสนาเรียกว่า มรรค หมายถึงทางด าเนินชีวิต ดังนั้น
วิถีชีวิตของชาวพุทธ คือ การด าเนินชีวิตตามมรรคมีองค์ 8 เรียกย่อว่า ศีล สมาธิ  ปัญญา หรือ
ไตรสกิขา ในที่สุดจะบรรลุจุดหมายแห่งชีวิตที่ดีงาม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
  12)  ให้ความส าคัญทั้งแก่ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ปัจจัยภายในได้แก่ โยนิโส
มนสิการ คือ การคิดใคร่ครวญในธรรมโดยแยบคาย ลึกซึ้งอย่างผู้มีปัญญา คือ รู้จักคิด คิดเป็น ปัจจัย
ภายนอก ได้แก่ กัลยาณมิตรที่ดี มีครูอาจารย์ที่ดี มีพ่อแม่ที่ดี ให้ความรู้ที่ถูกต้อง เป็นตัวอย่างที่ดี มี
แหล่งความรู้ มีสื่อมวลชนที่ให้สติปัญญา 
  13)  สอนให้ตื่นตัวด้วยความไม่ประมาท พระพุทธเจ้าทรงเน้นย้ า อัปปมาทธรรม หรือ 
ความไม่ประมาท ถึงกับตรัสเป็นปัจฉิมวาจา คือ พระด ารัสสุดท้ายก่อนจะปรินิพพานว่า “สังขาร
ทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิด” 
  14)  สอนให้เห็นทุกข์ แต่เป็นสุข นั่นคือ พระพุทธศาสนาสอนให้มองเห็นความทุกข์ แต่
ให้ปฏิบัติด้วยความสุข ทุกข์ สอนไว้ในหลักไตรสิกขา คือ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตาและทุกข์ ในหลัก
อริยสัจ 4  (ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค)  เมื่อความทุกข์มีอยู่จริง พระพุทธศาสนาก็สอนให้เผชิญหน้า
ความทุกข์นั้นไม่เลี่ยงหนี แต่ให้มองดูทุกข์นั้นด้วยความรู้เท่าทัน จึงท าให้มีจิตใจปลอดโปร่ง เป็นอิสระ 
มีปัญญา ไม่ถูกทุกข์บีบคั้น 
  15)  มุ่งประโยชน์สุขเพื่อมวลชน พระพุทธเจ้าทรงตรัสหลักนี้เสมอ เมื่อเริ่มประกาศพระ
ศาสนาทรงตรัสแก่ภิกษุว่า “ภิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไป เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่ชน
ทั้งหลาย เพื่อความสุขแก่ชนทั้งหลาย เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก” ดังนั้นการด าเนินชีวิตของชาวพุทธ
ทั้งหลายจึงควรด าเนินตามพระด ารัสนี้ คือ การท าประโยชน์แก่ผู้อื่นและแก่สังคม เมื่อท าความเข้าใจ
หลักหลักธรรมที่ส าคัญดังกล่าวแล้ว จะท าให้สามารถเข้าใจแนวทางการด าเนินชีวิตตามแบบวิถีพุทธได้
กระจ่างชัดเจนยิ่งขึ้น 
 พระครูวิจิตรธรรมโชติ  (2548, หน้า ก-ข)  ได้สรุปหลักเกณฑ์วินิจฉัยความหมายและ
คุณค่าของหลักธรรมไว้ว่า  ธรรมเป็นอุปกรณ์เปรียบเหมือนยานพาหนะ เป็นธรรมที่คงตัวและปรับได้ 
เป็นกุศลธรรมและอกุศลธรรม ซึ่งธรรมะตามที่ได้ศึกษามาแล้ว มีความหมายว่าเป็นธรรมชาติหรือเป็น
สิ่งพื้น ๆ ที่มีอยู่ในตัวของแต่ละคน เมื่อครั้งพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมหรือเข้าถึงหลักธรรมชาติแล้ว
พระองค์ก็ทรงน ากฎของธรรมชาติมาตีแผ่ให้เห็นสภาพที่เป็นจริง และได้สรุปว่า  “ธรรม” หมายถึง 
พระเจ้า (God)  กฎของธรรมชาติ (Law of Nature) ความพอดี (Middle law) พรหมจรรย์หรือชีวิต
อันประเสริฐ (Holy life)  ความจริง (Truth) ความอยู่รอด (Freedom Salvation) ความเหมาะสม 
(Fitness) ความถูกต้อง (Rightness) คุณธรรมของมนุษย์ (Virtue) หน้าที่ถูกต้อง (Duty) ความ
กลมกลืน (Harmony) ที่สุดแห่งปัญญา (Ending of problem) ความปกติ (Ordinary) ความดีสูงสุด 
(Utmost Goodness) ความเย็นสูงสุด (Utmost calm) ความว่าง (Empty) อมตะหรือชีวิตนิรันดร์ 
(Immortal) สันติภาพ (Peace) 



13 

 สุภาคย์  อินทองคง  (2550, หน้า28)  ได้ให้ความหมายของหลักหลักธรรมไว้ว่า หลัก
หลักธรรม หมายถึง หลักธรรม ค าสอน ที่เชื่อกันว่า เป็นผลแห่งการค้นคว้า เป็นภูมิรู้ ภูมิปัญญาของ
พระพุทธองค์ที่ถูกถ่ายทอดสืบต่อมาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2550 ปี แล้ว และได้ชื่อว่า เป็นภูมิปัญญา
โลก เป็นภูมิปัญญาของมนุษยชาติ เป็นมรดกโลก ที่หาค่ามิได้ 
 วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี  (2555)  กล่าวว่า “หลักธรรม หรือ พระธรรม หมายถึง ธรรม ซึ่ง
พระพุทธเจ้าทรงค้นพบและน าออกเผยแผ่ หรือค าสอนของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับความจริงตาม
ธรรมชาติของทุกข์และวิธีการดับทุกข์ หลักธรรมของพระพุทธเจ้านั้นแต่เริ่มสืบทอดกันด้วยวิธีท่องจ า
แบบปากต่อปาก สมัยต่อมาจึงได้มีการบันทึกไว้เป็นตัวอักษร คัมภีร์ที่บันทึกหลักธรรมนั้น เรียก
พระไตรปิฎกและมีค าอธิบายจัดไว้เป็นหมวดคัมภีร์ เรียกชื่อต่าง ๆ อาทิ อรรถกถา , ฎีกา, อนุฎีกา 
ตามล าดับ 
 2.1.1  ความหมายของหลักอิทธิบาท  4 
 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนามีอยู่จ านวนมากหลายหมวดด้วยกัน ซึ่งแต่ละหมวดนั้นมี
ความส าคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตของคนเราทุกคน หลักธรรมดังกล่าวสามารถน าไปใช้กับตัวเองและ
ต่อผู้อื่น ตลอดจนน าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของแต่ละบุคคลสุดแต่ว่าจะเลือกใช้ให้ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ได้อย่างไร จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่นักเรียนนักศึกษาจะต้องน าหลักธรรมไปในการศึกษาเล่า
เรียน หลักธรรมที่มีความจ าเป็นส าหรับนักเรียนนักศึกษา คือ หลักอิทธิบาท 4 ซึ่งได้มีผู้รู้และนักการ
ศึกษาหลายท่านได้ความหมายไว้ดังนี ้
 พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (2538, หน้า 9)  ได้กล่าวถึง 
อิทธิปาทวิภังค์  สิตตันตภาชนีย์  ดังนี้ 
  ค าว่า อิทธิ มีอธิบายว่า ความส าเร็จ ความส าเร็จด้วยดี กิริยาที่ส าเร็จ กิริยาที่ส าเร็จ
ด้วยดี  ความได้ ความได้เฉพาะ ความถึง ความถึงด้วยดี ความถูกต้อง การท าให้แจ้ง ความเข้าถึงธรรม
เหล่านั้น 
  ค าว่า เจริญอิทธิบาท มีอธิบายว่า ภิกษุ เสพ เจริญ ท าให้มากซึ่งธรรมเหล่านั้น
เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า เจริญอิทธิบาท 
  อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรมที่ท าให้ผู้ปฏิบัติตามประสบความส าเร็จ 4 ประการ ดังนี ้
  ฉันทิทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารเป็น
อย่างไร  
  ถ้าภิกษุท าฉันทะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิตนี้ เรียกว่า ฉันทสมาธิ ภิกษุ
นั้นสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด
มิให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่นเพื่อละบาป อกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่นเพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้น  สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่นเพื่อความด ารงอยู่ไม่เลือนหาย
ภิยโยภาพ  ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้วธรรมเหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขาร ประมวลย่อ
ฉันทสมาธิและปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่า ฉันทสมาธิ และปธานสังขารด้วย
ประการฉะนี ้
  วิริยิทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารเป็นอย่างไร 
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  ถ้าภิกษุท าวิริยะให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิตนี้ เรียกว่า วิริยสมาธิ ภิกษุนั้น
สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิ
ให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น 
แล้วสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น
สร้างฉันทะ  พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อความด ารงอยู่ไม่เลือนหายภิยโยภาพ  
ไพบูลย์  เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้ว  ธรรมเหล่านี้เรียกว่า   ปธานสังขาร ประมวลย่อวิริย
สมาธแิละปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่าวิริยสมาธิและปธานสังขาร ด้วยประการฉะน้ี 
  จิตติทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธแิละปธานสังขารเป็นอยา่งไร 
  ถ้าภิกษุท าจิตให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิตนี้ เรียกว่า จิตตสมาธิภิกษุนั้น
สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดมิ
ให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่เกิดขึ้น
แล้วสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 
สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อความด ารงอยู่ไม่เลือนหายภิยโยภาพ  
ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ธรรมเหล่านี้เรียกว่า ปธานสังขารประมวลย่อจิตตสมาธิ 
และปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกัน จึงนับได้ว่าจิตตสมาธิและปธานสังขาร ด้วยประการฉะนี้ 
  วิมังสิทธิบาท  ภิกษุเจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิและปธานสังขารเป็น
อย่างไร 
 ถ้าภิกษุท าวิมังสาให้เป็นอธิบดีแล้วได้สมาธิ ได้เอกัคคตาจิตนี้ เรียกว่า วิมังสาสมาธิ  ภิกษุ
นั้นสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อป้องกันบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิด
มิให้เกิดขึ้น สร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น  เพื่อละบาปอกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น เพื่อยังกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้
เกิดขึ้นสร้างฉันทะ พยายามปรารภความเพียร ประครองจิตมุ่งมั่น  เพื่อความด ารงอยู่ไม่เลือนหาย
ภิยโยภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งกุศลธรรมที่เกิดแล้ว ธรรมเหล่านี้ เรียกว่า ปธานสังขาร ประมวล
ย่อวิมังสาสมาธิและปธานสังขารเข้าเป็นอย่างเดียวกันจึงนับได้ว่าวิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร ด้วย
ประการฉะนี ้ (พระไตรปิฎกภาษาไทย, 2539, หน้า 35/342-347) 
 พุทธทาสภิกขุ  (2537, หน้า 9)  ได้อธิบายว่า อิทธิบาทแยกเป็นอิทธิ แปลว่า ความส าเร็จ
บาท แปลว่า ฐานเชิงรองดังนั้นอิทธิบาทจึงแปลว่า รากฐานแห่งความส าเร็จซึ่งมี 4 อย่าง คือ ฉันทะ 
วิริยะ จิตตะและวิมังสา 
 บุญมี  แท่นแก้ว  (2539, หน้า 142)  กล่าวว่า ตามหลักพุทธศาสนากล่าวไว้ ว่าผู้หวังความ
เจริญควรปฏิบัติในธรรมอันเป็นเครื่องน าไปสู่ความเจริญหรือส าเร็จตามความประสงค์หมายความว่า
เมื่อต้องการความเจริญก้าวหน้าต้องสร้างเหตุผลเพื่อให้เกิดผลนั้น ๆ เพราะผลย่อมมาจากเหตุ การ
สร้างเหตุนั้นถึงแม้จะยากยิ่งเพียงใด หากใช้คุณธรรมเข้าสนับสนุนแล้วยิ่งจะส าเร็จตามความประสงค์
ได้ คุณธรรมที่จะช่วยให้ส าเร็จหรือความเจริญก้าวหน้าดังประสงค์ คือ อิทธิบาท 4 
 สุชีพ  ปุญญานุภาพ  (2541, หน้า 19)  ได้ให้ค าแปลของอิทธิบาท 4 ไว้ 2 ทาง คือ หนึ่ง 
แปลว่า ข้อปฏิบัติที่ให้รู้ฤทธิ์ (Basic of Psychic Power) อีกอย่างหนึ่งแปลว่า ข้อปฏิบัติที่ให้บรรลุถึง
ความส าเร็จ (Low of Success)  และสุชีพ  ปุญญานุภาพ  (2539, หน้า 676)  ได้ให้ความหมาย  
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อิทธิบาท 4 ไว้อีกว่า เป็นคุณให้บรรลุความส าเร็จ 4 อย่างได้แก่ ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
วิริยะ ความเพียร จิตตะ เอาใจใส่  วิมังสา ใช้ปัญญาพิจารณาสอบสวน 
 พระธรรมปิฎก  (2546, หน้า 842)  ได้ให้ความหมายว่า อิทธิบาท 4 ธรรมที่เป็นเหตุให้
ประสบความส าเร็จมี 4 อย่าง คือ ฉันทะ มีความพอใจ มีใจรัก คือ พอใจที่จะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจ
รักต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจกรรมหรืองานที่ท า มิใช่สักว่าท าให้เสร็จ ๆ หรือเพียง
เพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร  วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วย
ความพยายามเข้มแข็งอดทน เอาธุระไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย  จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่
ท านั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยใจฟุ้งซ่านเลื่อนลอย ใช้ความคิดเรื่องนั้นบ่อย ๆ  เสมอ ๆ  วิมังสา ใช้
ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อน
เกินเลยบกพร่องขัดข้องเป็นต้น แปลให้ง่ายตามล าดับว่า  “มีใจรัก พากเพียรท า เอาจิตฝักใฝ่ ใช้
ปัญญาสอบสวน” 
 จารุมาศ  เรืองสุวรรณ  (2548, หน้า ก)  ได้สรุปหลักอิทธิบาท 4 ไว้ว่า เป็นหลักแห่งการ
ประกอบการงานใด ๆ ให้ส าเร็จ ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจและรักที่จะท าในงานนั้น ๆ  
วิริยะ คือ ความพากเพียรในการท างานอย่างไม่ย่อท้อจนงานส าเร็จ  จิตตะ คือ การตั้งใจท างานหมั่น
ตรวจตรางานอยู่เสมอ เอาใจใส่ในสิ่งที่ท า ไม่เอาใจไปคิดในเรื่องอื่น วิมังสา คือ การคิดไตร่ตรอง
เกี่ยวกับงานที่ท าใช้สติปัญญาคิดใคร่ครวญข้อดีข้อเสียและปรับแก้อย่างมีเหตุผล 
 พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2550, หน้า 160/231)  ได้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 
ว่า คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมี 4 อย่าง คือ 
  1.  ฉันทะ ความพอใจ คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและ
ปรารถนาจะท าให้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  2.  วิริยะ ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายามเข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย 
  3.  จิตตะ ความคิดมุ่งไป คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าในสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิต
ฝักใฝ่ไม่ปล่อยให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้สิ่งที่ท า 
  4.  วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหา
เหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง  
 สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  (2550, หน้า 238)  กล่าวว่า อทิธิบาท 4 คุณธรรมที่น าไปสูค่วามส าเร็จ
แห่งผลที่มุ่งหมายหรือหนทางแห่งการด าเนินชีวิตไปสู่ความส าเร็จ ความถูกต้องและการเข้าถึง
ประโยชน์สุข นอกจากนี้อิทธิบาทยังเป็นธรรมที่อนุโลมได้ว่า มีจุดมุ่งหมายเพื่ อความส าเร็จในการ
ปฏิบัติหน้าที่การงานของบุคคล เช่น ประสบความส าเร็จทางด้านการเรียน การประกอบอาชีพ การ
ด ารงชีวิต เป็นต้น 
 ปริญญ์  จงวัฒนา (2550, หน้า 144-145) กล่าวว่า อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรม 4 ประการที่
เป็นบาทฐานน าไปสูค่วามส าเร็จ ดังนี ้
  1.  ฉันทะ ความพอใจ คือ ความพึงใจที่จะกระท ากิจใด ๆ เพื่อที่ให้ได้รับผลส าเร็จตาม
ปรารถนา 
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  2.  วิริยะ ความเพียร คือ มีความขยันหมั่นเพียรที่จะกระท ากิจใด ๆ ที่ได้ตั้งปรารถนาไว้
แล้วและได้มีความพอใจ พึงใจ กระท าแล้วให้ส าเร็จลุล่วงตามปรารถนา 
  3.  จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการที่จะกระท ากิจใด ๆ ที่ตั้งปรารถนาไว้แล้ว
ได้มีความพอใจ พึงใจก่อกิจกรรมนั้นแล้วได้ใช้ความเพียรพยายามแล้ว ก็ต้องใช้ก าลังใจ ก าลังความคิด 
ก าลงัสติปัญญาและสมาธิ ไม่หันเหไปทางอ่ืน การกระท ากิจน้ัน ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา 
  4.  วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจพิจารณา คือ เมื่อกระท าสิ่งใด ๆ แล้ว
ย่อมประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้าง ก็ต้องใช้การใคร่ครวญพิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นด้วย
อุบายปัญญา ตั้งข้อสมมติฐานเป็นเหตุเพื่อที่จะหาปัจจัยองค์ประกอบในสิ่งที่ตนรู้มาเป็นข้อ
เปรียบเทียบเชิงกระทบ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้ นได้และท าการทดสอบทดลองว่า
สามารถให้ผลได้จริงตามที่ตั้งข้อสมมติหรือไม่ กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกจนมีความแน่ใจ จนสามารถประสบ
กับความส าเร็จได้ ตามปรารถนาตั้งใจ 
 พระปราโมทย์  ปาโมชฺโช  (2552, หน้า 224)  ได้กล่าวเกี่ยวกับอิทธิบาทไว้ว่า ตรงที่เรา
สนุกที่ได้ท าอะไรสักอย่างที่ดี ๆ เรียกว่า ฉันทะ เมื่อฉันทะเกิด วิริยะก็จะเกิดเอง มันสนุกที่ได้ดูกายดูใจ
หรือสนุกที่ได้ดูจิตท างาน มันจะดูขยัน จิตใจก็จะค่อย ๆ จดจ่อไม่วอกแวกไปที่อื่น จะคอยเรียนรู้ตัวเอง
อยู่เรื่อย ๆ เรียกว่า จิตตะ วันหนึ่ง ๆ ไม่ท าอะไรแล้วใจจะแคล้วเคล้าอยู่แต่ธรรมะ คิดถึงแต่ธรรมะ
อะไรอย่างนี้ อยากฟังซีดีนึกก็นึกถึงแต่หัวข้อธรรมเคล้าเคลียให้ไปเที่ยวที่อื่น ไม่อยากไป คอย
ใคร่ครวญอยู่ในธรรมะ เรียกว่า วิมังสา 
 วิริยะ จิตตะ วิมังสา มันเริ่มมาจากฉันทะตัวเดียวนี่แหละ ตัวอื่นมันจะตามมา ฉะนั้นถ้ามี
อิทธิบาทสี่ใจเคล้าอยู่กับธรรมะเรื่อย ๆ เห็นแต่ธรรมะทุกวัน รู้กาย รู้ใจ กายกับใจท างานไปเรื่อย     
ใจเคล้าเคลียตามรู้ตามดูเรื่อย ๆ ผลส าเร็จก็เกิดขึ้น คือ ความเข้าใจความจริงของกายของใจก็เกิดขึ้น
อย่างรวดเร็ว ดังนั้น  อิทธิบาทเป็นธรรมที่ส าคัญมาก 
 พระครูพิศาลธรรมรักขิต (2554, หน้า 17) ได้ให้ความหมายของ อิทธิบาท 4 ได้แก ่
  1.  ฉันทะ พอใจในการท างาน 
  2.  วิริยะ พากเพียรต่อสู้กับอุปสรรคที่เกิดขึ้น 
  3.  จิตตะ การตั้งใจแน่วแน่ต่องานที่ได้รับมอบหมายหรือปฏิบัติอยู่นั้น 
  4.  วิมังสา พิจารณาหาข้อบกพร่องเพื่อจะได้แก้ไขปรับปรุงในโอกาสต่อไปและพยายาม
รักษาระดับของคุณภาพงานให้มั่นคง และก้าวหน้าต่อไปอย่างฉลาดและเข้าใจจริง 
 พันเอกหลักแก้ว  อัมโรสถ  (2555, หน้า 150)  ได้กล่าวเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ไว้ว่า หลัก
ความส าเร็จปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้น ๆ ที่เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรม
ให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ 
  1.  ฉันทะ มีใจรัก คือ พอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการให้เป็นผลส าเร็จอย่าง
ดีแห่งกิจหรืองานที่ท า มิใช่สักแต่ว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียรเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 
  2.  วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม  
เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 
  3.  จิตตะ เอาใจฝักใฝ่ คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิดไม่ปล่อยจิตใจ
ให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ เสมอ ๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
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  4.  วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผล
และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้นโดยรู้จักทดลอง วางแผน 
วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 
 วิกิพีเดีย  สารานุกรมเสรี  (2556)  ได้ให้ความหมายของอิทธิบาท 4 ไว้ว่า อิทธิบาท หรือ 
อิทธิบาท 4 เป็นศัพท์ในพุทธศาสนา หมายถึง ฐานหรือหนทางสู่ ความส าเร็จหรือคุณเครื่องให้ถึง
ความส าเร็จ คุณเครื่องส าเร็จสมประสงค์ ทางแห่งความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่
มุ่งหมาย มี 4 ประการ คือ 
  -  ฉันทะ (ความพอใจ) คือ ความต้องการที่จะท า ใฝ่ใจรักจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและ
ปรารถนาจะท าใหไ้ด้ผลดียิ่งๆขึ้นไป 
  -  วิริยะ (ความเพียร) คือ ขยันหมั่นประกอบสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน 
เอาธุระไม่ท้อถอย 
  -  จิตตะ (ความคิด) คือ ตั้งจิตรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่
ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป 
  -  วิมังสา (ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง) คือ หมั่นใช้ปัญญา พิจารณาใคร่ครวญ 
ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน วัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น 
 จีรารัตน์ แก้วบุญเรือง  (2556)  ได้กล่าวถึง อิทธิบาท 4 วิถีแห่งความส าเร็จ ไว้ว่า การ
ท างานอะไรก็ตามสิ่งที่คาดหวังหรือเฝ้ารอคอย คือ ความส าเร็จของผลงาน ในทางพระพุทธศาสนาเรา
เรียกว่า อิทธิบาท 4 ในการท างานแต่ละครั้งจะประสบผลส าเร็จหรือไม่ย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายด้าน 
เช่น ความเอาใจใส่ ความตั้งใจ ความจริงใจ เป็นต้น ในการน าเสนอวิธีการท างานให้ส าเร็จในฉบับนี้ 
ผู้เขียนขออนุญาตน าเอาค าบรรยายธรรมะของ พุทธทาสภิกขุ มากล่าวอ้างดังนี้  
  ค าว่า อิทธิบาท แปลว่า บาทฐานแห่งความส าเร็จ หมายถึง สิ่งซึ่งมีคุณธรรม เครื่องให้ลุ
ถึงความส าเร็จตามที่ตนประสงค์ ผู้หวังความส าเร็จในสิ่งใด ต้องท าตนให้สมบูรณ์ ด้วยสิ่งที่เรียกว่า    
อิทธิบาท ซึ่งจ าแนกไว้เป็น 4 คือ  
   1.  ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น  
   2.  วิริยะ ความพากเพียรในสิ่งน้ัน  
   3.  จิตตะ ความเอาใจใส่ฝักใฝ่ในสิ่งนั้น  
   4.  วิมังสา ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของสิ่งน้ัน  
  ธรรม  4  อย่างน้ี ย่อมเนื่องกันแต่ละอย่าง ๆ มีหน้าที่เฉพาะของตน  
   ฉันทะ คือ ความพอใจ ในฐานะเป็นสิ่งที่ตนถือว่าดีที่สุดที่มนุษย์เราควรจะได้ข้อนี้
เป็นก าลังใจ อันแรกที่ท าให้เกิดคุณธรรม ข้อต่อไปทุกข้อ วิริยะ คือ ความพากเพียร หมายถึง การ
กระท าที่ติดต่อ  ไม่ขาดตอนเป็นระยะยาวจนประสบ ความส าเร็จ ค านี้มีความหมายของความกล้า
หาญเจืออยู่ด้วย ส่วนหนึ่ง จิตตะ คือ ความไม่ทอดทิ้งสิ่งนั้นไปจากความรู้สึกของตัว ท าสิ่งซึ่งเป็น
วัตถุประสงค์นั้น  ให้เด่นชัดอยู่ในใจเสมอ ค านี้รวมความหมายของค าว่า สมาธิอยู่ด้วยอย่างเต็มที่ 
วิมังสา คือ ความสอดส่องในเหตุและผลแห่งความส าเร็จ เกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ให้ลึกซึ้งยิ่งๆ ขึ้นไป
ตลอดเวลา ค านี้รวมความหมายของค าว่า ปัญญา ไว้อย่างเต็มที่ บุคคลเมื่อประกอบด้วยคุณธรรม 4 
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อย่างนี้แล้ว ย่อมประสบความส าเร็จในสิ่งที่ไม่เหลือวิสัยของมนุษย์ ซึ่งโดยตรงทาง หมายถึง ความดับ
ทุกข์โดยสิ้นเชิง  ที่เรียกว่า นิพพาน ส่วนเรื่องอื่นนอกนั้นไป ถือว่าเป็นเรื่องพิเศษและไม่มีขอบ
ขีดจ ากัด เพราะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนอกเหนือวิสัยธรรมดาอยู่มาก เช่น เรื่องที่ว่า คนเราอาจมีอายุ
ยืนถึงกัลป์ ด้วยอ านาจแห่งอิทธิบาททั้ง 4 นี้ ซึ่งข้อนี้ มิได้มีความหมายขัดกัน ในข้อที่ว่า อิทธิบาท 4 นี้ 
จะเป็นสิ่งที่ท าให้  อายุยืนถึงปานนั้นได้หรือไม่ แต่มีปัญหาอยู่ที่ว่า คนเราจะสามารถเจริญอิทธิบาทให้
มากถึงเท่านั้นได้หรือไม่ต่างหาก เพราะฉะนั้นท่านจึงถือว่า หลักเกี่ยวกับอิทธิบาทนี้ คงมีความหมาย
ไปตามตัวหนังสือ โดยไม่ต้องมีขอบขีดจ ากัดว่าอะไรบ้าง สรุปความสั้นๆ ว่า วิสัยของใครท าให้เขา
เจริญอิทธิบาทได้มากเท่าใด เขาย่อมได้รับผลเต็มก าลังของอิทธิบาทนั้น แม้ในสิ่งที่บางคนถือว่าเป็น
ของเหลือวิสัยโดยเฉพาะ เช่น การบรรลุนิพพานในที่บางแห่ง ท่านเติมค าว่า อธิปเตยย เข้าข้างท้ายค า
เหล่านี้ เป็นฉันทาธิปไตย  วิริยาธิปไตย  วิมังสาธิปไตย ไปดังนี้ก็มี แปลว่า ความมีฉันทะเป็นใหญ่ เป็น
ต้น ซึ่งที่แท้ก็ได้แก่  อิทธิบาทอย่างเดียวกันนั่นเอง แต่ใช้ค าว่าที่มีความหมายที่เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นว่า ใน
การท ากิจใดๆ ก็ดี ย่อมมีฉันทะ เป็นต้น เหล่านี้เป็นใหญ่หรือเป็นประธานในความส าเร็จ เป็นการชวน
ให้สนใจในสิ่งที่เรียกว่า อิทธิบาท นี้ยิ่งขึ้น มีพระพุทธภาษิตยืนยันอยู่ในที่หลายแห่งว่า การตรัสรู้ 
อนุตรสัมมา สัมโพธิญาณของพระองค์เองส าเร็จได้โดยมีอิทธิบาท 4 นี้ เป็นประธานแห่งการกระท าใน
ล าดับนั้นๆ ฉะนั้น จึงถือว่าเป็นอุปกรณ์อันขาดเสียไม่ได้ ในความส าเร็จทุกชนิดผู้ปฏิบัติเพื่อความดับ
ทุกข์จึงต้องสนใจเป็นพิเศษ แม้การประกอบประโยชน์ในทางโลกก็ใช้หลักเกณฑ์อันเดียวกันนี้ได้เป็น
อย่างดี โดย  เท่าเทียมกันแม้ที่สุด แต่ในกรณีที่เป็นการท าชั่ว ท าบาป ก็ยังอาจน าไปใช้ให้บรรลุผลได้
ตามที่ตนประสงค์ ฉะนั้นท่านจึงจัดเป็นหลักธรรมที่ส าคัญหมวดหนึ่งในบรรดาโพธิปักขิยธรรมทั้งหลาย
นี้นับว่าเป็นอุปกรณ์ในฐานะเป็นเครื่องช่วยให้เกิดการปฏิบัติด าเนินไปได้โดยปราศจากอุปสรรคตั้งแต่
ต้นจนถึงจุดหมายปลายทาง 
 จากความหมายของอิทธิบาท 4  ดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่าความหมายของอิทธิบาท 4 คือ 
หลักธรรมที่น าไปสูค่วามส าเร็จทั้งในด้านการเรียนและการงานอื่น ๆ ให้ส าเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ตนเอง
ตั้งเป้าหมายเอาไว้ ซึ่งมี 4 อย่าง คือ ฉันทะ ความรัก ความพอใจในหน้าที่การงาน การเรียน วิริยะ คือ 
มีความขยันหมั่นเพียรพยายามท างานที่ได้รับมอบหมายนั้นให้เสร็จสมบูรณ์ถูกต้องและทันเวลา  จิต
ตะ คือ เอาใจใส่ในหน้าที่ มีจิตจดจ่ออยู่กับหน้าที่ที่ท า ไม่คิดฟุ้งซ่านอันเป็นบ่อเกิดให้ท างานผิดพลาด
ได้ง่ายและวิมังสา คือ คอยตรวจสอบหาส่วนที่ผิดพลาดแลน้ ามาแก้ไขด้วยสติปัญญาของตน 
 2.1.2  ลักษณะของหลักอิทธิบาท  4 
 ลักษณะของอิทธิบาท 4 เป็นคุณธรรมที่มี ความสัมพันธ์และมีผลต่อกันหมายความว่า ผู้ที่
ปฏิบัติงานหรือหน้าที่โดยที่มีคุณธรรมด้านใดด้านหนึ่งเด่นหรือสูงมากจะส่งผลให้คุณธรรมด้านอื่น  ๆ 
สูงตามไปด้วย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2538, หน้า 845-846)  ได้กล่าวว่า อิทธิบาท 4 ความ
จริงอิทธิบาท 4 อย่างนี้เกื้อหนุนกันและมักมาด้วยกัน เช่น เกิดฉันทะ มีใจรักแล้วก็ท าให้พากเพียร 
เมื่อพากเพียรก็เอาใจใส่อยู่เสมอและเปิดช่องให้ใช้ปัญญาพิจารณาไตร่ตรอง แต่ที่แยกพิจารณาแต่   
ละข้อก็ด้วยถือเอาภาวะที่เด่นเป็นใหญ่เป็นตัวน า เป็นตัวชักจูงข้ออื่น ๆ ในแต่ละกรณี เช่น เมื่อฟัง
ธรรมด้วยกัน คนหนึ่งชอบศึกษาธรรม ฟังด้วยความรักความพอใจในธรรมอยากรู้อยากเข้าใจในธรรม
ให้ย่ิง ๆ ขึ้นไปจึงฟังด้วยจิตแน่วแน่ก็มีฉันทะเป็นตัวเด่นชักน าสมาธแิละกุศลธรรมข้ออื่นๆ อีกคนหนึ่งม ี
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นิสัยหรือความรู้สึกเกิดขึ้นในขณะนั้นว่าเมื่อพบอะไรที่พึงท าก็ต้องสู้ต้องเอาชนะต้องเข้าเผชิญและท า
ให้ส าเร็จ จึงฟังด้วยความรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ท้าทาย จะต้องพยายามเข้าใจให้ได้ ก็มีวิริยะเป็นธรรมเด่นอีก
คนหนึ่งมีนิสัยเอาใจใส่รับผิดชอบไม่ว่าอะไรที่ตนเกี่ยวข้องก็จะต้องใส่ใจเอาจิตจดจ่อติดตามจึงตั้งใจฟัง
เอาจิตติดตามเนื้อความไปก็มีจิตตะเป็นใหญ่ อีกคนหนึ่งคิดจะตรวจสอบว่าธรรมที่แสดงนั้นเป็นจริง
หรือไม่ดี หรือไม่หรือจะค้นหาเหตุผลในธรรมที่ฟัง ฟังไปก็คิดใคร่ครวญพิจารณาสอบสวนไปใจจึงแน่ว
แน่อยู่กับธรรมที่ฟังก็มีวิมังสาเป็นใหญ่ ด้วยเหตุนี้บางแห่งบางท่านจึงเรียกอิทธิบาท 4 นี้ว่า เป็นอธิบดี
หรืออธิปไตย 4 โดยก าหนดเอาภาวะที่เป็นใหญ่เป็นหัวหน้าในกรณีนั้น ๆ ด้วยเหตุนี้   ลักษณะ
คุณธรรมอิทธิบาท 4 ของแต่ละบุคคลจึงมีลักษณะเด่นหรือสูงในแต่ละด้านแตกต่างกันได้และอาจมี
คุณธรรมเป็นลักษณะเด่นหรือสูงมากกว่าหนึ่งด้านก็ได ้
 ดวงเดือน  พันธุมนาวิน  (2539, หน้า 2-4)  ได้แบ่งลักษณะของอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย 
  1  ฉันทะ ความพอใจในสิ่งที่ท า 
  2.  วิริยะ ความพากเพียร ไม่ท้อถอยในสิ่งทีท่ า 
  3.  จิตตะ ความเอาใจใส่ จดจ่อต่อสิ่งที่ท า 
  4.  วิมังสา ความไตร่ตรองในสิ่งที่ท าไปแล้ว 
  ตามพฤติกรรมของมนุษย์ ไว้ 4 ประการ ดังนี ้
   1. ความรู้ในด้านอิทธิบาท 4 ถือว่าเป็นลักษณะที่ ส าคัญอย่างหนึ่งซึ่ งใช้ เป็น
หลักธรรมน าไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนของนักเรียนนักศึกษาให้เหมาะสมตามหลักจริยธรรมหลัก
จริยธรรมนั้นเป็นข้อปฏิบัติที่นักศึกษาจะเลือกหลักธรรมไปใช้ประกอบในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้
เกิดผลส าเรจ็มีประสิทธิภาพสูง 
   2. นักเรียนนักศึกษามีความรู้สึกมั่นใจที่จะน าเอาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษา
ศึกษาเล่าเรียนโดยหลักธรรมดังกล่าวนั้นหากน าไปใช้ในการศึกษาดังกล่าวแล้วจะประสบผลส าเร็จ
หรือไม่มากน้อยเพียงใดนั้นต้องขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของนักศึกษาจะต้องสอดคล้องกับหลักอิทธิบาท 4 
ขอบข่ายของหลักอิทธิบาทมีความหมายกว้างขวาง นักเรียนนักศึกษาต้องมีวิจารณญาณและปัญญาหา
เหตุผลกลั่นกรองที่จะน าหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเป็นดรรชนีบ่งชี้ที่จะบอกถึง
ความส าเร็จในการศึกษาเล่าเรียนตามเป้าหมายที่ตนเองก าหนดไว้ 
   3. เหตุผลทางจริยธรรมก็เป็นส่วนประกอบอีกอย่างหนึ่งในการน าหลักอิทธิบาท 4 
ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อให้เกิดผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพสูงสุด จริยธรรมเป็นเครื่องจูงใจและ
เป็นปัจจัยที่จะผลักดันให้นักเรียนนักศึกษาได้น าหลักอิทธิบาท 4 ไปประยุกต์ใช้ในการศึกษาเล่าเรียน
อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
   4. พฤติกรรมเชิงจริยธรรมก็เป็นสิ่งที่ส าคัญเช่นเดียวกันที่จะท าให้นักศึกษามีความ
นิยมชมชอบที่จะน าหลักอิทธิบาท 4 ไปประกอบใช้ในการศึกษาเล่าเรียนจริยธรรมเชิงพฤติกรรมก็เป็น
ค่านิยมในการศึกษาที่จะท าให้นักศึกษานิยมชอบพอใจ มีความเพียรมีจิตมั่นมีการไตร่ตรองใน
การศึกษาเล่าเรียนเป็นอย่างดีเลิศ 
  การศึกษาหลักธรรมจริยธรรมเป็นองค์ประกอบในการเลือกสรรหลักอิทธิบาท 4 จะท า
ให้ทราบว่าบุคคลมีพฤติกรรมเหมาะสมที่จะน าหลักอิทธิบาท 4 เป็นเครื่องมือในการศึกษาเล่าเรียน
ของนักเรียนนักศึกษา ถ้านักเรียนนักศึกษาขาดหลักจริยธรรมก็จะไม่มีหลักเกณฑ์ในการน าหลัก        
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อิทธิบาท 4 ไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนหลักจริยธรรมและอิทธิบาท 4 จะต้องใช้ควบคู่กันไปเสมอ     
มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด วิถีทางในการน าเอาหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ปฏิบัติจ าเป็นอย่างยิ่งจะต้อง
อาศัยหลักจริยธรรมเป็นขอ้น าทาง 
  จากลักษณะของอิทธิบาท 4 ดังกล่าวสรุปได้ว่า ลักษณะของอิทธิบาท 4 นั้นจะมีความ
สอดคล้องกัน คือ เมื่อมีฉันทะ พอใจที่จะเรียนแล้วก็ก่อให้เกิดความเพียรพยามเกิดขึ้นเพราะหวัง     
ที่จะเรียนให้ได้ผลดีตามที่ตนเองปรารถนาเมื่อขณะที่เรียนก็มีความเอาใจใส่เชื่อฟังตามที่ครูสอน ไม่
หยอกล้อเพื่อเล่นไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมายจากครู เมื่อส่งครูแล้วเห็นความบกพร่องหรือผิดพลาด
เกิดขึน้ก็พิจารณาหาข้อผิดพลาดนั้น แล้วก็แก้ไขเพื่อที่จะท าให้งานนั้นสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 
 2.1.3  องค์ประกอบของหลักอิทธิบาท 4 
 องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ในความหมายของพุทธศาสนานั้นมีการกล่าวเอาไว้อย่าง
มากมายแต่หลัก ๆ แล้วจะมีความหมายที่เป็นแก่นแท้ในการปฏิบัติเพื่อให้เห็นชอบเพียง 4 อย่าง 
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  (2539, หน้า 342-347)  ได้กล่าวถึง     
อิทธิปาทวิภังค ์สุตตันตภาชนีย์  (2539, หน้า 342 -347)  ดังนี ้
  1.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยฉันทะสมาธิ และปธานสังขาร 
  2.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขาร 
  3.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร 
  4.  ภิกษุในธรรมวินัยนี้เจริญอิทธิบาทที่ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิ และปธานสังขาร 
  บรรดาธรรมเหล่านั้นฉันทะเป็นไฉน ฉันทะ คือ ความพอใจ การท าความพอใจ ความ
เป็นผู้ประสงค์จะท าความฉลาด ความพอใจในธรรมน้ี เรียกว่า ฉันทะ 
  สมาธิ เป็นไฉน ความตั้งอยู่แห่งจิตความด ารงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะทีจ่ิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิ พละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า สมาธิ 
  ปธานสังขาร เป็นไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น 
ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งมั่น
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะวิริยินทรีย์ วิริยะ
พละ สัมมาวายามะ น้ีเรียกว่า ปธานสังขาร 
  ภิกษุผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 
ประกอบด้วยฉันทสมาธิปธานสังขาร 
  บรรดาธรรมเหล่านั้น วิริยะ เป็นไฉน วิริยะ คือ การปรารภความเพียรทางใจ ความ
พอใจ การท าความพอใจความเป็นผู้ ประสงค์จะท าความฉลาด สัมมาวายามะ น้ีเรียกว่า วิริยะ 
  สมาธิ เป็นไฉน ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า สมาธิ 
  ปธานสังขาร เป็นไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น 
ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่น ความมุ่งมั่น
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะวิริยินทรีย์ วิริยะ
พละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 
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  ภิกษุผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 
ประกอบด้วยวิริยสมาธิปธานสังขาร 
  บรรดาธรรมเหล่านั้นจิต เป็นไฉน จิตตะ คือ จิต มโน มานัส การท าความพอใจ ความ
เป็นผูป้ระสงคจ์ะท าความฉลาด มโนวิญญาณธาตุที่เหมาะสมกัน นี้เรียกว่า จิต 
  สมาธิ เป็นไฉน ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า สมาธิ 
  ปธานสังขาร เป็นไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น 
ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่นความมุ่งมั่น
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะวิริยินทรีย์ วิริยะ
พละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 
  ภิกษุผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 
ประกอบด้วยจิตตสมาธิปธานสังขาร 
  บรรดาธรรมเหล่านั้น วิมังสา เป็นไฉน วิมังสา คือ ปัญญา ความรู้ชัดความเป็นผู้
ประสงค์จะท าความฉลาดไม่หลงงมงาย ความเลือกเฟ้นธรรม สัมมาทิฐิ น้ีเรียกว่า วิมงัสา 
  สมาธิ เป็นไฉน ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะที่จิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์ สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า สมาธิ 
  สมาธิ เป็นไฉน ความตั้งอยู่แห่งจิต ความด ารงอยู่ความตั้งมั่น ความไม่ส่ายไป ความไม่
ฟุ้งซ่านแห่งจิต ภาวะทีจ่ิตไม่ซัดส่าย สมถะ สมาธินทรีย์  สมาธิพละ สัมมาสมาธิ น้ีเรียกว่า สมาธิ 
  ปธานสังขาร เป็นไฉน การปรารภความเพียรทางใจ ความขะมักเขม้น ความบากบั่น 
ความขวนขวาย ความพยายาม ความอุตสาหะ ความทนทาน ความเข้มแข็ง ความหมั่นความมุ่งมั่น
อย่างไม่ท้อถอย ความไม่ทอดทิ้งฉันทะ ความไม่ทอดทิ้งธุระ ความเอาใจใส่ธุระ วิริยะวิริยินทรีย์ วิริยะ
พละ สัมมาวายามะ นี้เรียกว่า ปธานสังขาร 
  ภิกษุผู้เข้าไปถึงแล้วเข้าไปถึงแล้วด้วยดี เข้ามาถึงแล้ว เข้ามาถึงแล้วด้วยดีเข้าถึงแล้ว 
เข้าถึงแล้วด้วยดี ประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขารนี้ ด้วยประการฉะนี้ เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่า 
ประกอบด้วยวิมังสาสมาธิปธานสังขาร 
  จากข้อความข้างต้นได้มีผู้อธิบายเกี่ยวกับองค์ประกอบของอิทธิบาท 4 ไว้ดังนี ้
  1.  ฉันทะ ความพอใจรักใคร่ในสิ่งนั้น 
   พระธรรมวิสุทธาจารย์  (ธรรมสภา, ม.ป.ป., หน้า 4-5)  กล่าวว่า ฉันทะ เป็นยาแก้
โรคเบื่องานได้เป็นอย่างดี เพราะอานุภาพของความรักมีมาก สามารถท าให้เกิดความห่วงใยและถนอม
สิ่งที่รักที่ให้กล้าที่จะเสียสละ ท าให้ลืมความล าบากและท าให้เกิดก าลังใจในการท างาน เมื่อรักที่จะ
เป็นคนเจริญรุ่งเรื่องให้พยายามปลูกฉันทะ คือ รักวิชาที่ก าลังศึกษาอยู่แล้วดูแลให้งอกงาม ความเบื่อ
หน่ายท้อแท้ก็จะล้มไปเองและนี่คือทางแหง่ความส าเร็จที่มุ่งหมายไว้ 
   บุญมี  แท่นแก้ว  (2539, หน้า 141)  กล่าวว่า ฉันทะ คือ ความพึงพอใจหรือ
ต้องการทีจ่ะท าหรือใฝ่ใจจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ ขึ้นไป 
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   พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2542, หน้า 842)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ ฉันทะ  ไว้
ดังนี้ฉันทะ ได้แก่ ความพอใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจฝักใฝ่ในจุดหมายของสิ่งที่ท าน้ัน อยากท าสิ่งนั้น ๆ 
ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมายพูดง่าย ๆ ว่ารักงานและจุดมุ่งหมายของงาน พูดให้ลึกลง
ไปในทางธรรมว่าความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะที่ดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของ
สิ่งที่กระท าหรือซึ่งจะเข้าถึงด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่ง ๆ น้ันเข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดี ที่
งดงาม ที่ประณีตที่สมบูรณ์ ที่สุดของมันหรืออยากให้ภาวะที่ดีงามเต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของ
งานนั้น ๆ เกิดมีจริงขึ้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายที่ดีงามนั้น ความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็น
คนละอย่างกันกับความอยากได้ในสิ่งนั้น ๆ มาเสพเสวยหรือเอามาเพื่อตัวตนในรูปใด   รูปหนึ่งซึ่ง
เรียกว่า ตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นท าให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อเห็นสิ่งนั้น ๆ งานนั้นๆ 
บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือพูดแยกออกไปว่า ขณะเมื่อสิ่ง
น้ันก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่เกิดปีติเป็นความอิ่มเอิบใจ ครั้นสิ่งหรืองานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับ
โสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมไปด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิกบานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้
ขอบเขต ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่งนั้นมาเสพเสวยรสอร่อยหรือ
ปรนเปรอความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตน เป็นความฉ่ าชื่นใจที่เศร้าหมอง หมกหมักตัว กีดกั้นกักตน
ไว้ ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวลเศร้าเสียดายและหวั่นกลัว
หวาดระแวง 
   พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548, หน้า 35)  ได้อธิบายเกี่ยวกับฉันทะว่า 
ฉันทะ   มีใจรัก คือ พอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจการ
งานทีท่ ามิใช่สักวา่ท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร 
   สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  (2550, หน้า 238)  กล่าวว่า ฉันทะ คือ ความรัก ความชอบ 
ความสนใจในสิ่งที่กระท าหรือหมายถึง การมีความรักและความรับผิดชอบต่องานต่อหน้าที่ของตน 
  2.  วิริยะ ความเพียรพยายามท าในสิ่งนั้น 
   พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2542, หน้า 842)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ วิริยะ  ไว้ดังนี้  
วิริยะ แปลว่า ความอาจหาญ แกล้วกล้า บากบั่น ก้าวไป ใจสู้ ไม่ย่อท้อไม่หวั่นกลัวต่ออุปสรรคและ
ความยากล าบาก เมื่อคนรู้ว่าสิ่งใดมีคุณค่าควรแก่การบรรลุถึง ถ้าวิริยะเกิดขึ้นแก่เขาแล้วแม้ได้ยินว่า
จุดหมายนั้นจะลุถึงได้ยากนัก มีอุปสรรคมากหรืออาจใช้เวลาเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเขาก็ไม่ท้อถอยกลับ
เห็นเป็นสิ่งท้าทายที่เขาจะเอาชนะให้ได้ท าให้ส าเร็จคนที่มีความเพียรเท่ากับมีแรงหนุนเวลาท างาน
หรือปฏิบัติธรรมก็ตามจิตใจจะแน่วแน่มั่นคงพุ่งตรงต่อจุดหมาย สมาธิก็เกิดขึ้นได้เรียกว่าเป็นวิริยสมาธิ 
พร้อมทั้งมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เข้าประกอบคู่ไปด้วยกัน 
   พุทธทาสภิกขุ  และปัญญานันทภิกขุ  (2544, หน้า 178-182)  ได้อธิบายว่า วิริยะ 
ต้องมีความเพียรมั่น คือ เมื่อมีก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญแล้วต่อไปก็มีความมั่นในความเพียร ภาษาบาลี 
เรียกว่า วิริยะ พระพุทธภาษิตที่ว่า วิริเย ทุกฺขมจฺเจติ คนที่จะพ้นทุกข์ได้เพราะความเพียรหรือว่าค าที่
พระมหาชนก กล่าวว่า วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็นคนต้องท าเรื่องไปจนกว่าจะถึง
จุดหมายปลายทาง บุคคลผู้ที่มีความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่ออุปสรรค ไม่กลัวต่อความล าบาก ไม่กลัว
ต่ออะไรทั้งสิ้น เมื่อเราจะไปแล้วก็ไปให้ตามจุดที่เราตั้งไว้ แต่ขอให้ตั้งจุดมุ่งหมายในทางที่ดีงาม ไม่ตั้ง
จุดมุ่งหมายที่เกิดความเดือดร้อนแก่ใครและความเพียรนั้นต้องเพียรสม่ าเสมอ ไม่ใช่เพียรชั่วครั้ง
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ชั่วคราว ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตักเตือนว่า“ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเธอยังไม่ถึงจุดหมายที่เธอ
ต้องการอย่าละความเพียรเป็นอันขาด” 
   พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548, หน้า 35)  ได้อธิบายเกี่ยวกับวิริยะ ว่า 
วิริยะ ความพากเพียร คือขยันหมั่นประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนเอา
ธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ 
  3.  จิตตะ การเอาใจฝักใฝ่ในสิ่งนั้น 
   พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ. ปยุตฺโต)  (2548, หน้า 36)  ได้อธิบายเกี่ยวกับจิตตะว่า 
จิตตะ เอาจิตฝักใฝ่ คือ ตั้งสติรับรู้ในสิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด ไม่ปล่อยจิตใจให้ฟุ้งซ่านเลื่อน
ลอยใช้ความคิดในเรื่องนั้นบ่อย ๆ เสมอ ๆ ท ากิจหรืองานนั้นอย่างอุทิศตัวอุทิศใจ 
   ปิ่น  มุทุกันต์  (2535, หน้า 184)  ได้อธิบายว่า จิตตะ แปลว่า คิดถึงงานซึ่งบอก
ความหมายได้หลายค า เช่น ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ความตั้งใจ ความใส่ใจ ความเอาใจใส่ เป็นต้น คน
ที่มีจิตตะเป็นที่ไม่ปล่อยปะละเลยกับงานของตนคอยตรวจตรางานอยู่เสมอ การงานจึงไม่บกพร่อง จิต
ตะ จึงมีประโยชน์ทีก่ าจัดเสียซึ่งความประมาทเลินเล่อ 
   พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2542, หน้า 842)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ จิตตะ  ไว้
ดังนี้  จิตตะ แปลว่า ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจ
อยู่กับงานนั้น ไม่ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง คนผู้นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่น ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่น ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องงาน
นั้นจะสนใจเป็นพิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่ร่างกาย
การแต่งเนื้อแต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกิน
ลืมนอน ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ท ามีก าลังมาก
เฉพาะส าหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ พร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์
ร่วมสนับสนุนไปด้วย 
   พุทธทาสภิกขุ  (2542, หน้า 36)  ได้อธิบายว่า จิตตะ หมายถึง ก าลังจิต ก าลังสมาธิ
หรือคุณภาพของจิต คุณภาพส่วนที่พึงปรารถนาของจิตเรียกว่า ก าลังจิตหรือก าลังสมาธิ ซึ่งเลยเพ่งเล็ง
ไปแก่ส่วนที่อบรมดีแล้ว คือ จิตที่อบรมดีแล้วเดินมาถูกทางแล้วจึงจะมีคุณสมบัติแล้วมีก าลังมหาศาล
ของมัน 
   สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  (2550, หน้า 239)  กล่าวว่า จิตตะ ความคิดมุ่งไป ตั้งจิตรับรู้ใน
สิ่งที่ท าและท าสิ่งนั้นด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้สิ่งที่ท าอย่าง
มั่นคง 
  4.  วิมังสา การพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ่งนั้น 
   พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2548, หน้า 36)  ได้อธิบายเกี่ยวกับวิมังสา ว่า 
วิมังสาใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อ
ยิ่งหย่อนเกินเลยบกพร่องขัดข้องเป็นต้นในสิ่งที่ท านั้น โดยรู้จักทดลองวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไข
ปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจดัการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดียิ่งขึ้นไป 
   ปิ่น  มุทุกันต์  (2535, หน้า 184)  ได้ให้ความเห็นว่า สุดยอดของวิธีท างานให้ส าเร็จ
รวมอยู่ในอิทธิบาทข้อสุดท้ายนี้ คือ วิมังสา แปลว่า พินิจพิเคราะห์ หมายความว่า ท างานด้วยปัญญา
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ด้วยสมองคิดไม่ใช่สักแต่ว่าท า คนเราถึงจะรักงานเท่าไรบากบั่นปานใดและเอาใจใส่อยู่ตลอดเวลาแต่
ถ้าขาดการใช้ปัญญาพิจารณางานด้วยแล้ว ผลงานก็จะไม่เรียบร้อย ต้องมาท ากันใหม่อยู่อย่างนั้นเข้า
กับลักษณะที่วา่ท าเสร็จแล้วแต่งานมันยังไม่สิ้นสุด 
   พระเทพวิสุทธิญาณ  (2538, หน้า 95)  ได้อธิบายว่า วิมังสา แปลว่า ความพิจารณา
ไตร่ตรองหาเหตุผลในสิ่งนั้น ๆ หมายความว่า ใช้ปัญญาสอดส่องเทียบเคียงเปรียบเทียบทั้งเหตุทั้งผล
ในความดีต่าง ๆ ที่ตนกระท ามาแล้ว คือ ย้อนกลับไปดูว่าตนเองได้ท าเหตุปลูกฉันทะใช้วิริยะได้ตั้งจิต
ตะในการนั้น ๆ ไว้มากน้อยเท่าไรแล้วได้ผลเท่าไร เมื่อบุคคลพิจารณาสอบสวนการกระท าของตนด้วย
ตนก็ย่อมเข้าใจตนเองสามารถปรับตนเองให้ท างานได้ถูกต้อง 
   บุญมี  แท่นแก้ว  (2539, หน้า 141)  กล่าวว่า วิมังสา คือ ความไตร่ตรองหรือ
ทดลอง ได้แก่ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและจรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่
ท านั้นมีการวางแผนวัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น 
   พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  (2542, หน้า 842)  ได้อธิบายเกี่ยวกับวิมังสาไว้ดังนี้  
วิมังสาแปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหา
เหตุผล และตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท า รู้จักทดลองและ
คิดค้นหาทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาเป็นพวก
ชอบคิด ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่น คิดว่าผลนี้เกิด
จากสาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้น ลอง
เปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่จุดไหน ฯลฯ เป็น
เหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีก าลังเรียกว่าวิมังสาสมาธิ 
ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืน ๆ 
   สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  (2550, หน้า 239)  กล่าวว่า วิมังสา ความไตร่ตรองหมั่นใช้
ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผน
วัดผลคิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงอยู่เสมอ 
   จากองค์ประกอบของอิทธิบาท 4 กล่าวสรุปได้ว่า องค์ประกอบของอิทธิบาท 4 
ประกอบด้วยหลักธรรมที่ก่อให้เกิดความส าเร็จในด้านการเรียนและด้านอ่ืน ๆ อีกดว้ยมี 4 ประการคือ 
    1.  ฉันทะ คือ ความรักความพอใจในหน้าที่การเรียนและการงานของตนที่ได้รับ
มอบหมาย ไม่ท าเพื่อสักแต่ว่าท ามีความทุ่มเทเพื่อหวังให้การเรียนนั้นออกมาได้เป็นที่ชื่นชอบและ
พอใจทั้งตนเองและผู้อื่นด้วย 
    2.  วิริยะ คือ ความเพียรพยายามในหน้าที่ การเรียนไม่ย่อท้อต่อการเรียนไม่ว่า
จะยากหรือง่ายก้อพยายามจนให้ถึงที่สุด ไม่ย่อท้อจนกว่าการเรียนจะประสบความส าเร็จหรือไม่
ล้มเลิกความเพียรก่อนที่จะได้ลองท าด้วยตนเอง 
    3.  จิตตะ คือ ความเอาใจใส่ในการเรียนของตนเอง ไม่คิดไปในเรื่องอ่ืน นอกจาก
เรื่องเรียนเมื่อท าหน้าที่ของตนเองไม่ส าเร็จ มีความใส่ใจเอาใจส่อยู่ตลอดเวลา คอยตรวจหา
ข้อบกพร่องอยู่เสมอเพ่ือที่จะได้น ามาแก้ไขให้ดีขึ้น 
    4.  วิมังสา คือ การใคร่ครวญไตร่ตรองหาเหตุผลของความผิดพลาดที่เกิดขึ้นว่า
มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแล้วหาหนทางแก้ไขข้อบกพร่องนั้นให้ดียิ่งขึ้นไป 
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2.2  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 2.2.1 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารการศึกษา เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในเรื่องการจัดระบบการศึกษา
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในองค์การ
ที่มุ่งไปสู่ความส าเร็จของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
บรรลุเปา้หมายที่ต้ังไว้ ซึ่งมีผู้ให้ความหมายของการบริหารสถานศึกษา ไว้ดังนี้ 
 บัณฑิตศึกษา สาขาวิชาศึกษาศาสตร์  (2540, หน้า 3)  ได้อธิบายการบริหารการศึกษาไว้
ว่า หมายถึง การด าเนินงานของกลุ่มบุคคล ซึ่งอาจเป็นการด าเนินงานของครูใหญ่ร่วมกับครูน้อยใน
โรงเรียน หรืออธิการบดีร่วมกับอาจารย์ในมหาวิทยาลัย หรือรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับ
อธิบดีกรมต่าง ๆ และครูอาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ และกลุ่มบุคคลเหล่านี้ต่างร่วมมือกัน
พัฒนาคนให้มีคุณภาพทั้งสิ้น การจะพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้นั้น จะต้องมีการด าเนินการในการเรียน
การสอน การจัดกิจกรรม การวัดผล การจัดอาคารสถานที่และพัสดุครุภัณฑ์ การสรรหาบุคคลมา
ด าเนินการหรือมาท าการสอนในสถาบันการศึกษา การปกครองนักเรียนเพื่อให้นักเรียนเป็นคนดีมีวินัย 
และอื่น ๆ ซึ่งการด าเนินงานเหล่านี้รวมเรียกว่า “ภารกิจทางการบริหารการศึกษา” หรือ “งาน
บริหารการศึกษา” นั่นเอง 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  (2542, หน้า 6)  ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาว่า  
การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิก
ของสังคมในทุกๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้
มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่างๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้
มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรง
ตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ศ.ดร. และ วิบูลย์ โตวณะบุตร ผศ.  (2542, หน้า 6)  ให้ความหมาย
ของการบริหารการศึกษาไว้ว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคน
ร่วมกันด าเนินการ เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้านนับแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ 
เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง 
ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่าง
เหมาะสม เพื่อให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 นพพงษ์ บุญจิตราดุล รศ.  (2543 , หน้า 3-4)  ได้กล่าวไว้ว่า หลักบริหารการศึกษา 
หมายถึงกิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมมือกันด าเนินการเพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ 
ด้าน นับตั้งแต่บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ พฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อให้มีค่านิยมตรงกับความ
ต้องการของสังคมโดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัยการควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล พัฒนาไป
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด าเนินชีวิตอยู่ 
 บุญจันทร์ จันทร์เจียม  (2548, หน้า 13)  ได้ให้ความเห็นว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้ 
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 นิคม แก้วสา  (2548, หน้า 13)  ให้ความหมายว่า การบริหารการศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ 
คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ คุณภาพการศึกษาของนักเรียน
โดยมีงานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในการที่จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่
ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอื่นเป็นงานสนับสนุนและเป็นงานเสริมให้งานวิชาการประสบผลส าเร็จ
ยิ่งขึ้น 
 อุบล เพียรพิทักษ์   (2548, หน้า 13)  กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง การ
บริหารงานในสถานศึกษาทุกๆ ด้าน ส าหรับรูปแบบและวิธีการในการบริหารงานแต่ละสถานศึกษา 
จะแตกต่างกันไปตามความรู้ความสามารถในการใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงานของผู้บริหารแต่
ละภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา 
 มนทิพย์ ทรงกิติพิศาล  (2552, หน้า 33)  ได้กล่าวถึงการบริหารการศึกษา หมายถึง การ
จัดการส่งเสริมช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ของสถานศึกษาให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว ้
 ประภาพรรณ รักเลี้ยง  (2556, หน้า 24)  ได้ให้ความเห็นไว้ว่า การบริหารการศึกษา 
(Educational Administration) หมายถึง กระบวนการที่เกี่ยวกับการวางแผน การจัดองค์การ และ
การควบคุมการใช้ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงาม
โดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสวนทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตหรือหมายถึง กระบวนการท างานด้วย
บุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนและสังคมมีความเจริญงอกงามโดย
การถ่ายทอดความรู้  การฝึก การอบรม การสืบสวนทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลง
ความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อม สังคม การเรียนรู้
และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
 สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง กระบวนการในการท างาน โดยมีผู้บริหาร
สถานศึกษาปฏิบัติภารกิจอย่างเป็นระบบในสถานศึกษาที่ด าเนินการ 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงาน
วิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
 2.2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
 แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารการศึกษา มีความส าคัญมากในการจัดการ
ส่งเสริม ช่วยเหลือกันของผู้เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้การบริหารจัดการของสถานศึกษาบรรลุตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งได้สรุปแนวคิดและทฤษฎีไว้ ดังนี ้
 ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ได้ก าหนดสาระส าคัญไว้ในมาตรา 39 ว่า ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ไปยังคณะกรรมการและส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาโดยตรง โดยแบ่งขอบข่ายงานบริหารสถานศึกษาไว้ 4 ด้าน (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี, 2553, หน้า 14)  ได้แก ่
  1)  ด้านการบริหารวิชาการ 
  2)  ด้านการบริหารงบประมาณ 
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  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล 
  4)  ด้านการบริหารทั่วไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ  (2550, หน้า 30-32)  ได้ก าหนดว่า การบริหารจัดการของ
สถานศึกษา ซึ่งมีหน้าที่ให้บริการการศึกษาแก่ประชาชนและเป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงน าหลักการว่า
ด้วยบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ซึ่งที่เรียกทั่วไปว่า ธรรมาภิบาล มาบูรณาการในการบริหาร
และจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล หลักการดังกล่าว ได้แก่ 
  1)  หลักนิติธรรม 
  2)  หลักคุณธรรม 
  3)  หลักความโปร่งใส 
  4)  หลักการมีส่วนร่วม 
  5)  หลักความรับผิดชอบ 
  6)  หลักความคุ้มค่า 
 คิมบรอจห์และนันเนอรี (Kimbrough and Nunnery, 1976, หน้า 164 อ้างถึงใน อุบล 
เพียรพิทักษ์, 2548, หน้า 14)  ได้แบ่งงานบริหารสถานศึกษาเป็น 8 งานด้วยกัน คือ 
  1)  งานบริหารหลักสูตรและการสอน 
  2)  งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 
  3)  งานธุรการ 
  4)  งานบริหารบุคคล 
  5)  งานกิจการนักเรียน 
  6)  งานสภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
  7)  งานด้านการประเมินผลการวิจัย 
  8)  งานสร้างความเช่ือถือจากประชาชน 
 แคมป์เบลล์ และคนอื่นๆ (Campbell and Others, 1970 อ้างถึงใน ปกรณ์กฤช อินทร์
มงคล, 2550, หน้า 15)  ได้ท าการศึกษาถึงงานบริหารสถานศึกษาไว้และมีความเห็นว่า งานการ
บริหารสถานศึกษามีงานส าคัญๆ อยู่ 6 ประการ คือ 
  1)  งานด้านหลักสูตรและการสอน 
  2)  งานบริหารบุคลากร 
  3)  งานกิจกรรมนักเรียน 
  4)  งานอาคารสถานที ่
  5)  งานงบประมาณและธุรการ 
  6)  งานสัมพันธ์ชุมชน 
 เซอร์จิโอแวนนี่และคนอื่นๆ (Sergiovanni and Others, 1980, หน้า 260 อ้างถึงใน มน
ทิพย์ทรงกิติพิศาล, 2552, หน้า 32)  ได้เสนอแนะว่า งานการบริหารสถานศึกษา ควรประกอบด้วย  
งานส าคัญ 8 ประการ คือ 
  1)  งานสัมพันธ์กับชุมชน 
  2)  งานกิจกรรมนักเรียน 
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  3)  งานหลักสูตรการสอน 
  4)  งานบริหารบุคลากร 
  5)  งานอาคารสถานที ่
  6)  งานธุรการ 
  7)  งานพัฒนาบุคลากร 
  8)  งานประเมินผล 
 ประครอง พงษ์ชนะ  (2555, หน้า  56 )  ได้สรุปเกี่ยวกับหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหารไว้ว่า  
สรุปในการน าหลักธรรมใด ๆ มาปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาล้วนเป็นสิ่งที่ดี เป็น
การเสริมสร้างสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม ละเว้นจากการประพฤติในสิ่งที่ชั่ว ให้ท าแต่
ความดีมีความเมตตากรุณาต่อกัน ไม่เบียดเบียนกัน แต่วิธีการที่จะให้บรรลุดังกล่าวได้ ย่อมแตกต่าง
กันออกไป ตามแต่วิธีการที่จะปฏิบัติตามแนวท างานพระพุทธศาสนา ในลักษณะที่เป็นเหตุ เป็นผล อีก
ทั้งเน้นท างานการใช้สติปัญญาและเหตุผลและเมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
มนุษย์และแบบอย่างที่ดีในสังคม 

 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสถานศึกษาที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้
แสดงการเปรียบเทียบ ดังตารางที่ 2.1 
  
 ตารางที่ 2.1 แสดงการเปรียบเทียบแนวคิด/ทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา 
 

แนวคิด/ทฤษฎ ี การบริหารสถานศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545  

1) ด้านการบริหารวิชาการ 
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 1) หลักนิติธรรม 
2) หลักคุณธรรม 
3) หลักความโปร่งใส 
4) หลักการมีส่วนร่วม 
5) หลักความรับผิดชอบ 
6) หลักความคุ้มค่า 

คิมบรอจห์และนันเนอรี  
(Kimbrough and Nunnery, 1976) 
 

1) งานบริหารหลักสูตรและการสอน 
2) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา 
3) งานธุรการ 
4) งานบริหารบุคคล 
5) งานกิจการนักเรียน 
6) งานสภาวะผู้น าในด้านความสัมพันธ์กับชุมชน 
7) งานด้านการประเมินผลการวิจัย 
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แนวคิด/ทฤษฎ ี การบริหารสถานศึกษา 
8) งานสร้างความเช่ือถือจากประชาชน 

แคมป์เบลล์ และคนอื่นๆ   
(Campbell and Others, 1970) 
 

1) งานด้านหลักสูตรและการสอน 
2) งานบริหารบุคลากร 
3) งานกิจกรรมนักเรียน 
4) งานอาคารสถานที ่
5) งานงบประมาณและธุรการ 
6) งานสัมพันธ์ชุมชน 

แนวคิด/ทฤษฎี การบริหารสถานศึกษา 
 เซอร์จิโอแวนนี่และคนอื่นๆ  
(Sergiovanni and Others, 1980) 
 

1) งานสัมพันธ์กับชุมชน 
2) งานกิจกรรมนักเรียน 
3) งานหลักสูตรการสอน 
4) งานบริหารบุคลากร 
5) งานอาคารสถานที ่
6) งานธุรการ 
7) งานพัฒนาบุคลากร 
8) งานประเมินผล 

 
 

 จากแนวคิดที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยใช้แนวคิดตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบด้วย ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารทั่วไป ซึ่งเป็นขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา ดังต่อไปนี้ คือ 
  1. ด้านการบริหารวิชาการ 
   ก) การพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร
ท้องถิ่น 
   ข) การวางแผนงานด้านวิชาการ 
   ค) การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
   ง) การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
   จ) การพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ 
   ฉ) การวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
   ช) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
   ซ) การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
   ฌ) การนิเทศการศึกษา 
   ญ) การแนะแนว 
   ฎ) การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
   ฏ) การส่งเสริมชุมชน 
   ฐ) การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
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   ฑ) การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน
สถานประกอบการและสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
   ฒ) การจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
   ณ) การคัดเลือกหนังสือ 
   ด) การพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
  2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
   ก) การจัดท าแผนงบประมาณและค าขอตั้งงบประมาณเพื่อเสนอต่อเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   ข) การจัดท าแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงิน ตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยตรง 
   ค) การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
   ง) การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
   จ) การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
   ฉ) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
   ช) การตรวจสอบติดตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
   ซ) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
   ฌ) การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
   ญ) การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
   ฎ) การวางแผนพัสด ุ
   ฏ) การก าหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้าง
ที่ใช้เงินงบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
   ฐ) การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดท าและจัดหาพัสด ุ
   ฑ) การจัดหาพัสดุ 
   ฒ) การควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพัสด ุ
   ณ) การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
   ด) การเบิกเงินจากคลัง 
   ต) การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
   ถ) การน าเงินส่งคลัง 
   ท) การจัดท าบัญชีการเงิน 
   ธ) การจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
   น) การจัดท าและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
   ก) การวางแผนอัตราก าลัง 
   ข) การจัดสรรอัตราก าลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ค) การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
   ง) การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
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   จ) การด าเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
   ฉ) การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
   ช) การด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   ซ) การสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
   ฌ) การรายงานการด าเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
   ญ) การอุทธรณ์และร้องทุกข์ 
   ฎ) การออกจากราชการ 
   ฏ) การจัดระบบและการจัดท าทะเบียนประวัต ิ
   ฐ) การจัดท าบัญชีรายชื่อและให้ความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทาน
เครื่องราชอิสริยาภรณ ์
   ฑ) การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   ฒ) การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรต ิ
   ณ) การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
   ด) การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 
   ต) การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
   ถ) การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
  4. ด้านการบริหารทั่วไป 
   ก) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสาระสนเทศ 
   ข) การประสานงานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
   ค) การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
   ง) งานวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
   จ) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
   ฉ) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
   ช) งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
   ซ) การด าเนินงานธุรการ 
   ฌ) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
   ญ) การจัดท าส ามะโนผู้เรียน 
   ฎ) การรับนักเรียน 
   ฏ) การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา 
   ฐ) การประสานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 
   ฑ) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
   ฒ) การทัศนศึกษา 
   ณ) งานกิจการนักเรียน 
   ด) การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา 
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   ต) การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กร
หน่วยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา 
   ถ) งานประสานราชการกับส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
   ท) การรายงานผลการปฏบิัติงาน 
   ธ) การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
   น) แนวทางการจัดกิจกรรมเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 2.2.3 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา 
  1) ด้านการบริหารวิชาการ เป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้
กระจายอ านาจในการบริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษา
ด าเนินการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา ชุมชน 
ท้องถิ่น และการมีส่วนร่วมจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยส าคัญท าให้สถานศึกษามี
ความเข้มแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจน
วัดผล ประเมินผล รวมทั้งการจัดปัจจัยเกื้อหนุน การพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่นได้อย่างมี
คุณภาพและประสิทธิภาพ  
  ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางวิชาการ ทั้งนี้เพราะผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเป็นผู้ที่อยู่ใน
ต าแหน่งผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่หรืออาจเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยงานต้น
สังกัดของสถานศึกษานั้นๆ จะเป็นผู้ที่มีบทบาทในการก าหนดแบบแผน วิธีการ และขั้นตอนต่างๆ ใน
การปฏิบัติงานบริหารวิชาการไว้อย่างเป็นระบบ รู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา มีความสามารถในการท างานตามบทบาทหน้าที่ที่ก าหนดไว้ ซึ่งเป็นที่รับรู้โดยทั่วไปของ
บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมไปถึงงานที่เป็นความคาดหวังของสังคมว่า ผู้บริหารควรท าและงานที่
ผู้บริหารสถานศึกษาคิดด้วยตนเองจากความรู้ความสามารถและประสบการณ์ว่าเป็นงานในความ
รับผิดชอบที่ต้องท าโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องท าหน้าที่ในฐานะของผู้น าทาง
วิชาการ  ซึ่งมีผู้ให้ความหมายและความส าคัญกับการบริหารวิชาการ ดังนี ้
  กิติมา ปรีดีดิลก (2532, หน้า 74) กล่าวว่า การบริหารงานวิชาการเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับกิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาหรือโรงเรียนเพื่อด าเนินการและพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดี 
และมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535, หน้า 16) ให้ความหมาย การบริหารงานวิชาการ
หมายถึง การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการ
เรียนการสอนให้ได้ผลดีและมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  อาภา บุญช่วย (2537, หน้า 2) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
กิจการทุกชนิดในโรงเรียนที่ เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด 
  ชุมศักดิ์  อินทรรักษ์  (2545, หน้า 9) กล่าวว่าการบริหารงานวิชาการหมายถึง
กระบวนการจัดกิจกรรมในงานวิชาการ ซึ่งเป็นภารกิจหลักให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาและเป็น
ประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนหรือผู้รับบริการ 
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  ทัสนี วงศ์ยืน  (2547,  หน้า  132-137)  การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลักที่ส าคัญ
ของสถานศึกษา ควรมีหลักการบริหารงานวิชาการดังนี้ 
   1. สถานศึกษาต้องค านึงถึงองค์ประกอบหลักที่ส าคัญของงานวิชาการได้แก่ การ
พัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการ
จัดประเมินผลการเรียนการสอน 
   2. สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ เพื่อการพัฒนาทางวิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทาง
เดียวกันสอดคล้องกับการประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 
   3. สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัย
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ 
   4. สถานศึกษาต้องมีโครงสร้างการบริหารงานวิชาการที่ชัดเจนมีการกระจายอ านาจ
และความรับผิดชอบให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของ
ผู้ปฏิบัติงาน 
   5. สถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการเพื่อให้ได้
มาตรฐานของงานวิชาการ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น 
   6. สถานศึกษาต้องมีเครือข่ายการประสานงานความร่วมมือระหว่างครอบครัว 
ชุมชน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการของสถานศึกษาในการพัฒนาผู้เรียน 
   7. สถานศึกษาต้องสามารถบริหารงานวิชาการได้อย่างมีอิสระคล่องตัวและ
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 
  สมศักดิ์   แก้วสม  (2549 , หน้า 6)  ได้กล่าวถึง การบริหารวิชาการ หมายถึง 
กระบวนการด าเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตร และการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ตามก าหนดไว้
ในจุดหมายของการพัฒนาผู้เรียน โดยให้สอดคล้องกับธรรมชาติ ความสนใจและความถนัดของผู้เรียน
อย่างต่อเนื่องเป็นระบบ เพื่อสร้างความมั่นใจว่า สถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้คุณภาพตามที่
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  บุญส่ง เจริญศรี  (2550, หน้า 16)  ได้ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการโดย
สถานศึกษาจะต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานภาพ และความต้องการของชุมชน
และสังคมโดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร
สถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการวางแผน ให้
ค าปรึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็น
ส าคัญ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายในสถานศึกษา มี
เครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และมีการส่ งเสริม ให้ผู้ ปกครองและชุมชน เข้ ามามีส่ วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 35-39) 
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  2)  ด้านการบริหารงบประมาณ มุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจัดการระบบมี
ความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธิแ์ละบริหารงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จากการ
บริการมาใช้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ส่งเสริมให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียนซึ่ง     
มีผู้ให้ความหมายกับการบริหารงบประมาณ ดังน้ี 
  พุทธา  โพธิมะฮาด  (2548, หน้า 8)  ได้กล่าวถึง การบริหารงบประมาณ หมายถึง        
การมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร การจัดท างบประมาณ การจัดท าบัญชีและการใช้จ่าย
งบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล 
  ศิลป์ ชัยอวงตระกูล  (2553, หน้า 6)  ให้ความหมายว่า งานงบประมาณ หมายถึง       
การจัดท า และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและ
รายงานการใช้เงินการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหาร
บัญชี และการบริหารกองทุนและสวัสดิการ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
  ทิชเชอร์ ติวเตอร์ (2557, หน้า 8)  ได้กล่าวไว้ว่า  บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ จะต้องมีบทบาทดังน้ี 
   1. ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความส าคัญของงบประมาณว่าเป็นเครื่องมือ
ส าคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ 
   2.  ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและวางแผนการปฏิบัติ งานให้สอดคล้องกับ
งบประมาณที่เป็น อยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่างหน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะ
หน่วยงานที่เปน็หน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 
   3.  ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ต่อเนื่องและ
มีข้อมูลในด้านต่าง ๆ ไว้พร้อม 
   4.  ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงาน งบประมาณไว้
ครบถ้วน เพ่ือให้การจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว 
  อิสสระ นิติทัณฑ์ประภาศ  (ม.ป.ป., หน้า 24 ) กล่าวว่า ระบบงบประมาณแบบ
แผนงาน คือ ระบบที่มุ่งให้มีการด าเนินการอย่างเป็นระบบในเรื่องการก าหนดจุดมุ่งหมายของรัฐบาล 
การพิจารณาก าหนดแนวทางต่างๆในการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด การแสดง
ปริมาณของทรัพยากร การพิจารณาผลส าเร็จของกิจกรรมต่างๆ การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของทรัพยากร
ที่ใช้ การตรวจสอบและวิเคราะห์ การมีข้อมูลเพื่อพิจารณาทบทวนผลงาน และปรับปรุงให้ทันสมัย  
  สรุปได้ว่า การบริหารงานงบประมาณ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์
การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกลยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท า
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีการก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล 
และรายงานผลการใชง้บประมาณของสถานศึกษา  (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 40-51) 
  3) ด้านการบริหารงานบุคคล ในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคัญ ที่มุ่งส่งเสริมให้
สถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการด้านการ
บริหารงานบุคคลให้เกิดความคล่องตัวอิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญก าลังใจ 
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยมีผู้ให้ความหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
  ปกรณ์กฤช  อินทร์มงคล  (2550, หน้า 20)  ได้ให้ความหมายว่า การบริหารงานบุคคล 
หมายถึงกระบวนการในการบริหารก าลังคนขององค์กรผ่านทางการวางนโยบาย กฎ ระเบียบ และ
ขั้นตอนการท างาน เป็นงานที่เกี่ยวกับสมาชิกที่ปฏิบัติงานในองค์กร เพื่อให้ได้บุคลากรที่เหมาะสมกับ
การปฏิบัติงานทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพ และระยะเวลาที่เหมาะสม 
  พรพรรณ  อินทรประเสริฐ  (2550, หน้า 75)  ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานด้านบุคคล
ในสถานศึกษา มีความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หาก
สถานศึกษาใดประกอบไปด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้
ความสามารถมี  สมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา 
ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ 
  สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผน
และเสนอแนะ การแต่งต้ังบุคลากรในสถานศึกษา ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐาน
วิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียน
ประวัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสร้างขวัญ
ก าลังใจในการท างานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2550, หน้า 52-64) 
  4) ด้านการบริหารทั่วไป เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบการบริหารองค์การ
ให้บริการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายที่ก าหนดไว้ โดยมีบทบาท
หลักในการประสานส่งเสริมสนับสนุนและการอ านวยการความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน
เป็นหลัก โดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล
ชุมชนและองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยมีผู้ให้ความหมาย
และความส าคัญเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ดังนี ้
  ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์  (2547, หน้า 37)  ได้แสดงความคิดเห็นว่า การบริหารทั่วไป
เป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และอ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้
การปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และ
เป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษา
รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้
ความเข้าใจเจตคติที่ดีต่อสาธารณชน 
  บุญจันทร์ จันทร์เจียม  (2548 , หน้า 23)  ได้กล่าวถึงงานบริหารงานทั่วไปของ
สถานศึกษาว่า มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการสนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและ
อ านวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภ าพและ
ประสิทธิผลนอกจากนั้นยังเป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของ
สถานศึกษาต่อสาธารณชน 
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  สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวางแผน และ
ออกแบบระบบงานธุรการ จัดระบบฐานข้อมูล และระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา มีการ
ประสานงานร่วมกับชุมชนและท้องถิ่น เพื่อให้บริการและประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศแก่
สาธารณชนรวมถึงการจัดระบบส่งเสริม สนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานทั้ง 4 
ด้านในสถานศึกษา  
  Fayol  (อ้างใน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528, หน้า 40)  ได้แบ่งหน้าที่และ
ขั้นตอนของการบริหารเป็น 5 ขั้นตอน คือ 
   1. การวางแผน (Planning) ซึ่ งหมายถึง ภาระหน้าที่ ของผู้บริหารที่ จะต้อง
คาดการณ์ล่วงหน้าถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่จะมีผลกระทบและก าหนดขึ้นเป็นแผนปฏิบัติงานในอนาคต
เอาไว ้
   2. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่ผู้บริหารจ าต้องจัดให้มี
โครงสร้างของงานต่าง ๆ และอ านาจหน้าที่  ทั้ งนี้ เพื่อให้เครื่องจักร สิ่งของ และตัวคนอยู่ใน
ส่วนประกอบที่เหมาะสมในอันที่จะช่วยให้งานขององค์การบรรลุผลส าเร็จได้ 
   3. การบังคับบัญชาสั่งการ (Commanding) หมายถึง หน้าที่ในการงานต่างๆ ของผู้
ใต้บังคับคับบัญชา ซึ่งจะกระท าให้ส าเร็จผลด้วยดี ก็โดยที่ผู้บริหารจะต้องกระท าตนให้เป็นตัวอย่างที่ดี 
จะต้องเข้าใจคนของตน จะต้องเข้าใจถึงข้อตกลงในการท างานของคนงานและองค์การที่มีอยู่รวมทั้ง
จะต้องมีการติดต่อกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด 
   4. การประสานงาน (Co–ordinating) หมายถึง ภาระหน้าที่ที่จะต้องเชื่อมโยงทุก
คนให้เข้ากันได้ และก ากับให้ไปสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 
   5.การควบคุม ( Controling ) หมายถึง ภาระหน้าที่ ในการที่จะต้องก ากับให้
สามารถประกันได้ว่า กิจกรรมต่าง ๆ ที่ท าไปนั้นสามารถเข้ากันได้กับแผนที่ได้วางไว้แล้วต่อมา Gulick  
(อ้างใน สมคิด บางโม, 2538, หน้า 40)  ได้น าหลักการของ Fayol มาปรับปรุง ประยุกต์กับการ
บริหารราชการ เขาได้เสนอแนะการจัดหน่วยงานในท าเนียบแก่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา โดย
กระบวนการบริหาร 7 ประการ หรือ POSDCoRB คือ 
    1) P (Planning) หมายถึง การวางแผน หรือการวางโครงการไว้ล่วงหน้าอย่าง
กว้างๆว่าจะท าอะไรบ้าง ท าอย่างไร มีการระบุวัตถุประสงค์และขั้นตอนการปฏิบัติที่จะต้องด าเนินการ 
    2) O (Organizing) หมายถึง การจัดหน่วยงาน ก าหนดโครงสร้างของหน่วยงาน
การแบ่งส่วนงาน การจัดสายงาน โดยก าหนดหน้าที่ของหน่วยงานย่อย หรือของต าแหน่งต่าง ๆ ของ
หน่วยงาน   ให้ชัดเจน พร้อมทั้งก าหนดลักษณะและวิธีการติดต่อประสานสัมพันธ์กันตามล าดับขั้น
แห่งอ านาจที่สูงต่ าลดหลั่นกันไป 
    3) S (Staffing) หมายถึง การจัดตัวบุคคล เป็นการบริหารบุคคล อันได้แก่  การ
จัดอัตราก าลังการสรรหา การพัฒนาบุคลากร การสร้างบรรยากาศการท างานที่ดี การประเมินผลการ
ท างานและการให้พ้นจากต าแหน่ง 
    4) D (Directing) หมายถึง การอ านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการ การ
ควบคุมบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานนั้น ๆ 
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    5) Co (Co-ordinating) หมายถึง การประสานงาน ประสานกิจกรรมต่าง ๆ ของ
หน่วยงานให้เกิดความร่วมมือ ด าเนินไปสู่เป้าหมายเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
    6) R (Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานให้แก่
ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานให้ทราบความเคลื่อนไหวของการด าเนินงานว่าก้าวหน้ามากน้อย
เพียงใดมีปัญหาอุปสรรคใดบ้าง เพื่อเป็นข้อมูลมาปรับปรุงในอนาคต 
    7) B (Budgeting) หมายถึง การจัดท างบประมาณการเงิน บัญชีการรับจ่ายเงิน
การควบคุม การตรวจสอบด้านการเงิน การวางแผนการใช้จ่ายเงินให้รอบคอบและรัดกุม 
  ในด้านการบริหารการศึกษาได้มีผู้ดัดแปลง POSDCoRB มาใช้วิเคราะห์การบริหาร
ก า ร ศึ ก ษ า นั ก วิ ช า ก า ร ค น แ ร ก ที่ ไ ด้ วิ เค ร า ะ ห์ ต า ม แ น ว ท า ง นี้ คื อ  Sears (อ้ า ง ใ น 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2528, หน้า 42)  ซึ่งได้เสนอกระบวนการบริหารการศึกษาไว้ 5 
ขั้นตอนคือ การวางแผน (Planning) การจัดหน่วยงาน (Organizing) การอ านวยการ (Directing) 
การประสานงาน (Co-ordinating) การควบคุม (Controlling) ในส่วนของ ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ 
(2543 , หน้า 15-16)  ได้สรุปแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารเพิ่มเติมโดยแนวคิดของสมาคม
ผู้บริหารโรงเรียนแห่งสหรัฐอเมริกา (American Association of School Administration – AASA) 
ได้ก าหนดขั้นตอนไว้ คือ การวางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากรบริหาร (Allocation 
Resources) การกระตุ้น (Stimulating) การประสานงาน (Co-ordinating) และการประเมินผล 
(Evaluating) ต่อมา Koontz  (อ้างใน สมคิด บางโม , 2538 , หน้า 41)  ได้ก าหนดขั้นตอนการ
บริหารไว้ 5 ขั้นตอน (POSDC) ดังนี้คือ การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
จัดคนเข้าท างาน (Staffing) การอ านวยการ (Directing) และการควบคุมการท างาน (Controlling) 
ส่วนทางด้านของ Dale  (อ้างใน สมคิด บางโม, 2538, หน้า 41 )  มีความเห็นพ้องกับ Koontz ใน 5 
ขั้นตอนแรก และยังได้เพิ่มเข้าไปอีก 2 ขั้นตอน (POSDCIR) รวมเป็น 7 ขั้นตอน ดังนี้ การวางแผน 
(Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การจัดคนเข้ าท างาน (Staffing) การอ านวยการ 
(Directing) การควบคุมการท างาน (Controlling) การสร้างสรรค์สิ่งใหม่ (Innovation) และการเป็น
ตัวแทนขององค์การ (Representation )  
  นอกจากนั้นยังได้สรุปแนวคิดของ Gregg ซึ่งได้เสนอกระบวนการบริหาร 7 ขั้นตอนดังนี้ 
การตัดสินใจ (Dicision Making) การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing) การ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) การใช้อิทธิพล (Influencing) การประสานงาน (Co-ordinating) 
และการประเมินผล (Evaluating)หรือแม้แต่แนวคิดของ Campbell ก็ได้แบ่งกระบวนการบริหารไว้
เป็น 5 ขั้นตอน คือ การตัดสินใจ (Decision Making) การจดั โปรแกรม (Programming) การกระตุ้น 
(Stimulating) การประสานงาน (Co-ordinating) และการประเมินผล (Appraising) ส าหรับนัก
การศึกษาของไทยนั้นมีหลายท่านที่ให้แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ เช่น พนัส หันนาคินทร์  
(2524, หน้า 21)  กล่าวว่า กระบวนการบริหารแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นวางแผน ( Planning 
) โดยค านึงถึงบุคลากร (Staff) และงบประมาณ (Budget) ที่มีหรือคาดว่าจะมีด้วย ขั้นจัดรูปงาน 
(Organizing)   ขั้นด าเนินการ (Executing) อันประกอบด้วยการประสานงาน (Co-ordinating) การ
ควบคุม(Controlling) และการสั่งงาน (Directing) และขั้นประเมินผล (Evaluating) นอกจากนี้ วินัย 
สมมิตร(2525, หน้า 56)  ได้ก าหนดกระบวนการบริหารไว้ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัด
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องค์การการจัดคนเข้าท างาน การด าเนินการ และการประเมินผลงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
กระบวนการบริหารของ พนัส หันนาคินทร์ ดังกล่าว 
 
2.3  สภาพพื้นที่ที่ศึกษา 
 ประวัติความเป็นมาโดยสังเขปของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ าแนกตาม
ระยะเวลาที่ได้พัฒนามาจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2555) ได้ 3 ยุค ดังนี้  (2555, หน้า 1-6) 
 ยุคที่ 1  ยุคเป็นวิทยาลัย  (พ.ศ. 2436-2488) 
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เดิมเป็นวิทยาลัยเรียกว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 
ได้รับการสถาปนา (จัดตั้ง) ขึ้นโดยพระบรมราชานุญาตในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 
รัชกาลที่ 5 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2436 (ร.ศ.112) ซึ่ งตรงกับวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จ   
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 และพระราชทานนามว่า “มหามกุฏราชวิทยาลัย” เพื่อถวายเป็น
พระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแดพ่ระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นปราชญ์ทาง
พระพุทธศาสนาที่ ส าคัญพระองค์หนึ่ งของไทยและทรงตั้ งวัตถุประสงค์ของการสถ าปนา          
“มหามกุฏราชวิทยาลัย” ไว้ตอนหนึ่งว่า “เพื่อเป็นที่เล่าเรียนศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ
สามเณร” ดังแจ้งความของกระทรวงธรรมการ ลงวันที่  23 กุมภาพันธ์ ร.ศ.  112 ประกาศใน        
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 10 หน้า 526  
 ยุคที่ 2  ยุคเป็นมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา  (พ.ศ. 2488-2540) 
  ในยุคนี้ เริ่มจากปี  พ.ศ. 2488 โดยกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยซึ่ งมีสมเด็จ
พระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ ขณะทรงด ารงพระสมณศักดิ์เป็นพระวชิรญาณวงศ์ ทรงเป็น
นายกกรรมการ ได้มีมติให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาขึ้น เรียกว่า “สภาการศึกษามหามกุฏ
ราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย” กล่าวได้ว่า  “มหามกุฏราชวิทยาลัย” 
พัฒนาขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา” เป็นไปตามที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรส ทรงพระด ารไิว้เมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์อยู่ จึงได้เปิดท าการสอนในรูปแบบของ 
มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2489 และมีวัตถุประสงค์ตามที่สมเด็จพระ
มหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงตั้งไว้ 3 ประการ คือ 
   1)เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระสงฆ ์
   2)เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาวิทยา ซึ่งเป็นของชาติภูมิและต่างประเทศแห่งกุลบุตร
ทั้งหลาย 
   3)เพื่อเป็นสถานที่จัดสั่งสอนพระพุทธศาสนา 
  จากวัตถุประสงค์ดังกล่าวนี้ แสดงให้เห็นว่า สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิร
ญาณวโรรสทรงมีพระด าริในเรื่องการศึกษาที่กว้างไกล ทรงเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั่นควรจะได้รับ
การศึกษาทั้งความรู้ทางพระศาสนา และความรู้ทางอื่นๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตอยู่ใน
สังคม ซึ่งทรงเรียกว่า “วิทยา” อันเป็นชาติภูมิและต่างประเทศ เพราะความรู้ดังกล่าวนี้ แม้จะไม่เป็น
ประโยชน์ต่อการพระศาสนาโดยตรง แต่ก็จะเป็นสื่อกลางและปัจจัยเกื้อหนุนต่อการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ และเป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง ไม่ว่าพระภิกษุ
สามเณรนั้นจะยังคงอยู่ในสมณเพศหรือลาสิกขาออกไปเป็นพลเมืองของชาต ิ

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%AA
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 ยุคที่ 3  ยุคเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ  (พ.ศ. 2540-ปัจจุบนั) 
  มหาวิทยาลัยพระพุทธศาสนา อันมีนามว่า “สภาการศึกษามหามกุฏราชวิทยาลัย” ได้
พัฒนามาเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ ได้นามใหม่ว่า  “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” โดย
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้จัดตั้งมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นเรียกว่า “พระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. 2540” กล่าวได้ว่า “มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย” 
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติดังกล่าว เป็นนิติบุคคล และเป็นมหาวิทยาลัยของรัฐ มีวัตถุประสงค์ใน
การให้การศึกษาที่กว้างกว่าเดิม คือ “ให้การศึกษา วิจัย ส่งเสริมและให้บริการทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุสามเณรและคฤหัสถ์ รวมทั้งท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม” (มาตรา 6) 
 ประวัติความเป็นมาของวิทยาลัยศาสนศาตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์(2555, หน้า 1-6) 
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ได้ขอ
อนุมัติจัดตั้งโดยพระราชญาณเวที (บัวศรี ชุตินฺธโร) เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) พร้อมด้วยคณะสงฆ์ 
ทายก ทายิกาชาวจังหวัดกาฬสินธุ์  ในปีพุทธศักราช 2543 เพื่อเปิดท าการเรียนการสอนใน
ระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2544 ได้รับอนุมัติให้ก่อตั้งเป็นสาขาหนึ่งของมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด ภายใต้ชื่อ “ศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์” และขอเปิดท าการ
เรียนการสอนจ านวนสองห้องเรียนเพื่อเป็นสถานศึกษาและวิจัยระดับอุดมศึกษามีวัตถุประสงค์ให้
การศึกษา วิจัย ส่งเสริม และให้บริการวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระภิกษุ สามเณรและบุคคล
ทั่วไป รวมทั้งการทะนุบ ารุง ศิลปวัฒนธรรม โดยเปิดท าการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
หลักสูตร 4 ปี (ภาคปกติ ) เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช 2544 รับนักศึกษาทั้งพระภิกษุ
สามเณรและบุคคลทั่วไป และได้ท าหนังสือสัญญายินยอมให้ใช้สถานที่ในการก่อตั้งเป็นห้องเรียนของ
มหาวิทยาลัยได้ ณ เลขที่ 84 วัดประชานิยม ถนนถีนานนท์ อ าเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
รหัสไปรษณีย์ 46000 โทรศัพท์ 0–4381–5393 โทรสาร  0-4381-5855 ในปีการศึกษา 2545 ได้เปิด
ท าการเรียนการสอนภาคสมทบและหลักสูตรประกาศนียบัตรรายวิชาชีพครู (ปวค) ในวันเสาร์-อาทิตย ์
 เมื่อปี พ.ศ. 2546 ได้เปลี่ยนชื่อจากศูนย์บริการการศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นศูนย์
การศึกษากาฬสินธุ์ ลักษณะงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนงานภายในศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์  มี
ภาระงานเช่นเดียวกันกับวิทยาลัยศาสนศาสตร์ ส านักงานวิทยาเขต ศูนย์บริการวิชาการ  วิทยาเขต
ร้อยเอ็ด  โดยมีหัวหน้าศูนย์เป็นผู้ก ากับดูแลปฏิบัติหน้าที่ตามที่รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี
มอบหมาย ด าเนินกิจการตามนโยบายของมหาวิทยาลัย บริหารงบประมาณเพื่อกิจการของศูนย์ จัด
การศึกษาตามภาระงานของศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ งานจัดการศึกษา งานธุรการ/การพิมพ์  งาน
ทะเบียน/วัดผล งานกิจการนักศึกษา งานประชาสัมพันธ์ งานบริหารงานบุคคล  งานการเงิน/บัญชี 
และธุรการ  งานพัสดุ งานอาคารสถานที่ และยานพาหนะ งานติดตามและประสานงาน งานแผนและ
งบประมาณ งานห้องสมุด การฝึกอบรม/พัฒนา งานโสตทัศนูปกรณ์และสื่อ ปัจจุบันได้เปลี่ยนสถานะ
จากศูนย์การศึกษากาฬสินธุ์ สังกัดวิทยาเขตร้อยเอ็ด ไปเป็นวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธ์ุ สังกัดมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยส่วนกลาง ประกาศ ณ วันที่ 30 เมษายน 2550 
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 ปัจจุบัน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ได้เปิดท าการเรียนการสอนทั้งภาคปกติและภาคสมทบ รวมทั้งสิ้น 3 คณะ 5 สาขาวิชา 
หลักสูตร 4 ปี, 5 ปี และระดับปริญญาโท 1 คณะ 1 สาขาวิชา ดังนี ้
  ระดับปริญญาตร ี 
   1)  คณะสังคมศาสตร ์ 
    - สาขาวิชารัฐศาสตร์การปกครอง 
   2)  คณะศึกษาศาสตร์  
     - สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 
    - สาขาวิชาการสอนพระพุทธศาสนา 
    - สาขาวิชาการสอนภาษาไทย 
   3)  คณะมนุษยศาสตร ์
    - สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 
  ระดับปริญญาโท   
   1)  คณะศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 
    - สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
  จ านวนบุคลากรในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  (งานบริหารงาน
บุคคล,มมร.วศก, 2557) 
  - อาจารย์ประจ า   จ านวน  8   รูป/คน 
   - เจ้าหน้าที่ประจ า   จ านวน  3   คน 
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายปี  ต าแหน่งผู้ทรงคุณวุฒ ิ จ านวน  1   รูป 
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายปี  สายอาจารย ์  จ านวน  21  รูป/คน 
   - ลูกจ้างช่ัวคราวรายปี  สายสนับสนุน  จ านวน  15  คน 
   - อาจารย์พิเศษ    จ านวน  19  คน  
  รวมทั้งสิ้น     จ านวน  67 รูป/คน 
  ศาสนสุภาษิต  วิชฺชาจรณสมฺปนฺโน  โส  เสฏฺโฐ  เทวมานุเส. แปลว่า  ผู้สมบูรณ์ด้วย
ความรู้และความประพฤติ เป็นผู้ประเสริฐในหมู่เทพและมนุษย์ 
  คติพจน์  ระเบียบ สามัคคี บ าเพ็ญประโยชน ์
  ปรัชญา  “ความเป็น เลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนา”Academic 
Excellence based on Buddhism 
  ปณิธาน  มุ่งเน้นให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิตผลิตบัณฑิตให้มีความเป็นเลิศทางวิชาการ
ตามแนวพระพุทธศาสนาพัฒนากระบวนการด ารงชีวิตในสังคมด้วยศีลธรรม ชี้น าและแก้ไขปัญหา
สังคมด้วยหลักพุทธธรรมทั้งในระดับชาติและนานาชาต ิ
  วิสัยทัศน์  (Vision Statements) 
   1.  เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการตามแนวพระพุทธศาสนาใน
ระดับนานาชาต ิ
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   2.  เป็นสถาบันการเรียนรู้ตลอดชีวิตของมวลชนที่ ผลิตบัณฑิ ตตามแนว
พระพุทธศาสนาและบุคลากรด้านต่างๆ ที่มีความรู้ความสามารถ มีศีลธรรมในการด ารงชีวิตแบบพุทธ 
   3.  เป็นศูนย์กลางแห่งภูมิปัญญาทางพระพุทธศาสนาของโลกที่สามารถชี้น าและยุติ
ความขัดแย้งในสังคมโดยใช้หลักพุทธธรรม 
   4.  เป็นสถาบันที่เน้นท าวิจัยพัฒนาตามกรอบแห่งศีลธรรม ส่งเสริมงานวิจัยเชิงลึก
ด้านพระพุทธศาสนาและน าผลการวิจัยไปพัฒนาสังคมและคณะสงฆ์ ทั้งในระดับชาติและนานาชาติ 
  พันธกิจ  (Mission Statements) 
   1.  ผลิตบัณฑิตทางด้านพระพุทธศาสนา ให้มีคุณสมบัติตามปรัชญาของ
มหาวิทยาลัยและกระจายโอกาสให้พระภิกษุสามเณร คฤหัสถ์และผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษามากขึ้น 
   2.  ให้บริการวิชาการแก่สังคม ชุมชนและท้องถิ่น โดยเฉพาะวิชาการทาง
พระพุทธศาสนาเพื่อมุ่งเน้นการเผยแผ่พุทธธรรม การแก้ปัญหาสังคม การน าไปประยุกต์ใช้ใน
ชีวิตประจ าวันให้เกิดสันติสุข ชี้น าสังคมในทางสร้างสรรค์ และการยุติข้อขัดแย้งด้วยหลักวิชาการ
พระพุทธศาสนา 
   3.  วิจัยและพัฒนางานวิชาการเชิงลึกด้านพระพุทธศาสนา เพื่อสร้างองค์ความรู้
ทางด้านวิชาการพระพุทธศาสนาใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและ
เผยแผ่องค์ความรู้ในระบบเครือข่ายการเรียนรู้ที่ทันสมัย 
   4.  รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลด้านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้มหาวิทยาลัย
เป็นแหล่งค้นคว้า ท านุบ ารุงรักษาภูมิปัญญาไทยและท้องถิ่น รวมทั้งสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อให้มี
ภูมิคุ้มกันวัฒนธรรมที่ไม่เหมาะสม 
 
2.4  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.4.1  งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
  อาราม  สุวรรณชัยรบ (2535, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการ 
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู สังกัดส านักงาน การประถมศึกษา
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีต่อการบริหารงานวิชาการ 9 ด้าน ได้แก่ ด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไป
ใช้ ด้านการเรียนการสอน ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียน การสอน ด้านวัดผลและ
ประเมินผล ด้านห้องสมุด ด้านนิเทศการศึกษา ด้านวางแผนและก าหนดวิธีการด าเนินงาน ด้าน
ส่งเสริมการสอน ด้านประชุมอบรมทางวิชาการ โดยจ าแนกโรงเรียนในกลุ่มอ าเภอที่มีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูง ปานกลาง และต่ า พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาและครูมีทัศนะต่อการ
บริหารงานวิชาการของโรงเรียนอยู่ในระดับมากทุกด้าน และผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่างกัน มีทัศนะต่อการบริหารงานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ในด้านหลักสูตรและการน าหลักสูตรไปใช้ ด้านวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการ
เรียนการสอน ด้านวางแผนและก าหนดวิธีด าเนินงาน ส่วนอีก 6 ด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
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  พมบุตร  สะดาจิต (2546, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารวิชาการของ
มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก) ตามความคิดเห็นของอาจารย์”  ผลการวิจัยปรากฏดังนี้ 
1) อาจารย์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเจตดงโดก) 
โดยรวมและในแต่ละด้านว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  2) อาจารย์ที่สอนต่างคณะวิชากัน มี
ความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเจตดงโดก) โดยรวมและใน
แต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  3) อาจารย์ที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเจตดงโดก) โดยรวมและในแต่ละด้านไม่แตกต่างกัน  4) อาจารย์
ที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
ลาว (วิทยาเจตดงโดก) โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
  อรวรรณ์  ยิ้มละมัย  (2547, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "ทรรศนะของกรรมการ
สถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอท่ายาง 
จังหวัดเพชรบุรี"  ผลการวิจัยพบว่า  1. ภูมิหลังของกรรมการสถานศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
เป็นเพศชาย ร้อยละ 60.00 อายุอยู่ระหว่าง 37–48 ปี ร้อยละ 56.00 การศึกษาจบปริญญาตรีและสูง
กว่า ร้อยละ 46.00  2. กรรมการสถานศึกษามีทรรศนะต่อการบริหารสถานศึกษา ในภาพรวมและ
รายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยเห็นด้วยมากอันดับแรกคือ การบริหารงานกิจการ
นักเรียน รองลงมา คือ การบริหารงานอาคารสถานที่ การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียน
กับชุมชน การบริหารงานธุรการการเงินและพัสดุ การบริหารงานบุคลากร และการบริหารงาน
วิชาการ ตามล าดับ  3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า กรรมการสถานศึกษาที่มีเพศและวุฒิ
การศึกษาต่างกันมีทรรศนะต่อการบริหารสถานศึกษา ทั้ง 6 ด้าน ไม่แตกต่างกัน ส่วนกรรมการ
สถานศึกษาที่มีอายุและประเภทของกรรมการสถานศึกษาต่างกัน มีทรรศนะต่อการบริหาร
สถานศึกษา แตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในด้านการบริหารงานวิชาการ การ
บริหารงานบุคลากรและการบริหารงานอาคารสถานที่ ส่วนการบริหารงานกิจการนักเรียน การ
บริหารงานธุรการ การเงินและพัสดุ และ การบริหารงานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน มี
ทรรศนะไม่แตกต่างกัน 
  พเยาว์  แสนบุราณ  (2547, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5”  
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 โดยภาพรวม พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน ได้แก่ ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนา
และการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการรักษาระเบียบวินัยและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการ
ปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  2) ปัญหาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5 โดยภาพรวม พบว่า มีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับน้อยทุกด้าน ยกเว้นด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
  กรุณา  รามัญจิต (2548, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ความคิดเห็นของอาจารย์
และนักศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม”  ผลการวิจัยพบว่า  1) 
ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
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โดยรวมและในแต่ละด้านว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง  2)  ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มี
ต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้านว่าเหมาะสมอยู่
ในระดับมาก  3) อาจารย์ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสังกัดคณะต่างกันที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  4) นักศึกษาที่ก าลังศึกษาในคณะต่างกัน ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05  5) ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏ
จันทรเกษม โดยรวมและในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  6) ความ
คิดเห็นของนักศึกษาที่มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม โดยรวม
และในแต่ละด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  อุบล  เพียรพิทักษ์  (2548, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การศึกษาสภาพและ
ปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1” แบบสอบถามแบ่งออกเป็น การ
บริหารสถานศึกษา 4 งาน คือ บริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหาร
ทั่วไป เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก (µ = 3.72,   
= .90)  2) ปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1 ในภาพรวมอยู่ในระดับ
น้อย (µ = 2.20,   = 1.01)  3) แนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ควรมีการพัฒนาหลักสูตรร่วมกัน 
เพิ่มงบประมาณให้มากขึ้น และส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
  ประสงค์  เอี่ยมเวียง  (2548, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2” ผลการวิจัยพบว่า  1) สภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมาได้แก่ วินัย
และการรักษาวินัย และการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าที่สุด คือ การออกจากราชการ 2) ข้าราชการครูที่มีต าแหน่งหน้าที่ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ .05  3) ข้าราชการครูที่มีประสบการณ์การท างานแตกต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 ไม่แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05  4) ข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 แตกต่างกันที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .05 โดยข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดเล็กมีระดับความคิดเห็นต่อสภาพ
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนสูงกว่าข้าราชการครูที่อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ 
  ประภาศิริ  สุรพันธ์  (2550,  บทคัดย่อ)  “การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อ
มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลภูมิภาคตะวันตก”  
ผลการวิจัยพบว่า    
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   1.  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาลภูมิภาคตะวันตก  โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ 
ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงานบุคคล ส่วนด้านการบริหารทั่วไปอยู่ใน
ระดับปานกลาง 
   2. มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาล 
ภูมิภาคตะวันตก โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก 
   3.  การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหารทั่วไปส่งผลต่อมาตรฐานการ
บริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเทศบาลภูมิภาคตะวันตกโดยภาพรวม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทั่วไป ส่งผลต่อมาตรฐานที่ 15 สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนที่
หลากหลาย 
  ด ารง  ปันทวัง  (2551, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การศึกษาสภาพการบริหารงาน
ทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในทัศนะของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2"  ผลการวิจัยพบว่า  โดยภาพรวมทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารมีความ
คิดเห็นว่ามีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กควร
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิด
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด ควรจัดให้บุคลากรได้เข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้
สื่อ อุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ควรแต่งตั้งให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
ทั้งการจัดท าหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มองเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ควรมีการวัดผลและประเมินผลคุณภาพนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง และน ามาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง 
  สง่าศิลป์  ศรีพัว  (2553,  บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  “ความคิดเห็นของครูที่มีต่อ
การบริหารงานบุคคลในโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1”  พบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อการบริหารงานบุคคลใน
โรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก  
  สุพัตรา  ปทุมคณารักษ์  (2553,  บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  "การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอทับปุด  เขตพื้นที่การศึกษาพังงา"  ผลการวิจัยพบว่า   การบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอ าเภอทับปุด เขตพื้นที่การศึกษาพังงา  ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 
3.81 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.48 เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า การบริหารงานงบประมาณ  มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา คือ การบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานทั่วไป ส่วนล าดับสุ ดท้าย คือ 
การบริหารงานบุคคล 
   การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.88  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ โรงเรียนคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้
ในสถานศึกษา ล าดับที่สอง คือ โรงเรียนมีการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผลการ
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เรียนและอนุมัติผลการเรียน ล าดับที่สาม คือ โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ 
ส่วนล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนเผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัยมาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ 
   การบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย  3.91 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.56 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ โรงเรียนจัดท ารายงาน
ทางการเงินและงบการเงินอย่างถูกต้อง ล าดับที่สอง คือ โรงเรียนจัดท าหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี 
ทะเบียน และรายงานอย่างชัดเจน ล าดับที่สาม คือ โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนส ารวจความ
ต้องการนักเรียน ประสานการกู้ยืมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา 
   การบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.69  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ โรงเรียนริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ล าดับที่สอง คือ โรงเรียนวางแผนอัตราก าลัง รวบรวม
และรายงานข้อมูลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา ล าดับที่
สาม คือ โรงเรียนส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ส่วนล าดับสุดท้าย คือ โรงเรียนด าเนินการสั่งพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนส าหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าความผิด หรือสงสัยว่ากระท าความผิด 
   การบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.78  ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.52 เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ล าดับแรก คือ โรงเรียนมีการจัดท าส ามะโนผู้เรียนอย่างมี
ระบบและเป็นขั้นตอน ล าดับที่สอง คือ โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับเป้าหมายและทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและ
สังคม ล าดับที่สามคือ โรงเรียนก าหนดแผนการรับนักเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 
ส่วนล าดับสุดท้ายคือโรงเรียนเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา 
  จิตติมา  ธมชยากร (2553,  บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การบริหารงานทั่วไปของ
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา"  ผลการวิจัยพบว่า 
   1. การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดย
ภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมาก ค่าเฉลี่ย 3.74 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกด้าน โดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ งานธุรการ
และงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนและรายงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา งาน
อาคารสถานที่ งานสารสนเทศและการวางแผน งานความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งาน
ประชาสัมพันธ์ และงานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นล าดับสุดท้าย 
   2. แนวทางการพัฒนาในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่ว
ป่า จังหวัดพังงา  2.1 แนวทางในการพัฒนางานธุรการและงานสารบรรณ ควรจัดระบบงานและ
ข้อมูลที่ทันสมัยทั้งเรื่องการจัดเก็บ การค้นหา รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาเป็นเครื่องมือ
ส าคัญ  2.2 แนวทางในการพัฒนางานอาคารสถานที่ ควรพัฒนาให้มีความปลอดภัย มีบรรยากาศและ
สิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมต่อการเรียนรู้ และต้องมีการบ ารุงรักษาซ่อมแซมอยู่สม่ าเสมอ  2.3 แนวทางใน
การพัฒนางานทะเบียนและรายงาน รายละเอียดของข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย และง่ายต่อการค้นหา
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2.4 แนวทางในการพัฒนางานกิจการนักเรียน โครงการของกิจกรรมต้องชัดเจนและมีความต่อเนื่อง มี
การส่งเสริมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคล  2.5 แนวทางในการพัฒนางาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชนกิจกรรมที่สัมพันธ์กับชุมชน เช่น การน าครูและนักเรียนไปร่วม
กิจกรรมของชุมชน การเชิญผู้รู้ในชุมชนมาให้ความรู้กับนักเรียน รวมถึงการพัฒนาชุมชนหรือการ
พัฒนาโรงเรียน  2.6 แนวทางในการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ พัฒนาในด้านสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ
แจ้งข่าวให้ชุมชนได้รับรู้  2.7 แนวทางในการพัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา มีการประชุม
ปรึกษาหารืออย่างสม่ าเสมอ เพื่อน าความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษามาร่วมเป็นส่วนหนึ่ง
ของการบริหารโรงเรียน  2.8 แนวทางในการพัฒนางานเทคโนโลยีการศึกษา โรงเรียนต้องมี
ห้องปฏิบัติการทางเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีเครื่องมือเพียงพอ   2.9 แนวทางในการพัฒนางาน
สารสนเทศและการวางแผน มีข้อมูลที่ทันสมัย เป็นปัจจุบัน สามารถพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 
  สีตีซอปีเย๊าะ  มือแยบาสอ  (2556, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  "การบริหารงาน
งบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1"  ผล
การค้นคว้าอิสระ พบว่า 
   1) ระดับการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2) ผลการเปรียบเทียบการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 จ าแนกตามตัวแปรบุคลากรที่รับผิดชอบ
งานงบประมาณและตามขนาดของโรงเรียน พบว่า ภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 
   3) ผลการประมวลปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ตามความถี่
สูงสุด ดังนี้  3.1 ปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการจัดทางบประมาณ คือ บุคลากรในโรงเรียน
ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทางบประมาณ ด้านการขออนุมัติงบประมาณ คือ ผู้บริหารสถานศึกษาและ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณไม่มีความช านาญต่อการขอใช้งบประมาณ ด้านการบริหาร
งบประมาณ คือ เอกสารที่จัดเก็บไม่สมบูรณ์ และด้านการติดตามและรายงานผล คือ การจัดท า
เอกสารไม่เป็นปัจจุบัน  3.2 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ด้านการจัดทางบประมาณ คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีความเป็นธรรม ด้านการขออนุมัติงบประมาณ คือ การจัดซื้อควรค านึง
ผลประโยชน์ของโรงเรียน ด้านการบริหารงบประมาณ คือ ควรมีการจัดทาโครงการ / กิจกรรมต่อการ
ใช้งบประมาณในแต่ละครั้ง และด้านการติดตามและรายงานผล คือ รายงานการบริหารงบประมาณ
ควรมีการรับรู้ถึงบุคลากรในโรงเรียน 
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  อาซียะห์  วานิ  (2556,  บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "ปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3"  
ผลการค้นคว้าอิสระพบว่า 
   1) ระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน  สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
   2) ผลการเปรียบเทียบระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 จ าแนกตามตัวแปรบุคลากร
ทางการบริหารงานงบประมาณ ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่ง และขนาดของสถานศึกษาพบว่า
ไม่แตกต่างกัน 
   3) ข้อเสนอแนะในการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ตามความถี่สูงสุดแต่ละด้านได้แก่ (1) ด้าน
การจัดท าและเสนอของบประมาณ คือ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรด าเนินการจัดการอบรมแก่
ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อให้มีความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมาย นโยบายของต้นสังกัด และ
ทราบแนวปฏิบัติที่ตรงกัน (2) ด้านการจัดสรรงบประมาณคือ ควรยึดแผนงาน/โครงการของ
สถานศึกษา (3) ด้านการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้เงินและผลการดาเนิน
งานคือ ควรด าเนินการตามแผนงาน ขั้นตอน การประเมินผล ติดตามผลที่ชัดเจน (4) ด้านการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา คือ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาในการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา รวมทั้งให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อเป็นแนวทางในการ
ระดมทุนทางสังคม (5) ด้านบริหารการเงินคือ ควรอบรมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
อย่างต่อเนื่อง (6) ด้านการบริหารบัญชีคือ ควรจัดอบรมให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
เพื่อให้แนวทางการทางานด้านบัญชี  และ (7) ด้านการบริหารพัสดุและสินทรัพย์คือควรมีการ
ตรวจสอบการจัดซื้อ – จัดจ้าง เป็นรายไตรมาส 
 2.4.2  งานวิจัยเกี่ยวกับหลักอิทธิบาท 4 
  บวร  แก้วราช  (2540, บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่องการใช้อิทธิบาท 4 ในงานที่ท าของ
บุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขตล้านนา พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 ในมหาวิทยาลัยนี้เพราะมีความสนใจท างานและ
ต้องท างานให้ส าเร็จตามก าหนดด้วยตนเองและมีปัจจัยอื่น ๆ ประกอบคือ ต้องการไปดูงานวิชาการ
ใหม่ ๆ และการประเมินตนเอง ด้านการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรได้น า
หลักธรรมนี้มาใช้มากที่สุด เช่น พอใจในการปฏิบัติงานและพอใจในภาระงาน (ฉันทะ) การไปท างาน
ทุกวันเพื่อให้งานส าเร็จตามความมุ่งหมาย และการพยายามท างานเพิ่มขึ้นทุกวัน (วิริยะ) การพัฒนา
ตนเองให้เข้ากับงานการไม่คิดเปลี่ยนหน้าที่ การท างานด้วยความตั้งใจมั่นและ    ไปท างานและกลับ
จากที่ท างานตรงเวลา (จิตตะ) นอกจากนั้น ต้องทบทวนงานก่อนท างานและไตร่ตรองที่ท าแล้วทุกครั้ง 
การคิดก่อนพูดกับเพื่อนร่วมงานและการตรวจสอบภาระงานก่อนกลับบ้านทุกครั้ง (วิมังสา) และจาก
การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ การศึกษา  มีความสัมพันธ์กันการน าหลักอิทธิบาท 
4 มาใช้ในการปฏิบัติงานส่วนปัจจัยที่เหลือ ไม่มีความสัมพันธ์กัน จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรรู้และเข้าใจ



48 

ในหลักอิทธิบาท 4 เป็นอย่างดี ควรให้บุคลากรเข้าใจวิธีปฏิบัติ ควรจัดอบรมสัมมนาเรื่องอิทธิบาท 4 
ควรเปิดใจรับสิ่งแปลกใหม่และควรรักสถาบันให้มาก 
  พระมหาสมคิด  โครธา  (2547, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ใน
การเรียนของพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย” พบว่า  1) พระนิสิตมหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมีการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียน  4  ด้าน คือ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา โดยรวมและเป็นรายด้านอยู่ในระดับมาก  2) พระนิสิตที่มีสถานภาพ
แตกต่างต่างกัน มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05  3) พระนิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 4 มีการใช้อิทธิบาท 4 ในการเรียน โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4)  พระนิสัตที่ก าลังศึกษาอยู่ในคณะที่แตกต่างกันมีการใช้อิทธิ
บาท 4 ในการเรียนโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05    
  เสกสันต์  บุญยะ  (2549, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้อิทธิบาท 4 ในการ
บริหารบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีพฤติกรรมเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 
คือ ด้านวิมังสา ด้านจิตตะ  ด้านฉันทะ  และด้านวิริยะในการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับ
มากที่สุด  ด้านฉันทะ มีการใช้อยู่ ในระดับดีมากที่สุด  ในเรื่องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติ
กรรมการบริหารบุคคลของผู้บริหารสถานศึกษาในเรื่องมีอัธยาศัยและมีน้ าใจที่ดีต่อทุกคนและมีการใช้
ที่อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องการใช้ค าพูดที่เหมาะสมในการตักเตือนผู้ร่วมงานทุกคนมีความห่วงใย
ในผู้ร่วมงานทุกคนและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษา  ด้านวิริยะ มี
การใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด ในเรื่องไม่ใช้อ านาจหน้าที่บังคับให้ท างานเกินก าลังความสามารถและมี
การใช้อยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาน าเอาหลักพุทธธรรมไปใช้
ในการบริหารงานเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาและส่งเสริมในการให้ความรู้
แก่บุคลากรผู้ปกครองและนักเรียนให้เห็นคุณค่าของการใช้หลักพุทธธรรมในการแก้ปัญหาชีวิต      
ด้านจิตตะ มีการใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด ในเรื่องเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคนและรักษาความลับของ
ทางราชการและของผู้ร่วมงานและมีการใช้อยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องชื่นชมผลงานการปฏิบัติงานของ
บุคลากรด้วยความบริสุทธิ์ใจ เอาใจใส่ช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้ผู้ร่วมงานเสมอ ส่งเสริมให้บุคลากร
เข้ารับการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการท างาน  ด้านวิมังสา มีการใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด ในเรื่อง
ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการใช้อยู่ในระดับดีมาก ในเรื่องอดทนต่อปัญหาต่าง ๆ ในที่
ท างานอุทศิเวลาในการท างานอย่างเต็มที่และข่มใจรักษาอารมณ์ของตนเองได้อย่างมั่นคง 
  ชาตรี  แนวจ าปา  (2552, บทคัดย่อ)  ได้วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า 
บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่าการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่  อยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อเปรียบเทียบการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที โดยจ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ 
ระดับการศึกษาและต าแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวม
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ไม่แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุและรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว ้
  พระมหาวุฒิกร  บัวทอง  (2552, บทคัดย่อ)  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การใช้หลักธรรมอิทธิ
บาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม
แผนกสามัญศึกษา ใน กลุ่ม 7”  ผลการวิจัยพบว่า  1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
ใน กลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  2) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มี
สถานภาพต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
โรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05  3) ครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีประสบการณ์ทา งานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมและรายด้าน
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05  4) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
ในกลุ่ม 7 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
วิริยะแตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
  พระวุฒิพงษ์  ถาวรจิตฺโต (รักเรียน)  (2553, บทคัดย่อ)  ได้ท าวิจัยเรื่อง “การน าหลัก
อิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน” พบว่า  การน าหลักอิทธิบาท 4  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบล   พบว่า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการ
ปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มาใช้ในการปฏิบัติงาน
ในระดับมากที่สุด  ยกเว้นด้านฉันทะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก 
  ชาตรี  แนวจ าปา  (2553, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร"  ผลการวิจัย
พบว่า  การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสา
ธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ 
ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละ
ด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท  4 ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่
ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับปาน
กลาง  การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อิทธิบาท   ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า บุคลากรที่มีเพศ ระดับ
การศึกษา และต าแหน่ง ที่ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมไม่
แตกต่างกัน จึงปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนบุคลากรที่มีอายุ และรายได้ต่อเดือนต่างกัน มีการ 
 



50 

ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญที่ระดับ .01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่ตั้งไว้  แนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท  4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร โดยการวิเคราะห์แบบสัมภาษณ์ สรุปได้ว่า ทุกคน
ต้องยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะส่งผลให้เป็นผู้ที่มีความรัก ความพอใจในงาน 
ปฏิบัติงานด้วยความพากเพียร บากบั่น ด้วยความเอาใจใส่ในงาน และมีการตรวจสอบความส าเร็จใน
งานอยู่เสมอผลก็คือ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น ประชาชนมีความ
ปลอดภัยในร่างกาย ชีวิตและทรัพย์สินในที่สุด 
  กัญก์วฬาภรณ์  กลิ่นนิ่มนวล (2553, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง "ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4" ผลการวิจัยพบว่า  1) ประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 ตามทัศนะของบุคลากรโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมาก   ( X  = 4.19) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับมากที่สุด (
X  = 4.26) ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก  2) ผลการเปรียบเทียบทัศนะของ
บุคลากรต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 จ าแนก
ตามปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า บุคลากรที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ต าแหน่ง และรายได้ ต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตาม
หลักอิทธิบาท 4   โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันจึงปฏิเสธสมมติฐานการวิจัย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีทัศนะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลก
ตามหลัก อิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05   3) แนวทางการ
ประยุกต์ใช้หลักอิทธิบาท 4  เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารส านักงานจังหวัดพิษณุโลก คือ 
บุคลากรควรมีความต้องการใฝ่ใจรักที่จะปฏิบัติงานอยู่เสมอ ปรารถนาที่จะปฏิบัติงานให้ได้ผลดียิ่งๆ 
ขึ้นไป มีความขยัน หมั่นประกอบการงานด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ท้อถอย ต้อง
ตั้งจิตรับรู้ในภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยปฏิบัติงานด้วยความคิด เอาจิตฝักใฝ่ ไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน
เลื่อนลอยไป อุทิศตัวอุทิศใจให้แก่งานที่ปฏิบัติอย่างแท้จริง และหมั่นใช้ปัญญาพิจารณา ใคร่ครวญ 
ตรวจตราหาเหตุผล ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในงานนั้นๆ ที่ส าคัญต้องรู้จักการวางแผนงาน วัดผลและ
คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุงงานให้ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา 
  จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยสรุปได้ว่า คุณธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่ผู้บริหารควรมี การ
บริหารสถานศึกษามีคุณธรรมเป็นที่ยอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงาน ท าให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญก าลังใจรู้สึกถึง
ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน ส่งผลให้การปฏิบัติงานด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับความ
ร่วมมือจากผู้ใต้บังคับบัญชาและบุคคลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น ผู้บริหารควรเป็นผู้ตั้งอยู่ในหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเพื่อความเที่ยงตรงในการบริหารการศึกษาให้ได้ดีมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหาร
นับว่าเป็นบุคลากรที่มีบทบาทส าคัญที่สุดในการบริหารงานต่าง ๆ ทั้งในด้านการบริหารวิชาการ  ด้าน
การบริหารงบประมาณ   ด้านการบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  ย่อมขึ้นอยู่กับ
ผู้บริหารเป็นหลัก เพื่อน าสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศ  ฉะนั้น ผู้บริหารจึงควรแสวงหาและประพฤติ
ปฏิบัติตามหลักธรรมเพื่อช่วยให้การบริหารงานเป็นไปอย่างเหมาะสม ส าเร็จ และเจริญก้าวหน้าไป 
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ด้วยดีตลอดจนเป็นการเสริมเพิ่มให้ผู้บริหารที่เพียบพร้อมทางด้านคุณธรรมด้วยหลักอิทธิบาท 4 เป็น
หลักธรรมประการหนึ่งที่มีความเหมาะสมที่ผู้บริหารควรยึดถือปฏิบัติ เนื่องจากเป็นหลักคุณธรรมของ
ผู้ใหญ่ที่ผู้บริหารที่เป็นผู้น าในองค์กรยึดถือปฏิบัติเพื่อเสริมสร้างมนุษย์สัมพันธ์ในการท างานร่วมกัน 
งานส าเร็จตามเป้าหมาย อันประกอบด้วย ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เมื่อผู้อื่นถึงความวิบัติ ซึ่ง
ธรรมทั้ง 4 ประการนี้ เป็นคุณธรรมภายในเป็นพื้นฐานทางจิตใจ เมื่อบุคคลมีคุณธรรมภายในจิตใจสูง
หรือประเสริฐแล้ว  ย่อมแสดงออกภายนอกในทางที่ดี ที่ถูกต้อง ที่ควรในการเป็นอยู่อย่างแท้จริง 
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บทที่  3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  แบบส ารวจ (Survey Research) ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอน
ดังต่อไปนี ้
 3.1  กลุ่มเป้าหมาย 
 3.2  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.6  สถิติทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
3.1  กลุ่มเป้ำหมำย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น  67 
รูป / คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2558 
 
3.2  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัย
ปรับปรุงขึ้น โดยพิจารณาภายใต้กรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาวิเคราะห์วรรณกรรม และ 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้สอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัยที่ได้ก าหนดไว้แบ่งเป็น 3 
ตอน ประกอบด้วย 
  ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งหน้าที ่
  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีการของลิ
เคิร์ต (Likert)  (ณรงค์  โพธิ์พฤกษานันท์, 2546, หน้า 87)   แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
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  ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert)  (ณรงค์ โพธิ์พฤกษานันท์,  2546, หน้า 87)  แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
 
3.3  กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ต าราและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง  เพื่อน ามาเปน็กรอบแนวคิดในการสร้างแบบสอบถาม โดยมีล าดับขั้นตอนในการสร้างดังนี้ 
 3.3.1  ผู้วิจัยได้ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือและแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 และกรอบภาระงานการบริหาร
การศึกษา เพื่อน าข้อมูลทั้งหมดมาสร้างเป็นแบบสอบถามให้ครอบคลุมกับเนื้อหาสาระที่ศึกษา รวมทั้ง
วิธีการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพื่อน ามา
เป็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม 
 3.3.2  น าผลจากการศึกษาข้อ 1  มาสร้างเป็นแบบสอบถามโดยมีเนื้อหาครอบคลุมกับ
วัตถุประสงค์ในการวิจัย นิยามศัพท์และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 3 
ตอน ดังนี ้
  ตอนที่   1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะ
แบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ต าแหน่งหน้าที ่
  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศา
สนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตามความคิดเห็นของ
บุคลากร  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีการของลิ
เคิร์ต (Likert)  แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ 
  ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร  มีลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  
ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert)   
 3.3.3  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น เสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะ 
 3.3.4 ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ ตามข้อเสนอแนะของอาจารย์ที่ปรึกษาแล้วน าเสนอ
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ประกอบด้วย 
 1)  พระฟูตระกูล  พุทฺธรกขฺิโต,ดร.     (ด้านส านวนและถ้อยค า) 
  การศึกษา :   ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ต าแหน่ง :   อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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 2)  ดร.จ าปี  โยธารินทร์   (ด้านเนื้อหา) 
  การศึกษา :          ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ปร.ด.)

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
 3)  อาจารย์ชาญชัย  สุริยบุญ   (ด้านสถิติ) 
 การศึกษา :  ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา(ศษ.ม.)   

มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
 ต าแหน่ง : อาจารย์ประจ าวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรตกิาฬสินธุ ์ 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย     
 เพื่อพิจารณาตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของ
เครื่องมือแล้วน ามาค านวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : 
IOC) ระหว่างข้อค าถามกับเนื้อหา โดยก าหนดระดับความคิดเห็นของผู้เช่ียวชาญ ดังนี้ 
 + 1  เมื่อแน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา 
    0   เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นมีความตรงตามเนื้อหา 
  - 1   เมื่อแน่ใจข้อค าถามนั้นไม่มีความตรงตามเนื้อหา 
 เกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อค าถามโดยพิจารณาจากข้อค าถามที่มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ไม่ต่ ากว่า 0.50 ถ้าข้อค าถามใดมีค่าดัชนีความสอดคล้องต่ ากว่า 0.50 ต้องน าไปปรับปรุงแก้ไขตาม
ข้อเสนอแนะ และถ้าหากผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือพบว่าค าถามข้อใดมีค่าดัชนีความ
สอดคล้องสูงกว่า 0.50 ขึ้นไป จึงจะน าไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล ผลการตรวจสอบสรุปประเด็น โดยการ
หาค่า IOC พบว่า ทุกข้อค าถามมีค่าระหว่าง  0.67-1.00  (โปรดดูภาคผนวก ง, หน้า 118-123) 
 3.3.5  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นไปให้อาจารย์ที่ปรึกษาได้พิจารณาตรวจสอบความ
ถูกต้องของภาษาและรูปแบบค าถามอีกครั้งหนึ่ง ท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะและความ
เห็นชอบของอาจารย์ที่ปรึกษา 
 3.3.6  น าแบบสอบถามที่ผ่านการหาค่าความตรงเชิงเนื้อหาไปทดลองใช้ (Try-out) กับ
บุคลากรวิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร จังหวัดยโสธร ซึ่งมีบริบทในการบริหารที่ใกล้เคียงกัน จ านวน  
45  รูป/คน  เพื่อหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ (Discrimination  Power)  ของแบบสอบถามโดยใช้วิธี 
Corrected Item – total correlation โดยแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  มีค่า
ระหว่าง  0.48 – 0.88  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  ส่วนค่าอ านาจจ าแนก
เป็นรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช   มีค่าระหว่าง  0.41 –
0.90  และหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของ
เครื่องมือจะพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ก าหนดค่าอ านาจจ าแนกรายข้อที่เหมาะสมคือ
ตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  
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(Cronbach)  (รศ.ล้วน  สายยศ และ รศ.อังคณา  สายยศ, 2538, หน้า 200)  ซึ่งค่าแอลฟา (Alpha) 
ที่ใช้ได้ควรมากกว่า 0.6 (โปรดดูภาคผนวก จ, หน้า 125-126) 
 3.3.7  จัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพื่อน าไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย
ต่อไป 
 
3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามล าดับดังนี้ 
 3.4.1  ผู้วิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ถึงผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เพื่อขออนุญาตเข้าท าการวิจัย พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ขอความร่วมมือในการทดสอบเครื่องมือวิจัยและขออนุญาตในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
ก าหนดวัน เวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.2  ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปเก็บข้อมูลด้วยตัวเอง ตั้งแต่วันที่ 1–31 มกราคม 2558  
พร้อมหนังสือขออนุญาตในการเก็บข้อมูล เพื่อน าไปเก็บข้อมูลจากบุคลากรในวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และประสานงานขอรับแบบสอบถาม
คืนด้วยตนเองเพื่อด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 
 3.4.3  ตรวจสอบความสมบูรณ์และความถูกต้องของแบบสอบถามก่อนน าข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห ์
 3.4.4  ได้รับแบบสอบถามคืนทั้งสิ้น  67  ชุด  คิดเป็นร้อยละ  100 
 
3.5  กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถามที่ได้รับคืน ลงรหัสในแบบสอบถาม แล้วน ามาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ดังนี ้
 3.5.1  แบบสอบถามตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ (Checklist) ใช้วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยการแจกแจงความถีแ่ละหาร้อยละ  
 3.5.2  แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  (ณรงค์  
โพธิ์พฤกษานันท์, 2546, หน้า 87)  ใช้วิธีการวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย  ( µ )  และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (  )  โดยประเมินการบริหารการศึกษาและการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร  โดยก าหนดค่าระดับคะแนน  มี  5  ระดับ  ดังนี้ 
   5 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมากที่สุด   
    4 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นมาก 
   3 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นปานกลาง 
   2 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อย 
   1 คะแนน หมายถึง  ระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
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 การแปลความหมายข้อมูลตามเกณฑ์การแปลความหมายคา่เฉลี่ย  ( µ )  ของข้อมูลใน
แบบสอบถามตอนที่  2  ใช้เกณฑ์ ดังนี ้

   ค่ำเฉลี่ย ควำมหมำย 
 4.21  -  5.00 หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
 3.41  -  4.20   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก   
 2.61  -  3.40   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง 
 1.81  -  2.60   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อย 
 1.00  -  1.80   หมายถึง ความคิดเห็นอยู่ในระดับน้อยที่สุด  
 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงกว้างระหว่างระดับ  0.80  ดังนี ้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 2550, หน้า 101) 
 
            = 
                       
                                            = 

                                                         =      0.80          

 3.5.3  วิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท  4  กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ใช้การค านวณค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient) เกณฑ์การแปลความหมายค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผู้วิจัยแบ่งเกณฑ์
ออกเป็นดังนี้  (ชูศร ีวงศ์รัตนะ, 2553, หน้า 316 )  ดังนี ้
 
 ค่ำสัมประสิทธิ์สหสมัพนัธ ์ ควำมหมำย 
 0.81 – 1.00  มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก  
 0.61 – 0.80  มีความสัมพันธ์ระดับสูง 
 0.41 – 0.60  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง 
 0.21 – 0.40  มีความสัมพันธ์ระดับต่ า 
 0.01 – 0.20  มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
 0.00    ไม่มีความสัมพนัธ์กัน 
  
3.6  สถิติที่ใช้ในกำรวิจยั 
 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้   (วิเชียร  เกตุสิงห์, 2538, 
18 (3) 
 3.6.1  ความถี ่(Frequency) 
 

ช่วงระหว่างระดับ  (Range) คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด 
จ านวนระดับ 

5 - 1 
5 
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 3.6.2  สถิติร้อยละ (Percentage)  ค านวณจากสูตร  ดังน้ี 

     100   x  
N
f    P         

   เมื่อ P แทน ร้อยละ 
         f  แทน ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
        N แทน จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
 3.6.3  สถิติสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson product moment 
correlation coefficient) ใช้หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัวที่เป็นอิสระต่อกัน 

  
   


]2Y)(2Y][N2X)(2X[N

Y))(X(XYN
xyr     

 เมื่อ  rxy  แทน  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์
  N แทน  จ านวนคู่ 
  X แทน  ค่าของตัวแปรที่หนึ่ง 
  Y แทน  ค่าของตัวแปรที่สอง 
  X  แทน  ผลรวมของข้อมูลทุกค่าในตัวแปรที่ 1 
  Y  แทน  ผลรวมของข้อมูลทุกค่าในตัวแปรที่ 2 
  XY  แทน  ผลรวมของผลคูณระหว่างสมาชิกแต่ละตัว จากตัวแปรที่ 1 และ ที่ 
2 ทุกค่า 

 โดยที่ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์จะมีค่าระหว่าง -1 ≤ r ≤ 1 ดังนี้ 
  1. ค่า r เป็นลบ แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงข้าม คือ ถ้า X เพิม่ 
Y จะลด ถ้า X ลด Y จะเพ่ิม 
  2. ค่า r เป็นบวก แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน คือ ถ้า X เพิม่ 
Y จะเพ่ิมด้วย ถ้า X ลด Y จะลดลงด้วย 
  3. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ 1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน และมี 
ความสัมพันธ์กันมาก 
  4. ถ้า r มีค่าเข้าใกล้ -1 หมายถึง X และ Y มีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม และ 
มีความสัมพันธ์กันมาก 
  5. ถ้า r = 0 แสดงว่า X และ Y ไม่มีความสัมพันธ์กันเลย 
  6. ถ้า r เข้าใกล้ 0 แสดงว่า X และ Y มีความสัมพันธ์กันน้อย 
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บทที่  4 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอผลการวิเคราะห์
ข้อมูลดังต่อไปนี ้
 4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2  ล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 
4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะหข์้อมูล 
 เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันในการแปลความหมายจากการน าเสนอผลการวิจัยและ
วิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยจึงก าหนดความหมายของสัญลักษณ์ที่ใช้เพื่อน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังนี ้
 µ     แทน ค่าเฉลี่ย (Mean) 
       แทน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 N     แทน  ประชากร 
 r     แทน ค่าสัมประสิทธิส์หสัมพันธ์ของเพียรสัน  (Pearson Correlation) 
 Sig. (2-tailed) แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
 **     แทน มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 H0     แทน สมมติฐานหลัก  (Null Hypothesis) 
 H1     แทน สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis) 
 
4.2  ล าดบัขัน้ตอนในการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ผู้วิจัยได้น าเสนอ
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามล าดับต่อไปนี ้
  ตอนที่  1  ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่  ใช้การวิเคราะห์หาร้อยละ (Percentage) และน าเสนอใน
รูปตารางประกอบการบรรยาย  
  ตอนที่  2  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย ทั้งภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใน 4  ด้าน  ดังนี้ 
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   1)  การบริหารงานวิชาการ 
   2) การบริหารงบประมาณ  
   3) การบริหารงานบุคคล   
   4) การบริหารทั่วไป 
  ตอนที่  3  ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (µ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( ) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ทั้งภาพรวม รายด้าน และรายข้อ ใน 4  ด้าน  ดังนี้ 
   1)  ด้านฉันทะ   
   2)  ด้านวิริยะ   
   3)  ด้านจิตตะ   
   4)  ด้านวิมังสา   
  ตอนที่   4   ผลการวิ เคราะห์ ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 มี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที ่1  การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม       

 ผลการวิเคราะห์ปรากฏตาม ตารางที่ 4.1-4.4  
 
ตารางที่   4.1  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน (N) ร้อยละ 
ชาย 45 67.20 
หญิง 22 32.80 
รวม 67 100 

 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.20 และเป็นเพศหญิง จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 32.80  
 
ตารางที่   4.2  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 

แบบสอบถามจ าแนกตามอายุ 
 

อายุ จ านวน (N) ร้อยละ 
ไม่เกิน 30 ป ี 3 4.50 

31-40 ป ี 28 41.80 
41-50 ป ี 30 44.80 

51 ป ีขึ้นไป 6 9.00 
รวม 67 100 

 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า บุคลากรส่วนใหญ่อายุ 41-50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.80 รองลงมาอายุ 31-40 ปี จ านวน 28 คน คิดเป็นร้อยละ 41.80 อายุ 51 ปีขึ้นไป จ านวน 6 คน 
คิดเป็นร้อยละ 9 และอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 3 คนคิดเป็นร้อยละ 4.50 ตามล าดับ 
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ตารางที่   4.3  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ 
แบบสอบถามจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

ระดับการศึกษา จ านวน (N) ร้อยละ 
ต่ ากว่าปริญญาตรี 3 4.50 

ปริญญาตร ี 12 17.90 
ปริญญาโท 43 64.20 
ปริญญาเอก 9 13.40 

รวม 67 100 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า ระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับปริญญาโท 
จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20 ระดับปริญญาตรี จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ17.90 ระดับ
ปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 13.40 และต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
4.50 ตามล าดับ 
 
ตารางที่   4.4  แสดงจ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ

แบบสอบถามจ าแนกตามต าแหน่งหน้าที่ 
 

ต าแหน่งหน้าที่ จ านวน (N) ร้อยละ 
เจ้าหน้าที่ 15 22.40 
อาจารย์ 52 77.60 

รวม 67 100 
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามเป็นอาจารย์ จ านวน 52 คน คิดเป็น
ร้อยละ 77.60 เป็นเจ้าหน้าที่ จ านวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 22.40 
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ตอนที่  2  การวิเคราะห์ระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความ
คิดเห็นของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.5 - 4.7 
 
ตารางที่  4.5  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร    

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  

 

การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยัศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์  

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ 
 

อันดับ 
ด้านการบริหารวิชาการ 3.97 0.52 มาก 1 
ด้านการบริหารงบประมาณ 3.65 0.58 มาก 4 
ด้านการบริหารงานบุคคล 3.86 0.70 มาก 3 
ด้านการบริหารทั่วไป 3.92 0.71 มาก 2 

เฉลี่ย 3.85 0.58 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก  (µ = 3.85 ,   = 0.58)   เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านการบริหาร
วิชาการ มีค่าเฉลี่ย 3.97  ด้านการบริหารทั่วไป  (µ = 3.92 ,   = 0.71) ด้านการบริหารงานบุคคล  
(µ = 3.86 ,   = 0.70)   และด้านการบริหารงบประมาณ  (µ = 3.86 ,   = 0.70)   ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.6  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารวิชาการ   

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั  

ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารวชิาการ 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารมีการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้
ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 

 
3.85 

 
0.80 มาก 8 

2 ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้านวิชาการ และการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 

 
4.09 

 
0.62 มาก 3 

3 ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

 
4.25 

 
0.59 มากที่สุด 1 

4 ผู้บริหารมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา 4.15 0.68 มาก 2 
5 ผู้บริหารมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

 
3.84 

 
0.79 มาก 9 

6 ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

 
3.91 

 
0.83 มาก 6 

7 ผู้บริหารมีการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

 
3.94 

 
0.67 มาก 5 

8 ผู้บริหารมีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

 
4.00 

 
0.65 มาก 4 

9 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หนว่ยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอืน่ที่จัดการศึกษา 

 
 

3.87 

 
 

0.69 มาก 7 
10 ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนา

วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 
 

3.82 
 

0.83 มาก 10 
เฉลี่ย 3.97 0.52 มาก  

 

 จากตารางที่ 4.6  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหาร
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.97 ,   = 0.52)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และระดับมาก 9 ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ  (µ = 4.25 ,   = 0.59)   รองลงมา คือ ข้อที่ 4  ผู้บริหารมีการจัดระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษา  (µ = 4.15 ,   = 0.68) มีค่าเฉลี่ย  4.15  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ข้อ
ที่ 10  ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ   (µ 
= 3.82 ,   = 0.83) 
 
ตารางที่  4.7  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารงบประมาณ   

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั ศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงบประมาณ 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารมีการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนา
การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 3.85 0.80 มาก 1 

2 บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ใน
การจัดสรรงบประมาณ 3.70 0.74 มาก 6 

3 ผู้บริหารมีการก าหนดแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของสถานศึกษา 3.75 0.79 มาก 5 

4 ผู้บริหารมีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษาการ
จัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 3.82 0.70 มาก 3 

5 ผู้บริหารมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและการ
จัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา 3.10 0.84 

ปาน
กลาง 10 

6 ผู้บริหารมีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 3.84 0.75 มาก 2 

7 ผู้บริหารมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์การ
จัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา 3.46 0.80 มาก 9 

8 ผู้บริหารมีการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ 3.63 0.74 มาก 7 

9 ผู้บริหารมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสดุ 3.61 0.78 มาก 8 

10 ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 3.78 0.76 มาก 4 

เฉลี่ย 3.65 0.58 มาก  
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 จากตารางที่ 4.7 พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหาร
งบประมาณ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.65 ,   = 0.58)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  9  ข้อ และระดับปานกลาง  1  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1 
ผู้บริหารมีการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา   (µ = 3.85 ,   = 
0.80)  รองลงมา คือ 6 ผู้บริหารมีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา  (µ = 3.84 ,   = 0.75)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่  5 
ผู้บริหารมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา  (µ = 3.10 , 
  = 0.84)  
 
ตารางที่  4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล   

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั ศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหา 

มกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 
ให้เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา 3.76 0.80 มาก 6 

2 ผู้บริหารมีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 4.25 0.73 มากที่สุด 1 

3 ผู้บริหารมีการเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 4.12 0.84 มาก 2 

4 ผู้บริหารมีการแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ประเมิ นผลงานแก่บุ คลากรท างการศึ กษ าใน
สถานศึกษา 4.07 0.61 มาก 3 

5 ผู้บริหารมีการการสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานให้กับบุคลากรทางการศึกษา 3.79 0.77 มาก 4 

6 ผู้บริหารจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรทาง
การศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 3.69 0.96 มาก 9 

7 ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 3.72 0.92 มาก 7 

8 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 3.67 1.01 มาก 10 
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ตารางที่  4.8  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารงานบุคคล  (ต่อ) 

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั ศาสน

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั ด้านการบรหิารงานบุคคล 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

9 ผู้บริหารมีการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการ
ศึกษาให้ศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้น 3.70 1.14 มาก 8 

10 ผู้บริหารมีการจัดสรรอัตราก าลังและการเปลี่ยน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น ของบุคลากรทางการศึกษา 3.78 1.00 มาก 5 

เฉลี่ย 3.86 0.70 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.8  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านการ
บริหารงานบุคคล  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.86 ,   = 0.70)   เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  1  ข้อ  และระดับมาก  9  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  (µ = 4.25 
,   = 0.73)  รองลงมา คือ ข้อ 3 ผู้บริหารมีการเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานต่าง 
ๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ  (µ = 4.12 ,   = 0.84)   ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อ
ที่ 8 ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  (µ = 3.67 ,   = 1.01) 
 
ตารางที่  4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป 

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั ศาสน

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั  ด้านการบริหารทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา 4.09 0.79 มาก 1 
2 ผู้บริหารมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 3.96 0.91 มาก 5 
3 ผู้บริหารมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของ

บุคลากรทางการศึกษา 4.03 0.85 มาก 2 
4 ผู้บริหารมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 4.00 0.87 มาก 3 
5 การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 3.99 0.88 มาก 4 
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ตารางที่  4.9  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป  (ต่อ) 

 

ข้อที ่
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวทิยาลยั ศาสน

ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลยั  ด้านการบริหารทั่วไป 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

6 ผู้บริหารวางแผน และออกแบบระบบงานธุรการตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 3.85 0.86 มาก 8 

7 ผู้บริหารมีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของสถานบันอุดมศึกษา 3.87 0.74 มาก 6 

8 ผู้บริหารมีการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์แก่
สาธารณชน 3.78 0.81 มาก 9 

9 ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
เพื่อให้บริการต่อสาธารณชน 3.75 0.84 มาก 10 

10 ผู้บริหารมีการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่ อให้บริการงานทางการศึกษาด้านต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษา 3.85 0.80 มาก 7 

เฉลี่ย 3.92 0.71 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.9  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการ
บริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 3.92 ,   = 0.71)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ย สูงสุด คือ 
ข้อที่ 1  ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา   (µ = 4.09 ,   = 0.79)  รองลงมา คือ 
ข้อ 3  ผู้บริหารมีการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา  (µ = 4.03 ,   = 
0.85)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 9  อ านวยการมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
เพื่อให้บริการต่อสาธารณชน  (µ = 3.75 ,   = 0.84) 
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ตอนที่  3  การวิเคราะห์ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร 

 ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.10 - 4.14 
 
ตารางที่  4.10  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

 

ด้าน
ที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช

วิทยาลัย 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ด้านฉันทะ 4.22 0.65 มากที่สุด 3 
2 ด้านวิริยะ 4.29 0.66 มากที่สุด 2 
3 ด้านจิตตะ 4.31 0.65 มากที่สุด 1 
4 ด้านวิมังสา 4.17 0.69 มาก 4 

เฉลี่ย 4.25 0.61 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 4.10  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการ
บริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด   (µ = 4.25 ,   = 0.61)  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  3  ด้าน  และระดับมาก  1  ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านจิตตะ  (µ = 4.31 ,   = 0.65)  ด้านวิริยะ  (µ = 4.29 ,   = 0.66)  
ด้านฉันทะ  (µ = 4.22 ,   = 0.65)  และด้านวิมังสา  (µ = 4.17 ,   = 0.69)  ตามล าดับ 
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ตารางที่  4.11  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านฉันทะ  เฉลี่ยและรายข้อ 

 

ข้อที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม 

พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านฉันทะ 

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและมุ่งหวัง
ในผลส าเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด 4.28 0.69 มากที่สุด 4 

2 ผู้บริหาร สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู่
เสมอแม้งานจะมีปัญหาอย่างมาก 4.06 0.52 มาก 8 

3 ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งาน
นั้นจะเหนือความสามารถ 4.22 0.67 มากที่สุด 6 

4 ผู้บริหารรักการบริการและมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติงานด้วยใจจริง 4.33 0.71 มากที่สุด 1 

5 ผู้บริหารยินดีรับผิดชอบและพร้อมให้ค าแนะน า
ปรึกษา และร่วมแก้ปัญหาของงานนั้น ๆ ด้วยความ
เต็มใจ 4.24 0.70 มากที่สุด 5 

6 ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความชื่นชอบมุ่งหวังให้
ผลงานที่ได้รับบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 4.22 0.71 มากที่สุด 7 

7 ผู้ บ ริห ารรักที่ จ ะปฏิ บั ติ  และพัฒ นางานอยู่
ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ ง เพื่อให้ผลงานที่ ได้รับมี
ประสิทธิผล 4.03 0.94 มาก 9 

8 ผู้บริหารยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน
และพร้อมปฏิบัติตาม 4.30 0.78 มากที่สุด 3 

9 ผู้บริหารเห็นอกเห็นใจผู้มาติดต่อขอรับบริการและ
ให้ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 4.31 0.80 มากที่สุด 2 

เฉลี่ย 4.22 0.65 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 4.11  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านฉันทะ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.22 ,   = 0.65)  เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  7  ข้อ  และระดับมาก  2  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ข้อที่ 4  ผู้บริหารรักการบริการและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยใจจริง (µ = 4.33 ,   = 
0.71) รองลงมา คือ ข้อที่ 9  ผู้บริหารเห็นอกเห็นใจผู้มาติดต่อขอรับบริการและให้ความช่วยเหลือด้วย
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ความเต็มใจ (µ = 4.31 ,   = 0.80)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 7  ผู้บริหารรักที่จะปฏิบัติ 
และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล (µ = 4.03 ,   = 0.94) 
 
ตารางที่  4.12  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร

การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านวิริยะ   

 

ข้อที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม 

พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ด้านวิริยะ   

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สม่ าเสมอจนกว่างานจะส าเร็จ
โดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยาก 4.33 0.81 มากที่สุด 6 

2 ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่
ละทิ้งงาน 4.19 0.70 มาก 7 

3 ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความเพียรแม้งานนั้นจะมี
อุปสรรคและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 4.10 0.80 มาก 8 

4 ผู้บริหารมานะ บากบั่น ไม่ เกียจคร้าน ต่อการ
ปฏิบัติงานโดยยึดหลักความส าเร็จของานเป็นที่ตั้ง 4.33 0.79 มากที่สุด 5 

5 ผู้บริหารขยัน อดทน และตั้งใจฝึกฝน เพื่อพัฒนา
ทักษะฝีมือให้เกิดความช านาญ 4.39 0.72 มากที่สุด 3 

6 ผู้บริหารทุ่ ม เท เวลาและความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 4.40 0.72 มากที่สุด 2 

7 ผู้ บ ริ ห า ร พ ย าย าม แ ล ะ ห มั่ น เพี ย รที่ จ ะ ห า
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน 4.45 0.74 มากที่สุด 1 

8 ผู้บริหารกล้าสู้งานไม่ท้อถอยแม้ในขณะปฏิบัติงาน
นั้นจะเกิดภาวะกดดันอย่างมาก 4.34 0.73 มากที่สุด 4 

9 ผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและชักจูงเพื่อนร่วมงาน
ให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย 4.09 0.73 มาก 9 

เฉลี่ย 4.29 0.66 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 4.12  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านวิริยะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.29 ,   = 0.66)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  6  ข้อ  และระดับมาก  3  ข้อ  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ข้อที่ 7  ผู้บริหารพยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน (µ = 4.45 
,   = 0.74) รองลงมา คือ ข้อที่ 6  ผู้บริหารทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงาน  (µ = 
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4.40 ,   = 0.72)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 9  ผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและชักจูงเพื่อน
ร่วมงานให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย (µ = 4.09 ,   = 0.73)  
  
ตารางที่  4.13  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านจิตตะ 

 

ข้อที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม 

พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ด้านจิตตะ   

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็น
นิตย์ ทั้งในและนอกเวลางาน 4.31 0.66 มากที่สุด 3 

2 ผู้บริหารจิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่องานหรือภารกิจไม่
คิดเรื่องอ่ืนจนกว่างานจะส าเร็จ 4.31 0.76 มากที่สุด 5 

3 ผู้บริหารรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่แม้
งานจะมีอุปสรรค 4.31 0.82 มากที่สุด 6 

4 ผู้บริหารเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน เมื่อพบ
ปัญหา ก็พร้อมที่จะแก้ไข 4.24 0.74 มากที่สุด 8 

5 ผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้
ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย 4.22 0.79 มากที่สุด 9 

6 ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จ
ได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง 4.42 0.66 มากที่สุด 1 

7 ผู้ บ ริห ารละ เอี ยดอ่ อน ในการปฏิ บั ติ งาน  ไม่
ปฏิบัติงานแบบขอไปทีหรือฉาบฉวย 4.25 0.70 มากที่สุด 7 

8 ผู้บริหารมีจิตอาสาเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานและผู้
เข้ารับบริการด้วยความจริงใจ 4.42 0.70 มากที่สุด 2 

9 ผู้ บ ริห ารจดจ่ อกั บ งานที่ ปฏิ บั ติ โดยค านึ งถึ ง
ความส าเร็จของงานมากกว่าปริมาณงาน 4.31 0.74 มากที่สุด 4 

เฉลี่ย 4.31 0.65 มากที่สุด  
 

 จากตารางที่ 4.13  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านจิตตะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  (µ = 4.31 ,   = 0.65)  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด
ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเท่ากันสองข้อ คือ ข้อที่ 6 ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้โดยไม่ใช้
ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง (µ = 4.42 ,   = 0.66) และ ข้อที่ 8  ผู้บริหารมีจิตอาสาเป็น
มิตรกับเพื่อนร่วมงานและผู้เข้ารับบริการด้วยความจริงใจ (µ = 4.42 ,   = 0.70)   ส่วนข้อที่มี
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ค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 5 ผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตาม
เป้าหมาย (µ = 4.22 ,   = 0.79) 
 
ตารางที่  4.14  แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านวิมังสา   

 

ข้อที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม 

พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ด้านวิมังสา   

ระดับความคิดเห็น 

µ   ระดับ อันดับ 

1 ผู้บริหารพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี - ข้อด้อยในการ
ปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติครั้ง
ต่อไป 4.16 0.59 มาก 4 

2 ผู้บริหารไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของ
การปฏิบัติงานเป็นประจ า 4.16 0.73 มาก 5 

3 ผู้บริหารซักซ้อม ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องาน
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัต ิ 4.06 0.90 มาก 10 

4 ผู้บริหารมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อ
เพิ่มพูนความสามารถในการปฏิบัติงาน 4.21 0.79 มากที่สุด 2 

5 ผู้ บ ริห ารตรวจสอบ  / ทดสอบคุณ ภาพและ
ประสิทธิภาพของผลงานที่ได้รับ 4.12 0.69 มาก 9 

6 ผู้บริหารคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผล 4.15 0.80 มาก 7 

7 ผู้บริหารศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่ อให้ เกิด
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 4.33 0.79 มากที่สุด 1 

8 ผู้บริหารพิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบ
และขั้นตอนที่ชัดเจน 4.18 0.83 มาก 3 

9 ผู้บริหารมีการวัดผล ประเมินผล การปฏิบัติงาน
อย่างเป็นรูปธรรม 4.16 0.83 มาก 6 

10 ผู้บริหารน าความรู้ที่ได้จากการท างานครั้งที่ผ่านมา
เพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานใน
ครั้งต่อไป 4.13 0.82 มาก 8 

เฉลี่ย  4.17 0.69 มาก  
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 จากตารางที่ 4.14  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านวิมังสา โดยรวมอยู่ในระดับมาก  (µ = 4.17 ,   = 0.69)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  2  ข้อ  และระดับมาก  8  ข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ
ที่ 7  ผู้บริหารศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่อให้เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  (µ = 4.33 , 
  = 0.79)  รองลงมา คือ ข้อที่  4  ผู้บริหารมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ อเพิ่มพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน (µ = 4.21 ,   = 0.79)  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ข้อที่ 3  
ผู้บริหารซักซ้อม ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ  (µ = 4.06 ,   = 0.90) 
 

ตอนที่  4  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   

 
 สามารถเขียนเป็นสมมติฐานทางสถิติได้ดังนี้ 
 H0 :  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ไม่มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 H1 :  การใช้หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ส าหรับสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้การหาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปรสองตัว
ที่เป็นอิสระต่อกัน ระดับความเชื่อมั่น 99% ดังนั้นจะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ต่อเมื่อค่าระดับ
นัยส าคัญทางสถิติมีค่าน้อยกว่า 0.01  
 
 ผลการวิเคราะห์ปรากฏตามตารางที่ 4.15 - 4.19 
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ตารางที่  4.15  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  โดยรวม 

 

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 
 

การบริหารการศึกษา  
เฉลี่ย 

Pearson  
Correlation  

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

ระดับ
ความสัมพันธ ์

อิทธิบาท 4  .85** .00 สูงมาก 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.15 ผลการการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยใช้การทดสอบค่าสถิติสัมประสิทธิ์อย่างง่ายของเพียร์สัน (Pearson 
Product Moment Correlation Coefficient)  เฉลี่ย  พบว่า มีค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  
ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า 
การใช้หลักอิทธิบาท 4  มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.85  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ในระดับมากขึ้น  ในการบริหารการศึกษา ในประสิทธิผลของการ
บริหารการศึกษาสูงขึ้น 
 
ตารางที่  4.16  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของ

ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารวิชาการ 

 

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 
 

การบริหารการศึกษา  
ด้านการบริหารวิชาการ 

Pearson  
Correlation  

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

อันดับ 
ระดับ

ความสัมพันธ ์

1. ด้านฉันทะ .60** .00 2 ปานกลาง 
2. ด้านวิริยะ .54** .00 3 ปานกลาง 
3. ด้านจิตตะ .60** .00 2 ปานกลาง 
4. ด้านวิมังสา .70** .00 1 สูง 

รวม .65** .00  สูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 4.16 ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหารวิชาการ เรียงล าดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านจิตตะ ด้านฉันทะ และด้านวิริยะ  เมื่อพิจารณา เฉลี่ย 
พบว่า ค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารการศึกษา  ด้านการบริหารวิชาการ  ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.65  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  กล่าวคือ ถ้าใช้
หลักอิทธิบาท 4  เฉลี่ยมากขึ้น ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการท าให้เกิดประสิทธิผล
ของงานระดับสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะและด้านจิตตะกับการบริหาร
การศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ พบว่า ค่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 
4 ด้านฉันทะและด้านวิริยะมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.60  ซึ่งมีความสัมพันธ์ใน
ทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านฉันทะและด้านจิตตะ ปาน
กลาง ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานด้านวิชาการ
ระดับปานกลาง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะกับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารวิชาการ พบว่า ค่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  .54 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านจิตตะ ปานกลาง ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหาร
วิชาการ ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานวิชาการระดับปานกลาง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารวิชาการ พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.70 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิมังสา สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารวิชาการท า
ให้เกิดประสิทธิผลของงานวิชาการระดับสูง 
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ตารางที่  4.17  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารงบประมาณ 

 

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 
 

การบริหารการศึกษา  
ด้านการบริหารงบประมาณ 

Pearson  
Correlation  

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

อันดับ 
ระดับ

ความสัมพันธ ์

1. ด้านฉันทะ .68** .00 3 สูง 
2. ด้านวิริยะ .68** .00 3 สูง 
3. ด้านจิตตะ .70** .00 2 สูง 
4. ด้านวิมังสา .78** .00 1 สูง 

เฉลี่ย .76** .00  สูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.17 ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหารงบประมาณ เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านจิตตะ ด้านวิริยะ และ ด้านฉันทะ  เมื่อ
พิจารณา เฉลี่ย พบว่า ค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0 .00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา  ด้านการบริหารงบประมาณ  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  มีค่าเท่ากับ  0.76  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทาง
เดียวกันในระดับสูง  กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหาร
งบประมาณท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะและด้านวิริยะ กับการบริหาร
การศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่น
คือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 
4 ด้านฉันทะและด้านจิตตะมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ  0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.68 ซึ่ งมี
ความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านฉันทะและด้านวิริยะ 
สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงบประมาณ พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0 .00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้าน
วิริยะมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
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.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.70 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิริยะ สูง ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหาร
งบประมาณท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงบประมาณ พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0 .00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้าน
วิมังสามีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.78 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันใน
ระดับสูง กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิมังสา มากขึ้น ในการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงบประมาณท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 
ตารางที่  4.18  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของ

ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารงานบุคคล 

 

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 
 

การบริหารการศึกษา  
ด้านการบริหารงานบุคคล 

Pearson  
Correlation  

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

อันดับ 
ระดับ

ความสัมพันธ ์

1. ด้านฉันทะ .77** .00 3 สูง 
2. ด้านวิริยะ .80** .00 2 สูง 
3. ด้านจิตตะ .86** .00 1 สูงมาก 
4. ด้านวิมังสา .73** .00 4 สูง 

เฉลี่ย .89** .00  สูงมาก 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารงานบุคคล เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านจิตตะ ด้านวิริยะ ด้านฉันทะ และด้านวิมังสา เมื่อ
พิจารณา เฉลี่ย พบว่า ค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0 .00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
ภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา  ด้านการบริหารงบประมาณ  ที่ระดับนัยส าคัญทาง
สถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.89  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกัน
ในระดับสูงมาก  กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  สูงมาก ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงาน
บุคคล ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูงมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
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 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล  พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.77 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านฉันทะ สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล  พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  .80 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิริยะ สูง ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ท า
ให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิริยะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  มีค่าเท่ากับ  0.86 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง
มาก กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านจิตตะ สูงมาก ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงาน
บุคคล ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูงมาก 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงบประมาณ ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.73 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิมังสา สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล 
ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
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ตารางที่  4.19  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์   มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  ด้านการบริหารทั่วไป 

 

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 
 

การบริหารการศึกษา  
ด้านการบริหารทั่วไป 

Pearson  
Correlation 

(r) 

Sig. 
(2-tailed) 

อันดับ 
ระดับ

ความสัมพันธ ์

1. ด้านฉันทะ .68** .00 3 สูง 
2. ด้านวิริยะ .61** .00 4 สูง 
3. ด้านจิตตะ .77** .00 2 สูง 
4. ด้านวิมังสา .90** .00 1 สูงมาก 

เฉลี่ย .80** .00  สูง 
** มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  

 จากตารางที่ 4.19 ผลการทดสอบด้วยการวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน
ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ด้านการบริหารทั่วไป เรียงล าดับความสัมพันธ์
จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านจิตตะ ด้านฉันทะ และด้านวิริยะ เมื่อพิจารณา เฉลี่ย 
พบว่า ค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และ
ยอมรับสมมติฐานรอง (H1)  หมายความว่า การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กับการ
บริหารการศึกษา  ด้านการบริหารทั่วไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.80  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง  กล่าวคือ ถ้าใช้
หลักอิทธิบาท 4  เฉลี่ยมากขึ้น ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ท าให้เกิดประสิทธิผล
ของงานระดับสูง เมื่อพจิารณาเป็นรายด้านพบว่า 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารทั่วไป  พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านฉันทะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.68 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านฉันทะ สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ท าให้
เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิริยะ กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล  พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  .61 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง กล่าวคือ 
ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิริยะ สูง ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ท าให้เกิด
ประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านจิตตะกับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารทั่วไป พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิริยะมี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.77 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านจิตตะ สูง  ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ท าให้
เกิดประสิทธิผลของงานสูง 
 ความสัมพันธร์ะหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสา กับการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารทั่วไป พบว่า Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งน้อยกว่า 0.01  นั่นคือ ปฏิเสธสมมติฐานหลัก 
(H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความว่า  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ด้านวิมังสามี
ความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ .01 โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r)  มีค่าเท่ากับ  0.90 ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
กล่าวคือ ถ้าใช้หลักอิทธิบาท 4  ด้านวิมังสา สูงมาก ในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป 
ท าให้เกิดประสิทธิผลของงานสูงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบที่ 4.1  แสดงระดับความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ ์

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

ด้านการบริหารวิชาการ 
 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ด้านการบริหารทั่วไป 
 

ด้านฉันทะ 

ด้านวิริยะ 

ด้านจิตตะ 

ด้านวิมังสา 

อิทธิบาท 4 การบริหารการศึกษา 

.85 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 ในการวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ครั้งนี้   เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research)  ผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ 3 ประการ  คือ 
  1.  เพื่อศึกษาระ  ดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระ
เกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
  2.  เพื่อศึกษาระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร 
  3.  เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 กับการบริหารการศึกษา 
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้ศึกษาจากประชากรทั้งหมดซึ่งประกอบด้วยบุคลากรของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จ านวนทั้งสิ้น  67 
รูป / คน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย ประจ าปี 2558 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist)  ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และต าแหน่งหน้าที่ในการ
ท างาน  ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert)  
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ และตอนที่   3  เป็น
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร มี
ลักษณะเป็นข้อค าถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale)  ตามวิธีการของลิเคิร์ต (Likert)  
แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด ตามล าดับ  สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ความถี่ (Frequency)  ร้อยละ (Percentage)  ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  สถิติเพื่อทดสอบสมมติฐาน ได้แก่ ค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ของเพียรสัน  (Pearson Correlation) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลความสัมพันธ์ระหว่างการใช้
หลักอิทธิบาท  4  ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบได้ดังนี ้
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  5.1 สรุปผลการวิจัย 
  5.2 อภิปรายผลการวิจัย 
  5.3 ข้อเสนอแนะ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย สรุปผลได้ดังนี ้
 5.1.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม   
 พบว่า  บุคลากรส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 67.20  มีอายุ 41-
50 ปี จ านวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80  มีระดับการศึกษาของบุคลากรส่วนใหญ่อยู่ในระดับ
ปริญญาโท จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 64.20  และเป็นอาจารย์ จ านวน 52 คน คิดเป็น        
ร้อยละ 77.60 
 5.1.2  ผลการวิเคราะห์ระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร 
 พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ค่าเฉลี่ย 3.85  
เรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านการบริหารวิชาการ มีค่าเฉลี่ย 3.97  ด้านการ
บริหารทั่วไป มีค่าเฉลี่ย 3.92  ด้านการบริหารงานบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.86  และด้านการบริหาร
งบประมาณ มีค่าเฉลี่ย  3.65  ตามล าดับ  เมื่อแยกพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
  1) ด้านการบริหารวิชาการ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ด้าน
การบริหารวิชาการ  โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.97  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 3 
ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คณาจารย์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียน
เป็นส าคัญ มีค่าเฉลี่ย  4.25  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ ข้อที่ 
10  ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่น ๆ   มี
ค่าเฉลี่ย  3.82  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  2) ด้านการบริหารงบประมาณ   พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.65   โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อที่ 1  ผู้บริหารมี
การศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา  มีค่าเฉลี่ย 3.85  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ข้อที่ 5  ผู้บริหารมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา
และการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา  ค่าเฉลี่ย  3.10  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง 
  3) ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 3.86  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ข้อที่ 2 ผู้บริหารมีการ
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ส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับบุคลากรทางการศึกษา  มีค่าเฉลี่ย 4.25  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ข้อที่ 8  ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชู
เกียรต ิ มีค่าเฉลี่ย  3.67  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
  4) ด้านการบริหารทั่วไป  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  มีเฉลี่ย 3.92  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ข้อที่ 1  ผู้บริหารมีการวางแผนการ
บริหารงานการศึกษา   มีค่าเฉลี่ย 4.09  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  
ข้อที่ 9  ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพ่ือให้บริการต่อสาธารณชน  มีค่าเฉลี่ย 
3.75  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 
 5.1.3  ผลการวิเคราะห์ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มี
ค่าเฉลี่ย  4.25  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  3  ด้าน  และระดับ
มาก  1  ด้าน  โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ด้านจิตตะ มีค่าเฉลี่ย 4.31  ด้าน
วิริยะ มีค่าเฉลี่ย 4.29  ด้านฉันทะ มีค่าเฉลี่ย 4.22  และด้านวิมังสา มีค่าเฉลี่ย 4.17  ตามล าดับ  เมื่อ
แยกพิจารณาเป็นรายด้านมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
  1)  ด้านฉันทะ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย ด้านฉันทะ โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.22  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ข้อ
ที่ 4  ผู้บริหารรักการบริการและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยใจจริง  มีค่าเฉลี่ย 4.33  ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ข้อที่ 7  ผู้บริหารรักที่จะปฏิบัติ และพัฒนางาน
อยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล  มีค่าเฉลี่ย 4.03  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 
  2)  ด้านวิริยะ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.29  โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ข้อที่ 7  
ผู้บริหารพยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน  มีค่าเฉลี่ย 4.45  ซึ่ง
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ข้อที่ 9  ผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและ
ชักจูงเพื่อนร่วมงานให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย  มีค่าเฉลี่ย 4.09  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ
มาก 
  3)  ด้านจิตตะ พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย  4.31  โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ  ข้อที่ 6  
ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง  มี
ค่าเฉลี่ย 4.42  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด คือ ข้อที่ 5  
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ผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย  มีค่าเฉลี่ย 4.22  ซึ่ง
มีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด   
  4)  ด้านวิมังสา พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ย 4.17  โดยข้อที่มีความคิดเห็นสูงสุด คือ   ข้อที่ 7  
ผู้บริหารศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่อให้เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ  มีค่าเฉลี่ย 4.33  
ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด คือ  ข้อที่ 3  ผู้บริหารซักซ้อม 
ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ  มีค่าเฉลี่ย 4.06  ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับ
มาก 
 5.1.4  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กับ
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย  สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 การใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.85 มีค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  
0.00  แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูงมาก  เมื่อพิจารณา
รายด้าน  พบว่า 
  1) ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการใช้หลักอิทธิบาท 4  ที่ระดับ
นัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.65  มีค่า  Sig. (2-tailed)  
เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน เรียงล าดับ
ความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านวิริยะ ด้านฉันทะ และด้านจิตตะ ตามล าดับ  
เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
   (1)  ด้านฉันทะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.60  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
   (2)  ด้านวิริยะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.60  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
   (3)  ด้านจิตตะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.54  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับปานกลาง 
   (4)  ด้านวิมังสา  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.69  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
  2)  ด้านการบริหารงบประมาณ  โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการใช้หลักอิทธิบาท 4  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.76 มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ ด้านฉันทะ และด้านวิมังสา 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
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   (1)  ด้านฉันทะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.68  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (2)  ด้านวิริยะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.68  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (3)  ด้านจิตตะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.70  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (4)  ด้านวิมังสา  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.78  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล  โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการใช้หลักอิทธิบาท 4  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.89 มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านวิริยะ ด้านฉันทะ และด้านจิตตะ 
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
   (1)  ด้านฉันทะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.77  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (2)  ด้านวิริยะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.80  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (3)  ด้านจิตตะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.86  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
   (4)  ด้านวิมังสา  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.73  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
  4)  ด้านการบริหารงานทั่วไป  โดยรวมมีความสัมพันธ์กับการใช้หลักอิทธิบาท 4  ที่
ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.80  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐาน 
เรียงล าดับความสัมพันธ์จากมากไปหาน้อย ได้ดังนี้ ด้านวิมังสา ด้านวิริยะ ด้านฉันทะ และด้านจิตตะ
ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้าน  พบว่า 
   (1)  ด้านฉันทะ มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.68  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (2)  ด้านวิริยะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.61  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูง 
   (3)  ด้านจิตตะ  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.77  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
   (4)  ด้านวิมังสา  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ 0.90  มีค่า  Sig. (2-
tailed)  เท่ากับ  0.00  ซึ่งมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก 
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5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยสามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี ้
 5.2.1  ระดับการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยรวม 
 บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม
พระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อธิบาย
ได้ว่า  ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยนั้น  
มีความตระหนักและให้ความส าคัญต่อภารกิจของผู้บริหารในด้านการบริหารวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่ วไป  ซึ่ งได้ปฏิบัติตามนโยบายอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีการศึกษาระเบียบ ขอบข่ายในการบริหารการศึกษาเป็นอย่างดี ส่งผลโดยตรงต่อ
คุณภาพของการศึกษา ท าให้การบริหารงานประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับแนวคิด
ของ  บุญจันทร์ จันทร์เจียม  ที่ได้ให้ความหมายของการบริหารการศึกษาว่า การบริหารการศึกษา 
หมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาอย่างเป็นระบบในด้านการบริหารวิชาการ การ
บริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป  ให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่
สถานศึกษาได้ก าหนดไว้  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  นิคม  แก้วสา  อธิบายไว้ว่า การบริหาร
การศึกษาเพื่อความเป็นเลิศ คือ การบริหารสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ จะยึดเป้าหมาย คือ 
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยมีงานวิชาการเป็นหลัก งานวิชาการเป็นงานที่ส าคัญที่สุดในการที่
จะท าให้นักเรียนบรรลุจุดหมายที่ก าหนดไว้ในหลักสูตร ส่วนงานอื่นเป็นงานสนับสนุนและเป็นงาน
เสริมให้งานวิชาการประสบผลส าเร็จยิ่งขึ้น แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ อรวรรณ์ ยิ้มละมัย  ได้
ศึกษาเกี่ยวกับทรรศนะของกรรมการสถานศึกษาต่อการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดส านักงาน
การประถมศึกษาอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี พบว่า กรรมการสถานศึกษามีทรรศนะต่อการบริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายด้านทั้ง 6 ด้าน อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก และไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อุบล เพียรพิทักษ์  ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต 1  พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา 
เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ ประภาศิริ สุรพันธ์  ได้ศึกษา
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส่งผลต่อมาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลภูมิภาคตะวันตก พบว่า การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
เทศบาลภูมิภาคตะวันตก  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เพื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าอยู่ในระดับ
มาก 3 ด้าน เรียงจากมากไปหาน้อย คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านวิชาการ ด้านบริหารงาน
บุคคล ส่วนด้านการบริหารทั่วไปอยู่ในระดับปานกลาง 
  เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี ้
  1.  ด้านการบริหารวิชาการ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ได้จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยจัดประชุมชี้แจงให้คณาจารย์เจ้าหน้าที่
ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการเรียนการสอนตามจุดเน้นของหลักสูง มีการจัดระบบการประกัน
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คุณภาพการศึกษา  มีการประชุมปรึกษาหารือเพื่อการวางแผนงานด้านวิชาการอยู่เป็นประจ า ท าให้
การบริหารจัดการมีความคล่องตัวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ส่งผลให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากดังกล่าว  สอดคล้องกับแนวคิดของ  ทัสนี วงศ์ยืน  ที่กล่าวไว้ว่า  การบริหารงานวิชาการ
เป็นงานหลักที่ส าคัญของสถานศึกษา ควรมีหลักการบริหารงานวิชาการ คือ สถานศึกษาต้องค านึงถึง
องค์ประกอบหลักที่ส าคัญของงานวิชาการได้แก่ การพัฒนาหลักสูตร การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน การพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน และการจัดประเมินผลการเรียนการสอน  
สถานศึกษาต้องมีกลไกควบคุมมาตรฐานทางวิชาการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ เพื่อการพัฒนาทาง
วิชาการจะได้มีทิศทางพัฒนางานวิชาการอย่างชัดเจน และไปในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกับการ
ประเมินคุณภาพภายใน และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก  สถานศึกษาต้องมีการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การพัฒนา
กระบวนการจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผล การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
ค านึงถึงผู้เรียนเป็นส าคัญ  และสถานศึกษาต้องมีการประเมินติดตามผลการปฏิบัติงานทางวิชาการ
เพื่อให้ได้มาตรฐานของงานวิชาการ และน าผลที่ได้มาปรับปรุงวางแผนงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น สอดคล้องกับผลวิจัยของ อาราม สุวรรณชัยรบ ที่ศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการของ
โรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของผู้บริหารโรงเรียนและครูสังกัดส านักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดนครราชสีมา ที่มีการบริหารงานวิชาการทั้ง 9 ด้าน พบว่า  ผู้บริหารโรงเรียนและคณะครู มี
ทัศนะต่อการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในระดับมากทุกด้าน สอดคล้องกับผลการวิจัยของ 
สุพัตรา  ปทุมคณารักษ์  ที่ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอทับปุด  เขตพื้นที่
การศึกษาพังงา พบว่า การบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ในสถานศึกษา  โรงเรียนมีการวัดผล ประเมินผล และด าเนินการเทียบโอนผล
การเรียนและอนุมัติผลการเรียน โรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นส าคัญ และโรงเรียน
เผยแพร่ผลการวิจัยเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการศึกษา รวมทั้งสนับสนุนให้ครูน าผลการวิจัย
มาใช้ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้    แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พมบุตร  สะดาจิต  ที่ศึกษาการ
บริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเขตดงโดก) ตามความคิดเห็นของอาจารย์ พบว่า 
อาจารย์มีความคิดเห็นต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว (วิทยาเจตดงโดก) 
โดยรวมและในแต่ละด้านว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง และไม่สอดคล้องกับ กรุณา  รามัญจิต  
ที่ศึกษาความคิดเห็นของอาจารย์และนักศึกษาที่มีต่อการบริหารวิชาการในมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม พบว่า ความคิดเห็นของอาจารย์ที่มีต่อการบริหารวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 
โดยรวมและในแต่ละด้านว่าเหมาะสมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์จัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้
อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารได้เห็นถึงความส าคัญของการจัดการเรียนการสอนที่จะต้องยึดหลัก ผู้เรียนเป็น
ศูนย์กลางมุ่งเน้น   การเรียนรู้   มากกว่า  การสอน   โดยให้นักศึกษาได้รู้จักวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเอง  
มีจิตใจแห่งการใฝ่รู้  รู้จักการเสาะแสวงหาความรู้อยู่ตลอดชีวิต นอกจากนั้นนักศึกษาจะต้องได้รับการ
ฝึกให้มีความสามารถในการวิพากษ์ หรือการคิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีความคิดริเริ่ม  มีทักษะในการ
ประกอบอาชีพและยึดมั่นในวัฒนธรรมอันดีงาม ท าให้ผู้ปฏิบัติมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด
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ดังกล่าว  สอดคล้องกับแนวคิดของ  บุญส่ง เจริญศรี  ที่ได้ให้ความคิดเห็นว่า การบริหารงานวิชาการ
โดยสถานศึกษาจะต้องจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสถานภาพ และความต้องการของ
ชุมชนและสังคมโดยมีครู ผู้บริหาร ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน มีกระบวนการ
เรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ซึ่งการจัดการศึกษาจะต้องมีคุณภาพและมาตรฐาน  และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ  กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ไดส้รุปว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับ
การจัดหลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ให้ค าปรึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู ้
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  คือ  ผู้บริหารมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา  ซึ่งมี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารมีการจัดระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษาที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพันธกิจและพัฒนาการของสถาบัน  และมีการก าหนดนโยบาย
และให้ความส าคัญเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการน าผลการประกันคุณภาพการศึกษา
มาปรับปรุงการท างาน ส่งผลให้มีการพัฒนาผลการด าเนินงานตามตัวบ่งชี้ของแผนกลยุทธ์ ของ
วิท ยาลั ย   ท า ให้ บุ คลากรมี ค วามคิ ด เห็ น อยู่ ใน ระดั บ มาก   สอดคล้ อ งกั บ แนวคิ ดของ  
กระทรวงศึกษาธิการ  ที่ได้สรุปว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการจัด
หลักสูตรสถานศึกษาให้สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น โดยการมีส่วนร่วมในการ
วางแผน ให้ค าปรึกษา มีการส่งเสริมสนับสนุนและเสนอแนวทางให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญ มีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา และกระบวนการนิเทศภายใน
สถานศึกษา มีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการสอน มีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และมีการส่งเสริมให้ผู้ปกครองและชุมชน เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ
เรียนรู ้
  2.  ด้านการบริหารงบประมาณ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารได้มีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาการจัดหาเงินงบประมาณ และมีการระดมทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  มี
การศึกษาวิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบ
ทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความต้องการของสถานศึกษา  มีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  และบุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ
วางแผนกลยุทธ์ในการจัดสรรงบประมาณ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  พุทธา โพธิมะฮาด  ได้กล่าวถึง 
การบริหารงบประมาณ หมายถึง  การมีส่วนร่วมในการจัดหาทรัพยากร การจัดท างบประมาณ การ
จัดท าบัญชีและการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนการพิจารณาให้ความเห็นชอบ การตรวจสอบติดตามและประเมินผล  และ  ศิลป์ ชัยอวง
ตระกูล  ให้ความหมายงานงบประมาณ หมายถึง  การจัดท า และเสนอของบประมาณ การจัดสรร
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งบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินการระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย์   และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ  กระทรวงศึกษาธิการ  ได้สรุปการบริหารงานงบประมาณ หมายถึง 
ภารกิจงานเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา มีการวางแผนกล
ยุทธ์ จัดท าข้อมูลทรัพยากร จัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ และจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษา มีการ
ก ากับ ตรวจสอบติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  สุพัตรา  ปทุมคณารักษ์  ที่ศึกษา การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอทับ
ปุด  เขตพื้นที่การศึกษาพังงา พบว่า การบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก โดยโรงเรียนจัดท ารายงานทางการเงินและงบการเงินอย่างถูกต้อง  โรงเรียนจัดท าหรือจัดหา
แบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงานอย่างชัดเจน  โรงเรียนรายงานผลการด าเนินงานผลการใช้จ่าย
งบประมาณประจ าปีไปยังส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนส ารวจความต้องการนักเรียน 
ประสานการกู้ยืมและสร้างความตระหนักเกี่ยวกับกองทุนเพื่อการศึกษา  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สีตีซอปีเย๊าะ มือแยบาสอ  ที่ศึกษาการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานการศกึษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 พบว่า ระดับการบริหารงานงบประมาณในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 1 ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง  และไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  อาซียะห์ วานิ  ที่ศึกษาปัญหาการบริหารงาน
งบประมาณในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 
พบว่า  ระดับปัญหาการบริหารงานงบประมาณในสถานศึกษาขั้นขั้นพื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 3 ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด  คือ  ผู้บริหารมีการศึกษาวิเคราะห์การจัดและพัฒนาการศึกษาใน
การจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษาตามกรอบทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความต้องการ
ของสถานศึกษา  ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารได้มีการจัดประชุม
ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการวิเคราะห์งบเงินอุดหนุน งบลงทุน และงบด าเนินงานของสถานศึกษาและ
การจัดท ากรอบงบประมาณ  และมีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานปีงบประมาณที่ผ่านมาของ
สถานศึกษา  เพื่อปรับเป้าหมายในการด าเนินงานวิเคราะห์รายได้ของสถานศึกษาจากเงินนอก
งบประมาณและเงินงบประมาณในแต่ละปีงบประมาณ จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มาก  สอดคล้องกับแนวคิดของ  ทิชเชอร์ ติวเตอร์ ได้กล่าวไว้ว่า  บทบาทของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับ
งบประมาณ จะต้องมีบทบาทดังนี้ ผู้บริหารจะต้องตระหนัก และเห็นความส าคัญของงบประมาณว่า
เป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการบริหารงบประมาณที่มีประสิทธิภาพ  ผู้บริหารจะต้องจัดองค์กรและ
วางแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับงบประมาณที่เป็น อยู่และให้มีการประสานงานกันในระหว่าง
หน่วยงานในองค์กร โดยเฉพาะหน่วยงานที่เปน็หน่วยข้อมูลกลางในการบริหารงบประมาณขององค์กร 
ผู้บริหารจะต้องจัดบุคลากร ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับงานงบประมาณที่ต่อเนื่องและมีข้อมูลในด้านต่าง ๆ 
ไว้พร้อม  ผู้บริหารจะต้องจัดเครื่องมืออุปกรณ์ที่จ าเป็นในการบริหารงาน งบประมาณไว้ครบถ้วน 
เพื่อให้การจัดท างบประมาณเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  อิสสระ นิติ
ทัณฑ์ประภาศ  กล่าวว่า ระบบงบประมาณแบบแผนงาน คือ ระบบที่มุ่งให้มีการด าเนินการอย่างเป็น
ระบบในเรื่องการก าหนดจุดมุ่งหมายของรัฐบาล การพิจารณาก าหนดแนวทางต่างๆในการด าเนินงาน
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เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนด การแสดงปริมาณของทรัพยากร การพิจารณาผลส าเร็จของ
กิจกรรมต่างๆ การพยากรณ์ค่าใช้จ่ายของทรัพยากรที่ใช้ การตรวจสอบและวิเคราะห์ การมีข้อมูลเพื่อ
พิจารณาทบทวนผลงาน และปรับปรุงให้ทันสมัยอยู่เสมอ  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบ
สวัสดิการของสถานศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  การกระจาย
งบประมาณจากกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษาสู่องค์กร หน่วยงาน 
ยังมีจ านวนน้อยและไม่ทั่วถึง ท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ ศิลป์ 
ชัยอวงตระกูล  ให้ความหมายว่า งานงบประมาณ หมายถึง การจัดท า และเสนอของบประมาณ การ
จัดสรรงบประมาณการตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานการใช้เงินการระดมทรัพยากรและ
การลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน การบริหารบัญชี และการบริหารกองทุนและสวัสดิการ 
การบริหารพัสดุและสินทรัพย ์
  3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษา
ของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารได้มีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา มีการเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้
เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ และมีการแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพ 
จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การประเมินผลงานแก่บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  พเยาว์  แสนบุราณ  ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1 – 5  พบว่า สภาพการบริหารงาน
บุคคลในโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 
1 – 5 โดยภาพรวม พบว่า  มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้าน 
ได้แก่ ด้านการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน ด้านการพัฒนาและการธ ารงรักษาบุคลากร ด้านการรักษา
ระเบียบวินัยและด้านการประเมินผลการปฏิบัติงานมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  พรพรรณ อินทรประเสริฐ  ได้สรุปไว้ว่า การบริหารงานด้านบุคคลในสถานศึกษา มี
ความส าคัญมากเพราะเป็นปัจจัยแห่งความส าเร็จในการบริหารองค์กร หากสถานศึกษาใดประกอบไป
ด้วยบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง คือ มีความรู้ความสามารถมี  สมรรถนะในงาน
หลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ย่อมส่งผลให้สถานศึกษาแห่งนั้นมี
ทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ กระทรวงศึกษาธิการ  การบริหารงานบุคคล 
หมายถึง ภารกิจงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์ วางแผนและเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในสถานศึกษา 
ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานวิชาชีพ มีเกณฑ์การประเมินผลงาน แต่งตั้ง
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ จัดท าทะเบียนประวัติของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา มีการส่งเสริมพัฒนา สนับสนุน และสร้างขวัญก าลังใจในการท างานให้กับครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุพัตรา ปทุมคณารักษ์  ที่ศึกษาการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอทับปุด  เขตพื้นที่การศึกษาพังงา  พบว่า  การบริหารงานบุคคลโดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  โรงเรียนวางแผนอัตราก าลัง รวบรวมและรายงานข้อมูลข้าราชการครูและ
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บุคลากรทางการศึกษาต่อส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียนส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และโรงเรียนด าเนินการสั่งพักราชการและการสั่งให้
ออกจากราชการไว้ก่อนส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่กระท าความผิด หรือสงสัย
ว่ากระท าความผิด  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สง่าศิลป์ ศรีพัว  ได้ท าการวิจัยเรื่อง   ความ
คิดเห็นของครูที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1   พบว่า  ครูมีความคิดเห็นต่อการ
บริหารงานบุคคลในโรงเรียนในศูนย์อ านวยการเครือข่ายภูพานทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ ประสงค์  เอี่ยมเวียง  ที่ศึกษาการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาเลย เขต 2  พบว่า สภาพการบริหารงานบุคคลในโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาเลย เขต 2 โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ รองลงมาได้แก่ วินัยและการรักษาวินัย และการวางแผน
อัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด คือ การออกจากราชการ  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  เนื่องจากวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ เป็นวิทยาลัยที่ให้การศึกษาแด่พระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป 
จึงมีการส่งเสริมด้านวินัย คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลัก และได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นประจ า สอดคล้องกับแนวคิด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ด้าน
การบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นขอบข่ายและภารกิจการบริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งงานบริหารงาน
บุคคลมีหน้าที่ในการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่
ในระดับ มาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารตระหนักและเห็นคุณค่าของบุคลากร ซึ่งปฏิบัติงานด้วยความ
วิริยะ อุตสาหะ ท าคุณประโยชน์ให้แก่หน่วยงาน การยกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากร คือการสร้างขวัญ
และก าลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ใน
การศึกษาเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งเป็นขอบข่ายและภารกิจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ซึ่งงานบริหารงานบุคคลมีหน้าที่ในการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
  4. ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา มีการพัฒนา
มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา มีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร และ
มีการส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา สอดคล้องกับผลการวิจัยของ    ด ารง ปันทวัง  ที่ศึกษาการศึกษาสภาพการ
บริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กในทัศนะของครูผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษาในส านักงาน
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เขตพื้นที่การศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 พบว่า  โดยภาพรวมทั้งครูผู้สอนและผู้บริหารมีความคิดเห็นว่า
มีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนขนาดเล็กควรจัดสรร
งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาอย่างเหมาะสมและติดตามการใช้งบประมาณอย่างใกล้ชิดเพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุด ควรจัดให้บุคลากรได้เข้ารับอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้สื่อ 
อุปกรณ์การเรียนการสอน เทคโนโลยีต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากนี้ควรแต่งตั้งให้ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
ทั้งการจัดท าหลักสูตรและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อให้มองเห็นความส าคัญของการศึกษา 
ควรมีการวัดผลและประเมินผลคุณภาพนักเรียนตามสภาพความเป็นจริง และน ามาปรับปรุงการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนอย่างจริงจัง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  สุพัตรา ปทุมคณารักษ์  ที่
ศึกษาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในอ าเภอทับปุด  เขตพื้นที่การศึกษาพังงา   พบว่า  การ
บริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยโรงเรียนมีการจัดท าส ามะโนผู้เรียนอย่างมีระบบ
และเป็นขั้นตอน โรงเรียนจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายและ
ทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและสนองความต้องการของชุมชนและสังคม โรงเรียนก าหนดแผนการ
รับนักเรียนโดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา และโรงเรียนเสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องการจัดต้ัง 
ยุบรวมหรือเลิกสถานศึกษา  สอดคล้องกับแนวคิดของ ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์  ได้แสดงความ
คิดเห็นว่า การบริหารทั่วไปเป็นงานที่มีบทบาทหลักในการประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุน และ
อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานอื่น ๆ ของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายที่ก าหนด มุ่งพัฒนาสถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและ
เทคโนโลยีในการบริหารจัดการศึกษารวมทั้งการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงาน
ของสถานศึกษา ซึ่งก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเจตคติที่ดีต่อสาธารณชน และ บุญจันทร์ จันทร์เจียม  
ได้กล่าวถึงงานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาว่า มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการ
สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นยังเป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน  และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ  จิตติมา  ธม
ชยากร  ที่ศึกษาการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า  จังหวัดพังงา  พบว่า  
การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองตะกั่วป่า จังหวัดพังงา  โดยภาพรวม พบว่า อยู่
ในระดับการปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับการปฏิบัติมากทุกด้าน โดย
เรียงล าดับจากมากไปน้อย ได้แก่ งานธุรการและงานสารบรรณ งานกิจการนักเรียน งานทะเบียนและ
รายงาน งานคณะกรรมการสถานศึกษา งานอาคารสถานที่ งานสารสนเทศและการวางแผน งาน
ความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน งานประชาสัมพันธ์ และงานเทคโนโลยีการศึกษาเป็นล าดับ
สุดท้าย   
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา ซึ่งมีค่าเฉลี่ย
อยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การวางแผนเป็นเครื่องช่วยให้มีการตัดสินใจอย่างมีหลักเกณฑ์ ใน
การบริหารการศึกษา ให้ส าเร็จตามที่มุ่งหวัง และยังช่วยให้การปฏิบัติงานต่างๆเป็นไปโดยประหยัด มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลและยังเป็นเครื่องมือในการควบคุมงานของผู้บริหาร เพื่อติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่ต้องการ จึงท าให้
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บุคคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับแนวคิด บุญจันทร์ จันทร์เจียม ได้กล่าวถึง
งานบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาว่า มีความส าคัญเนื่องจากเป็นงานที่ให้การบริการสนับสนุน 
ส่งเสริม ประสานงานและอ านวยการให้การปฏิบัติงานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนอกจากนั้นยังเป็นงานการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ
ผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้
บริการต่อสาธารณชน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  การประสานงานและให้บริการ 
สนับสนุน ส่งเสริม ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในสถานศึกษา การศึกษา สามารถบริหารจัดการ
และด าเนินงานตามบทบาทภารกิจ อ านาจ หน้าที่ ได้อย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
บนพื้นฐานของความถูกต้องและโปร่งใส ตลอดจนสนับสนุนและให้บริการข้อมูลข่าวสาร เอกสาร สื่อ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรที่ใช้ในการจัดการศึกษาแก่สถานศึกษาเพื่อให้สถานศึกษา
บริหารจัดการได้อย่างสะดวก คล่องตัว มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 5.2.2 ระดับการใช้หลักอิทธิบาท  4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัย 
ศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรตกิาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกฏุราชวิทยาลัย โดยรวม 
 บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  โดยรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ มีผู้บริหารในระดับบนสุด คือ พระสงฆ์ ซึ่งผู้บริหารได้
เน้นหนักในการใช้หลักธรรม ในการบริหาร โดยอาศัยกรอบการปฏิบัติงานตามหลักอิทธิบาท 4 ซึ่ง
เป็นธรรมที่เป็นแนวปฏิบัติเพื่อท าให้เกิดความส าเร็จ บุคคลผู้ใดยึดหลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารแล้ว 
ย่อมท าให้งานที่ด าเนินอยู่หรือรับผิดชอบอยู่ ประสบความส าเร็จอย่างสมบูรณ์ สอดคล้องกับแนวคิด
ของ จารุมาศ  เรือง ได้สรุปหลักอิทธิบาท 4 ไว้ว่า เป็นหลักแห่งการประกอบการงานใด ๆ ให้ส าเร็จ 
ประกอบด้วย ฉันทะ คือ ความพอใจและรักที่จะท าในงานนั้น ๆ  วิริยะ คือ ความพากเพียรในการ
ท างานอยา่งไม่ย่อท้อจนงานส าเร็จ  จิตตะ คือ การตั้งใจท างานหมั่นตรวจตรางานอยู่เสมอ เอาใจใส่ใน
สิ่งที่ท า ไม่เอาใจไปคิดในเรื่องอื่น วิมังสา คือ การคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับงานที่ท าใช้สติปัญญาคิด
ใคร่ครวญข้อดีข้อเสียและปรับแก้อย่างมีเหตุผล  และยังสอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณา
ภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้ให้ความหมายอิทธิบาท 4 ว่า คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่
ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมาย  แต่ไม่สอดคล้องกับ ชาตรี แนวจ าปา  ไดว้ิจัยเรื่องการประยุกต์ใชอ้ิทธิ
บาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และ
ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ บวร 
แก้วราช  ได้วิจัยเรื่องการใช้อิทธิบาท 4 ในงานที่ท าของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
วิทยาลัยเขตลา้นนา พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบวา่ บุคลากรมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้อิทธิบาท 4 
ในมหาวิทยาลัยนี้เพราะมีความสนใจท างานและต้องท างานให้ส าเร็จตามก าหนดด้วยตนเองและมี
ปัจจัยอื่น ๆ ประกอบคือ ต้องการไปดูงานวิชาการใหม่ ๆ และการประเมินตนเอง ด้านการน าหลัก
อิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรได้น าหลักธรรมนี้มาใช้มากที่สุด สอดคล้องกับ
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ผลการวิจัยของ พระวุฒิพงษ์  ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้
ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  
พบว่า  การน าหลักอิทธิบาท 4  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  
พบว่า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยภาพ
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด   
  เมื่อแยกออกพิจารณาเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 
  1. ด้านฉันทะ พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารมีความพอใจ รักในสิ่งที่ตนเองท า 
พอใจฝักใฝ่ในจุดหมายในสิ่งที่ท านั้น มีความเอาใจใส่และกระตือรือร้น ในการบริหารและในการเรียนรู้
งาน มีการหาวิชาความรู้อยู่เสมอ มีความสามารถในการท างาน ตามที่ผู้บริหารเบื้องบนมอบหมาย 
ด้วยความรับผิดชอบ มุ่งมั่น จนน าไปสู่ความส าเร็จ เรียบร้อย นอกจากนี้ ผู้บริหาร ยังพยายามจูงใจให้
บุคลากร รักในงาน สู้ทนต่อสู้เพื่อมหาวิทยาลัยให้อยู่รอดได้ในยามวิกฤติ สอดคล้องกับแนวคิดของ 
พระธรรมปิฎก ได้อธิบายเกี่ยวกับฉันทะ ได้แก่ ความพอใจรักในสิ่งที่ท าและพอใจฝักใฝ่ในจุดหมาย
ของสิ่งที่ท าน้ัน อยากท าสิ่งนั้น ๆ ให้ส าเร็จอยากให้งานนั้นบรรลุถึงจุดมุ่งหมายพูดง่าย ๆ ว่ารักงาน
และจุดมุ่งหมายของงาน พูดให้ลึกลงไปในทางธรรมว่าความรัก ความใฝ่ใจปรารถนาต่อภาวะที่ดีงาม
เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ซึ่งเป็นจุดหมายของสิ่งที่กระท าหรือซึ่งจะเข้าถึงด้วยการกระท านั้น อยากให้สิ่ง ๆ 
น้ันเข้าถึงหรือด ารงอยู่ในภาวะที่ดี ที่งดงาม ที่ประณีตที่สมบูรณ์ ที่สุดของมันหรืออยากให้ภาวะที่ดีงาม
เต็มเปี่ยมสมบูรณ์ของสิ่งนั้น ๆ ของงานนั้น ๆ เกิดมีจริงขึ้น อยากท าให้ส าเร็จผลตามจุดมุ่งหมายที่ดี
งามนั้น ความอยากที่เป็นฉันทะนี้เป็นคนละอย่างกันกับความอยากได้ในสิ่งนั้น ๆ มาเสพเสวยหรือเอา
มาเพื่อตัวตนในรูปใด  รูปหนึ่งซึ่งเรียกว่า ตัณหา ความอยากของฉันทะนั้นท าให้เกิดความสุขความชื่น
ชมเมื่อเห็นสิ่งนั้น ๆ งานนั้นๆ บรรลุความส าเร็จเข้าถึงความสมบูรณ์อยู่ในภาวะอันดีงามของมันหรือ
พูดแยกออกไปว่า ขณะเมื่อสิ่งนั้นก าลังเดินหน้าไปสู่จุดหมายที่เกิดปีติเป็นความอิ่มเอิบใจ ครั้นสิ่งหรือ
งานที่ท าบรรลุจุดหมายก็ได้รับโสมนัสเป็นความฉ่ าชื่นใจที่พร้อมไปด้วยความรู้สึกโปร่งโล่งผ่องใสเบิก
บานแผ่ออกไปเป็นอิสระไร้ขอบเขต ส่วนความอยากของตัณหาให้เกิดความสุขความชื่นชมเมื่อได้สิ่ง
นั้นมาเสพเสวยรสอร่อยหรือปรนเปรอความยิ่งใหญ่พองขยายของตัวตน เป็นความฉ่ าชื่นใจที่เศร้า
หมอง หมกหมักตัว กีดกั้นกักตนไว้ ในความคับแคบและมักติดตามมาด้วยความหวงแหนห่วงกังวล
เศร้าเสียดายและหวั่นกลัวหวาดระแวง ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ เสกสันต์  บุญยะ ได้ท าการ
วิจัยเรื่อง  การใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก 
แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ด้านฉันทะ มีการใช้อยู่
ในระดับดีมากที่สุด ในเรื่องมีความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมการบริหารบุคคลของผู้บริหาร
สถานศึกษาในเรื่องมีอัธยาศัยและมีน้ าใจที่ดีต่อทุกคนและมีการใช้ที่อยู่ในระดับปานกลาง ในเรื่องการ
ใชค้ าพูดที่เหมาะสมในการตักเตือนผู้ร่วมงานทุกคนมีความห่วงใยในผู้ร่วมงานทุกคนและเปิดโอกาสให้
ทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษา  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ   กัญก์วฬาภรณ์ 
กลิ่นนิ่มนวล ที่ศึกษาประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4  
พบว่า  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการส านักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 ตามทัศนะ
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ของบุคลากรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านฉันทะ อยู่ในระดับ
มากที่สุด ส่วนด้านวิริยะ จิตตะ และวิมังสา อยู่ในระดับมาก แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาตรี 
แนวจ าปา ได้ท าวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การประยุกต์ใช้อิทธิบาท  4 ในการปฏิบัติหน้าที่
ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4  ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับปานกลางและไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระวุฒิ
พงษ์  ถาวรจิตฺโต ได้ท าวิจัยเรื่อง  การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  การน าหลักอิทธิบาท 4  มา
ใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื่อ
จ าแนกเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท ด้านวิริยะ ด้าน
จิตตะ และด้านวิมังสา มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด  ยกเว้นด้านฉันทะ เจ้าหน้าที่องค์การ
บริหารส่วนต าบลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารรักการบริการและมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานด้วยใจ
จริง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารเป็นคนที่รักในงานบริการมีความ
เข้าใจและให้ความส าคัญต่อผู้มารับบริการหรือปรึกษาหารือ มีความกระตือรือร้นที่จะช่วยเหลือ
ผู้รับบริการอย่างยิ้มแย้มแจ่มใสและเอาใจใส่ มีความเป็นกันเอง สนใจและเปิดใจรับฟังความคิดเห็น
ของผู้ร่วมงาน มีส่วนร่วมที่จะท าให้ผลการปฏิบัติงานดีขึ้น การตัดสินใจมีคุณภาพ ส่งเสริมให้การ
ปรับปรุงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้น จึงท าให้ผู้ร่วมงาน จึงท าให้บุคลากรมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
มากขึ้นด้วย สอดคล้องกับแนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้อธิบายเกี่ยวกับฉันทะ
ว่า มีใจรัก คือ พอใจจะท าสิ่งนั้นและท าด้วยใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจการงานที่
ท ามิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียงเพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร และสอดคล้องกับแนวคิด
ของ สุทธิพงษ์  ศรีวิชัย  กล่าวว่า ฉันทะ คือ ความรัก ความชอบ ความสนใจในสิ่งที่ กระท าหรือ
หมายถึง การมีความรักและความรับผิดชอบต่องานต่อหน้าที่ของตน 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารรักที่จะปฏิบัต ิและพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 
เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารมีการ
ประชุม วางแผนการปฏิบัติงาน และจัดให้มีการประชุมและอบรมในหน่วยงานอยู่เป็นประจ า ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   สอดคล้องกับแนวคิดของ สอดคล้องกับแนวคิดของ พระ
พรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้อธิบายเกี่ยวกับฉันทะว่า มีใจรัก คือ พอใจจะท าสิ่งนัน้และท าด้วย
ใจรัก ต้องการท าให้เป็นผลส าเร็จอย่างดีแห่งกิจการงานที่ท ามิใช่สักว่าท าพอให้เสร็จ ๆ หรือเพียง
เพราะอยากได้รางวัลหรือผลก าไร และสอดคล้องกับแนวคิดของ บุญมี  แท่นแก้ว กล่าวว่า ฉันทะ คือ 
ความพึงพอใจหรือต้องการที่จะท าหรือใฝ่ใจจะท าสิ่งนั้นอยู่เสมอและปรารถนาจะท าให้ได้ผลดียิ่ง ๆ 
ขึน้ไป 
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  2. ด้านวิริยะ พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารมีความพยายามและหมั่นเพียรที่จะ
หาประสบการณ์ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน ขยัน อดทน และตั้งใจฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือให้
เกิดความช านาญ ทุ่มเทเวลาและความสามารถในการปฏิบัติงาน  และมานะ บากบั่น ไม่เกียจคร้าน 
ต่อการปฏิบัติงานโดยยึดหลักความส าเร็จของานเป็นที่ตั้ง  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระวุฒิพงษ์  
ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) ได้ท าวิจัยเรื่อง  การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะ
กรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  การน าหลักอิทธิบาท 
4  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหาร
ส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มาใช้ในการปฏิบัติง านใน
ระดับมากที่สุด  ยกเว้นด้านฉันทะ เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานใน
ระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เสกสันต์  บุญยะ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การใช้อิทธิบาท 4 
ในการบริหารบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกั ด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีพฤติกรรมการใช้อิทธิ
บาท 4  ด้านวิริยะ มีการใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  ชาตรี แนว
จ าปา  ได้ท าวิจัยเรื่อง  การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร  พบว่า  การประยุกต์ใช้อิทธิบาท  4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร พบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้
อิทธิบาท 4  ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาในแต่ละด้าน พบว่า การประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ด้านฉันทะ 
ด้านวิริยะ และด้านจิตตะ ในการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับมาก ส าหรับการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 
ด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่อยู่ในระดับปานกลาง 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารพยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ์ในการ
ปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารได้ปฏิบัติหน้าที่การ
งานและการประกอบอาชีพที่สุจริตอย่างกระตือรือร้น และตั้งใจจริงให้ส าเร็จด้วยความมานะอดทน มี
ความขยันหมั่นเพียรในงานที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนหรือสังคม ตั้งใจที่จะท างาน ศึกษางาน ฝึกฝน
ตนเองให้มีความสามารถ ความช านาญ ในงานที่เกี่ยวกับตนเอง มีความรัก ความตั้งใจมุ่งมั่นในการหา
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงานไม่ท้อแท้แม้บางครั้งนั้นจะยาก หรือมีอุปสรรคต่าง ๆ บางอย่างบ้างก็
มานะท าจนส าเร็จ  จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้อธิบายเกี่ยวกับวิริยะ ว่า วิริยะ ความพากเพียร คือขยันหมั่น
ประกอบหมั่นกระท าสิ่งนั้นด้วยความพยายาม เข้มแข็ง อดทนเอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไป
ข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  พุทธทาสภิกขุ  และปัญญานันทภิกขุ  ได้
อธิบายว่า วิริยะ ต้องมีความเพียรมั่น คือ เมื่อมีก าลังใจเป็นสิ่งส าคัญแล้วต่อไปก็มีความมั่นในความ
เพียร  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  พันเอกหลักแก้ว  อัมโรสถ  ได้กล่าวเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ไว้ว่า 
หลักความส าเร็จปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้น ๆ ที่เรียกว่า อิทธิบาท 
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(ธรรมให้ถึงความส าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ  วิริยะ พากเพียรท า คือ ขยันหมั่นประกอบ หมั่นกระท าสิ่ง
นั้นด้วยความพยายาม  เข้มแข็ง อดทน เอาธุระ ไม่ทอดทิ้ง ไม่ท้อถอย ก้าวไปข้างหน้าจนกว่าจะส าเร็จ   
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและชักจูงเพื่อนร่วมงานให้เห็น
ความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารเป็นบุคคลผู้
เพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติที่จะสั่งสอน แนะน า ชี้แจง ชักจูง ช่วยบอกช่องทาง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้
ผู้บุคลากรได้ด าเนินตาม และมีความเพียรพยายามมุ่งมั่นในการท างานให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย  
จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ พุทธทาสภิกขุ  และ
ปัญญานันทภิกขุ  ได้อธิบายว่า วิริยะ ต้องมีความเพียรมั่น คือ เมื่อมีก าลงัใจเป็นสิ่งส าคัญแล้วต่อไปก็
มีความมั่นในความเพียร ภาษาบาลี เรียกว่า วิริยะ พระพุทธภาษิต  วิริเย ทุกฺขมจฺเจติ คนที่จะพ้นทุกข์
ได้เพราะความเพียรหรือว่าค าที่พระมหาชนก กล่าวว่า วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา เกิดเป็น
คนต้องท าเรื่องไปจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทาง บุคคลผู้ที่มีความเพียรนั้นย่อมไม่กลัวต่ออุปสรรค 
ไม่กลัวต่อความล าบาก ไม่กลัวต่ออะไรทั้งสิ้น เมื่อเราจะไปแล้วก็ไปให้ตามจุดที่เราตั้งไว้ แต่ขอให้ตั้ง
จุดมุ่งหมายในทางที่ดีงาม ไม่ตั้งจุดมุ่งหมายที่เกิดความเดือดร้อนแก่ใครและความเพียรนั้นต้องเพียร
สม่ าเสมอ ไม่ใช่เพียรชั่วครั้งชั่วคราว ดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตักเตือนว่า  ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อ
เธอยังไม่ถึงจุดหมายที่เธอต้องการอย่าละความเพียรเป็นอันขาด   
  3. ด้านจิตตะ พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงาน
ให้ส าเร็จได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง  มีจิตอาสาเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานและผู้
เข้ารับบริการด้วยความจริงใจ  ใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในและนอกเวลางาน  
และมีจิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่องานหรือภารกิจไม่คิดเรื่องอื่นจนกว่างานจะส าเร็จ  สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  พระวุฒิพงษ์  ถาวรจิตฺโต (รักเรียน)  ได้ท าวิจัยเรื่อง  การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขตอ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  
การน าหลักอิทธิบาท 4  มาใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบล  พบว่า  
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัตงิานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  และเมื่อจ าแนกเป็นรายด้านพบว่า เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลัก
อิทธิบาท ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด  สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ  เสกสันต์  บุญยะ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคลของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
เชียงใหม่ เขต 4 พบว่า ผู้บริหารและครูผู้สอนมีพฤติกรรมการใช้อิทธิบาท 4 ดังนี้  ด้านวิริยะ มีการใช้
อยู่ในระดับดีมากที่สุด  แต่ไม่สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ชาตรี แนวจ าปา  ได้วิจัยเรื่องการ
ประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้าน
วิริยะ ดา้นจิตตะ และดา้นวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าทีโ่ดยภาพรวมอยูใ่นระดับมาก 

  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้โดยไม่ใช้
ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารเป็น
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ผู้รักษาศีลส่งผลให้เป็นผู้มีจิตใจอ่อนโยน ไม่มีจิตที่อิจฉาริษยา ชอบช่วยเหลือเกื้อกูล มีน้ าใจ จริงใจ ไม่
โกรธง่าย มีสติตั้งมั่น จึงเป็นที่รักของบุคลากร ท าให้บุคลากรมีความนับถือย าเกรง  สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้อธิบายเกี่ยวกับ จิตตะ  ไว้ดังนี้  จิตตะ แปลว่า 
ความคิดจดจ่อ หรือเอาใจฝักใฝ่ ได้แก่ ความมีจิตผูกพัน จดจ่อเฝ้าคิดเรื่องนั้นใจอยู่กับงานนั้น ไม่
ปล่อย ไม่ห่างไปไหน ถ้าจิตตะเป็นไปอย่างแรงกล้าในเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรืองานอย่างใดอย่างหนึ่ง คนผู้
นั้นจะไม่สนใจไม่รับรู้เรื่องอื่น ๆ ใครพูดอะไรเรื่องอื่น ๆ ไม่สนใจ แต่ถ้าพูดเรื่องงานนั้นจะสนใจเป็น
พิเศษทันที บางทีจัดท าเรื่องนั้น งานนั้น ขลุกง่วนอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนไม่เอาใจใส่ร่างกายการแต่งเนื้อ
แต่งตัว อะไรเกิดขึ้นก็ไม่สนใจ เรื่องอื่นเกิดขึ้นใกล้ๆ บางที่ก็ไม่รู้ ท าจนลืมวันลืมคืน ลืมกินลืมนอน 
ความมีใจฝักใฝ่เช่นนี้ ย่อมน าให้สมาธิเกิดขึ้น จิตจะแน่วแน่ แนบสนิทในกิจที่ท ามีก าลังมากเฉพาะ
ส าหรับกิจนั้น เรียกว่าเป็นจิตตสมาธิ พร้อมกันนั้นก็เกิดปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์ร่วม
สนับสนุนไปด้วย 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ  ผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารมีความจริงใจ
ต่อผู้ร่วมงาน มีความซื่อตรง เมตตา หวังดี พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมบุคลากรทุก
ขณะ และมีความตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะท างานให้เต็มก าลัง เพื่อที่จะให้การปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย  สอดคล้องกับแนวคิดของ  ปิ่น  มุทุกันต์  ได้อธิบายว่า จิตตะ แปลว่า 
คิดถึงงานซึ่งบอกความหมายได้หลายค า เช่น ความสนใจ ความใฝ่ฝัน ความตั้งใจ ความใส่ใจ ความเอา
ใจใส่ เป็นต้น  คนที่มีจิตตะเป็นที่ไม่ปล่อยปะละเลยกับงานของตนคอยตรวจตรางานอยู่เสมอ การงาน
จึงไม่บกพร่อง จิตตะ จึงมีประโยชน์ที่ก าจัดเสียซึ่งความประมาทเลินเล่อ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  
ปริญญ์  จงวัฒนา กล่าวว่า อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรม 4 ประการที่เป็นบาทฐานน าไปสู่ความส าเร็จ 
ดังนี้  จิตตะ จิตจดจ่อ คือ มีสติ มีสมาธิ ในการที่จะกระท ากิจใด ๆ ที่ตั้งปรารถนาไว้แล้วได้มีความ
พอใจ พึงใจก่อกิจกรรมนั้นแล้วได้ ใช้ความเพียรพยายามแล้ว ก็ต้องใช้ก าลังใจ ก าลังความคิด 
ก าลงัสติปัญญาและสมาธิ ไม่หันเหไปทางอ่ืน การกระท ากิจน้ัน ๆ ให้ส าเร็จลุล่วงไปตามปรารถนา 
  4. ด้านวิมังสา พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารมีการศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่อให้
เกิดกระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ มีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูนความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน  มีการพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี – ข้อด้อยในการปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติครั้งต่อไป และมีการพิจารณาแผนการปฏิบัติงานเพื่อสร้างระบบและขั้นตอนที่
ชัดเจน  จึงท าให้บุคลากรมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  เสกสันต์  
บุญยะ  ได้ท าการวิจัยเรื่อง  การใช้อิทธิบาท 4 ในการบริหารบุคคลของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติ
ธรรมขนาดเล็ก แผนกสามัญศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่  เขต 4 พบว่า 
ผู้บริหารและครูผู้สอนมีพฤติกรรมการใช้อิทธิบาท 4 ดังนี้  ด้านวิมังสา มีการใช้อยู่ในระดับดีมากที่สุด 
ในเรื่องปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและมีการใช้อยู่ในระดับดีมาก  สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  
ชาตรี แนวจ าปา  ได้วิจัยเรื่องการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรส านัก
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า บุคลากรมีการประยุกต์ใช้อิทธิ



99 

บาท 4 ไดแ้ก่ ด้านฉันทะ ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา ในการปฏิบัติหน้าที่โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  แต่ไม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ  พระวุฒิพงษ์  ถาวรจิตฺโต (รักเรียน)  ได้ท าวิจัยเรื่อง  
การน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงาน ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในเขต
อ าเภอเมือง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  พบว่า  เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนต าบลมีการน าหลักอิทธิบาท 
ด้านวิริยะ ด้านจิตตะ และด้านวิมังสา มาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมากที่สุด  ยกเว้นด้านฉันทะ 
เจ้าหน้าที่องคก์ารบริหารส่วนต าบลน ามาใช้ในการปฏิบัติงานในระดับมาก 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารศึกษาไตร่ตรองระบบงานเพื่อให้เกิดกระบวนการ
ท างานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารเมื่อพบอุปสรรค
ใด ๆ จะไม่ท้อแท้และหมดก าลังใจง่ายๆ จะตั้งใจปฏิบัติงาน คิดหาทางที่จะแก้ไขผ่อนคลายอุปสรรค
ต่าง ๆ ด้วยเหตุผลและหลักวิชา ไตร่ตรองด้วยความสุขุมและรอบคอบและเยือกเย็น จึงท าให้งาน
ลุล่วงไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพ  สอดคล้องกับแนวคิดของ  จารุมาศ  เรืองสุวรรณ   ได้สรุปหลัก
อิทธิบาท 4 ไว้ว่า วิมังสา คือ การคิดไตร่ตรองเกี่ยวกับงานที่ท าใช้สติปัญญาคิดใคร่ครวญข้อดีข้อเสีย
และปรับแก้อย่างมีเหตุผล  สอดคล้องกับแนวคิดของ  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้ให้
ความหมายอิทธิบาท 4 ว่า คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่ง
หมายมี 4 อย่าง คือ  วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง 
เป็นต้น  และสอดคล้องกับแนวคิดของ  ปริญญ์  จงวัฒนา กล่าวว่า อิทธิบาท 4 คือ คุณธรรม 4 
ประการที่เป็นบาทฐานน าไปสู่ความส าเร็จ ดังนี้  วิมังสา ความไตร่ตรอง ทดสอบ ทดลอง พินิจ
พิจารณา คือ เมื่อกระท าสิ่งใด ๆ แล้วย่อมประสบปัญหาใหญ่บ้างเล็กบ้าง ก็ต้องใช้การใคร่ครวญ
พิจารณาถึงปัญหาต่าง ๆ เหล่านั้นด้วยอุบายปัญญา ตั้งข้อสมมติฐานเป็นเหตุเพื่อที่จะหาปัจจัย
องค์ประกอบในสิ่งที่ตนรู้มาเป็นข้อเปรียบเทียบเชิงกระทบ เพื่อที่จะสามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้
และท าการทดสอบทดลองว่าสามารถให้ผลได้จริงตามที่ตั้งข้อสมมติหรือไม่ กระท าซ้ าแล้วซ้ าอีกจนมี
ความแน่ใจ จนสามารถประสบกับความส าเร็จได้ ตามปรารถนาต้ังใจ 
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารซักซ้อม ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องานก่อนที่จะ
ลงมือปฏิบัติ ซึ่งมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับ มากที่สุด ทั้งนี้อธิบายได้ว่า  ผู้บริหารมีการทดลองหรือซักซ้อม
ระบบงานที่จัดท าขึ้น และประเมินความเหมาะสมของเนื้องาน ที่พัฒนาหรือจัดท าขึ้นให้สอดคล้องกับ
ปัญหา  และทดลองน าสู่การปฏิบัติในหน่วยงาน โดยเน้นการถ่ายทอดความรู้ และ มีการซักซ้อม 
ทดลอง ฝึกปฏิบัติในเชิงกระบวนการน าระบบเข้าสู่องค์กร ฯ ว่าจะสามารถท าได้อย่างไร  สอดคล้อง
กับแนวคิดของ  พันเอกหลักแก้ว  อัมโรสถ  ได้กล่าวเกี่ยวกับอิทธิบาท 4 ไว้ว่า หลักความส าเร็จ
ปฏิบัติตามหลักธรรมที่จะน าไปสู่ความส าเร็จแห่งกิจการนั้น ๆ ที่เรียกว่า อิทธิบาท (ธรรมให้ถึง
ความส าเร็จ) ซึ่งมี 4 ข้อ คือ  วิมังสา ใช้ปัญญาสอบสวน คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ
ตรวจหาเหตุผลและตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องขัดข้อง เป็นต้น ในสิ่งที่ท านั้นโดยรู้จัก
ทดลอง วางแผน วัดผล คิดค้น วิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น เพื่อจัดการและด าเนินงานนั้นให้ได้ผลดี
ยิ่งขึ้นไป  สอดคล้องกับแนวคิดของ  พระพรหมคุณาภรณ์  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ได้ให้ความหมายอิทธิบาท 
4 ว่า คุณเครื่องให้ถึงความส าเร็จ คุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จแห่งผลที่มุ่งหมายมี 4 อย่าง คือ  
วิมังสา ความไตร่ตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่นใช้ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญตรวจหาเหตุผลและ
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ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนในสิ่งที่ท านั้น มีการวางแผนวัดผล คิดค้นวิธีแก้ไขปรับปรุง เป็นต้น   และ
สอดคล้องกับแนวคิดของ  พระธรรมปิฎก  (ป.อ.ปยุตฺโต)  ไดอ้ธิบายเกี่ยวกับ วิมังสา  ไว้ดังนี ้ วิมังสา
แปลว่า ความสอบสวนไตร่ตรอง ได้แก่ การใช้ปัญญาพิจารณาหมั่นใคร่ครวญตรวจตราหาเหตุผล และ
ตรวจสอบข้อยิ่งหย่อนเกินเลย บกพร่องหรือขัดข้องเป็นต้นในกิจที่ท ารู้จักทดลองและคิดค้นหา
ทางแก้ไขปรับปรุง ข้อนี้เป็นการใช้ปัญญาชักน าสมาธิซึ่งจะเห็นได้ไม่ยากคนมีวิมังสาเป็นพวกชอบคิด 
ค้นหาเหตุผล ชอบสอบสวนทดลอง เมื่อท าอะไรก็คิดพิจารณาทดสอบไป เช่น คิดว่าผลนี้เกิดจาก
สาเหตุอะไร ท าไมจึงเป็นอย่างนี้ ผลคราวนี้เกิดจากปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบเหล่านี้เท่านั้น ลอง
เปลี่ยนองค์ประกอบนั้นแล้วไม่เกิดผลอย่างที่คาดหมาย เป็นเพราะอะไร จะแก้ไขที่จุดไหน ฯลฯ เป็น
เหตุให้จิตแน่วแน่แล่นดิ่งไปกับเรื่องที่พิจารณาไม่ฟุ้งซ่านไม่วอกแวก และมีก าลังเรียกว่าวิมังสาสมาธิ 
ซึ่งจะมีปธานสังขาร คือ ความเพียรสร้างสรรค์เกิดมาด้วย เช่นเดียวกับสมาธิข้ออ่ืน ๆ 
 5.2.3  ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้หลักอิทธิบาท 4 มีความสัมพันธ์กับการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย   
 การใช้หลักอิทธิบาท 4 โดยรวม มีความสัมพันธ์กับการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ที่ระดับนัยส าคัญ
ทางสถิติ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (r) มีค่าเท่ากับ  0.85 มีค่า  Sig. (2-tailed)  เท่ากับ  
0.00  แสดงว่าตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธ์กันในทิศทางเดียวกันอยู่ในระดับสูงมาก  ทั้งนี้อธิบายได้
ว่า  ผู้บริหารได้น าหลักค าสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
และวิมังสา เข้ามาใช้ในการบริหารงานในด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้าน
การบริหารงานบุคคล  และด้านการบริหารทั่วไป  ผู้บริหารจึงเป็นที่รักใคร่ของคนในองค์กร และ
น าพาองค์กรไปสู่จุดหมายปลายทางตามเจตนารมณ์ตามวัตถุประสงค์ เกิดความรักความสามัคคีในหมู่
คณะ  สอดคล้องกับแนวคิดของ ประครอง พงษ์ชนะ  ได้สรุปเกี่ยวกับหลักธรรมเกี่ยวกับการบริหาร
ไว้ว่า  สรุปในการน าหลักธรรมใด ๆ มาปฏิบัติมาประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษาล้วนเป็นสิ่งที่ดี 
เป็นการเสริมสร้างสอนให้ทุกคนเป็นคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม ละเว้นจากการประพฤติในสิ่งที่ชั่ว ให้
ท าแต่ความดีมีในเมตตากรุณา ต่อกันไม่เบียดเบียนกัน แต่วิธีการที่จะให้บรรลุดังกล่าว ได้ย่อม
แตกต่างกันออกไป ตามแต่วิธีการที่จะปฏิบัติตามแนวท างานพระพุทธศาสนา ในลักษณะที่เป็นเหตุ 
เป็นผล อีกทั้งเน้นท างานการใช้สติปัญญาและเหตุผลและเมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
ระหว่างมนุษย์และแบบอย่างที่ดีในสังคม  แตไ่ม่สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บวร  แก้วราช  ได้วิจัย
เรื่องการใช้อิทธิบาท 4 ในงานที่ท าของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขต
ล้านนา พ.ศ. 2548 ผลการศึกษาพบว่า  การทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยสนับสนุนได้แก่ 
การศึกษา  มีความสัมพันธ์กันการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการปฏิบัติงานส่วนปัจจัยที่เหลือ ไม่มี
ความสัมพันธ์กัน จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรรู้และเข้าใจในหลักอิทธิบาท 4 เป็นอย่างดี ควรให้บุคลากร
เขา้ใจวิธีปฏิบัติ ควรจัดอบรมสัมมนาเรื่องอิทธิบาท 4 ควรเปิดใจรับสิ่งแปลกใหม่และควรรักสถาบันให้
มาก   
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5.3  ข้อเสนอแนะ   
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ  ดังนี ้
 5.3.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
  1)  ด้านการบริหารวิชาการ  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องของผู้บริหารมีการ
ประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ    ซึ่งเป็นข้อที่มีความ
คิดเห็นต่ าสุด  ดังนั้น   ผู้บริหารควรจะต้องสร้างสัมพันธภาพในการท างานร่วมกันของทุกฝ่าย โดย
อาศัยความเข้าใจหรือการตกลงร่วมกัน และจัดให้มีเจ้าหน้าที่ด้านการประสานงานโดยเฉพาะเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและอ านวยความสะดวกให้การประสานงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  การ
จัดให้มีการประชุมเจ้าหน้าที่ด าเนินงาน การจัดการฝึกอบรม การจัดให้มีหน่วยงานแนะน าปรึกษา  
การจัดให้มีการมอบอ านาจหน้าที่  เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายเดียวกนั  
  2)  ด้านการบริหารงบประมาณ  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารมีการ
จัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและการจัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา  ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ าสุด ดังนั้น ผู้บริหารควรมีนโยบายจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและจัดระบบสวัสดิการของ
สถานศึกษาให้มาตรฐานมากยิ่งขึ้น เพื่อให้บุคลากรหรือผู้ที่ปฏิบัติงานอยู่ในองค์กร ได้รับความ
สะดวกสบายในการท างาน มีความมั่นคงในอาชีพ มีหลักประกันที่แน่นอนในการด า เนินชีวิต หรือ
ได้รับประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากเงินเดือน หรือค่าจ้างที่ได้รับอยู่เป็นประจ า ทั้งนี้เพื่อเป็นสิ่งจูงใจให้
ผู้ปฏิบัติงานมีขวัญและก าลังใจที่ดี  เพื่อจะได้ใช้ก าลังกาย ก าลังใจ  และสติปัญญาความสามารถของ
ตนในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ไม่ต้องวิตกกังวลปัญหายุ่งยากทั้งในทางส่วนตัวและครอบครัวท าให้มี
ความพอใจในงาน มีความรักงานและตั้งใจที่จะท างานท าให้องค์กรบรรลุจุดมุ่งหมาย 
  3)  ด้านการบริหารงานบุคคล  พบว่า  บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ  ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด  ผู้บริหารควรส่งเสริมและสนับสนุน
การจัดกิจกรรมเพื่อเป็นกัลยาณมิตร  ยกย่อง  ชมเชย  ให้ขวัญและก าลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติ 
เสริมสร้างความภาคภูมิใจให้บุคลากรให้สาธารณชนรับรู้และชื่นชมร่วมกัน   และควรมีนโยบาย
ปรับปรุงแผนอัตราก าลังคนให้เหมาะสมกับภารกิจของสถานศึกษา 
  4)  ด้านการบริหารทั่วไป  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารมีการ
จัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษาเพื่อให้บริการต่อสาธารณชน  ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด 
ดังนั้น  ผู้บริหารควรมีนโยบายปรับปรุงและพัฒนาการจัดท าระบบข้อมูลข่าวสารและการน าเสนอและ
เผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ  และวางแผน ออกแบบระบบงานธุรการให้มีประสิทธิภาพและมีมาตฐาน
มากยิ่งขึ้น   
  5)  ด้านฉันทะ  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารรักที่จะปฏิบัติ และ
พัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล  ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็น
ต่ าสุด  ดังนั้น  ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้บริหารควรพัฒนาและรักษาความศรัทธาและเชื่อมั่นในสิ่งที่ท า
ไว้ เพราะความศรัทธาน ามาซึ่งมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อท าทุกอย่างให้ได้มาซึ่งสิ่งที่เราศรัทธาจะเกิดผลจริง
ตามมานั่นเอง 
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  6)  ด้านวิริยะ  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและชัก
จูงเพื่อนร่วมงานให้เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด  ดังนั้น  ใน
การบริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหาม
กุฏราชวิทยาลัย  ผู้บริหารควรพัฒนาและรักษาความขยันหมั่นเพียรและความมุ่งมั่นทุ่มเทแรงกาย
แรงใจในการท างานให้ยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  7)  ด้านจิตตะ  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะ
ปฏิบัติงานให้ประสบความส าเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด  ดังนั้น  ในการ
บริหารการศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย  ผู้บริหารควรพัฒนาและรักษาความมีจิตอาสาเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงาน ผู้เข้ารับบริการ
ด้วยความจริงใจ  และใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ ทั้งในและนอกเวลางาน  ความ
จริงใจต่อผู้ร่วมงาน ความซื่อตรง เมตตา หวังดี พร้อมเสมอที่จะร่วมมือช่วยเหลือและส่งเสริมกันทุก
ขณะ ความจริงใจต่องาน หรือการตั้งใจจริงที่จะท างานให้เต็มก าลังให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นไป 
  8)  ด้านวิมังสา  พบว่า บุคลากรมีความคิดเห็นในเรื่องผู้บริหารซักซ้อม ทดลอง และท า
ความเข้าใจเนื้องานก่อนที่จะลงมือปฏิบัติ  ซึ่งเป็นข้อที่มีความคิดเห็นต่ าสุด  ดังนั้น  ในการบริหาร
การศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย  ผู้บริหารควรมีใจรักแล้วท าด้วยความมุ่งมั่นอย่างใจจดใจจ่อและรับผิดชอบ  โดยใช้
วิจารณญาณอย่างรอบรู้และรอบคอบ ซึ่งจะเป็นการน าไปสู่การทบทวนตัวเอง และทบทวนองค์กร
หรือทบทวนขบวนการ ทบทวนในสิ่งที่ได้คิดสิ่งได้ท าผ่านมาว่าเกิดผลดีผลเสียอย่างไร ทั้งที่เป็นเรื่อง
ส่วนตัวของเราเองและเป็นเรื่องที่ร่วมคิดร่วมท ากับคนอื่น เพื่อปรับปรุงปรับแก้ไขให้ดียิ่งขึ้น 
 5.3.2  ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 จากผลการศึกษาวิจัยเรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาวิทยาลัยศาสน
ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะในการท า
วิจัยในครั้งต่อไป  ดังนี ้
  1)  ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาที่มีต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหาร
การศึกษาวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
  2)  ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพ 
  3)  ควรศึกษาผลสัมฤทธิ์หลังจากมีการน าหลักอิทธิบาท 4 มาใช้ในการบริหารงานของ
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  4)  ควรศึกษาในการน าหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ เช่น หลักสังคหวัตถุ 4, 
หลักสาราณียธรรม 6 , หลักธรรมาภิบาล เป็นต้น มาใช้ร่วมกับการบริหารงาน 
  5)  ควรศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพควบคู่กับการวิจัยเชิงปริมาณในการใช้หลักอิทธิบาท 4 ใน
การบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 
ขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง 

(Index of Item Objective Congruence : IOC) 
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของเครื่องมือ 
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้อ านวยการ 
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั 

 

ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ผู้เชีย่วชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 

ด้านการบริหารวิชาการ     
1. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรพัฒนำหรือกำรด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรให้

ควำมเห็นกำรพัฒนำสำระหลักสูตรท้องถิ่น +1 +1 +1 1 
2. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรวำงแผนงำนด้ำนวิชำกำร และกำรพัฒนำ

หลักสูตรของสถำนศึกษำ +1 +1 0 0.67 
3. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรบริหำรจัดกำรเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้

คณำจำรย์ จัดกระบวนกำรเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ +1 +1 +1 1 
4. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ +1 +1 +1 1 
5. ผู้อ ำนวยกำรมีเครื่องมือวัดและประเมินผลกำรเรียนกำรสอน

โดยใช้วิธีกำรที่หลำกหลำย และเหมำะสมกับผู้เรียน +1 +1 +1 1 
6. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรส่งเสริมให้มีกำรพัฒนำบุคลำกรทำง

กำรศึกษำ เพ่ือพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ +1 +1 0 0.67 
7. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรพัฒนำและกำรใช้สื่อ เทคโนโลยี เพื่ อ

กำรศึกษำ +1 +1 +1 1 
8. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดท ำระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงำน

ด้ำนวิชำกำรของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 
9. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรส่งเสริมและสนับสนุนงำนวิชำกำรแก่บุคคล 

ครอบครัว องค์กร หน่วยงำนสถำนประกอบกำรและสถำบัน
อื่นที่จัดกำรศึกษำ 0 +1 +1 0.67 

10. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรประสำนควำมร่วมมือในกำรพัฒนำวิชำกำร
กับสถำนศึกษำและองค์กรอ่ืนๆ 0 +1 +1 0.67 

ด้านการบริหารงบประมาณ     
1. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรศึกษำ วิ เครำะห์กำรจัดและพัฒนำ

กำรศึกษำในกำรจัดสรรงบประมำณของสถำนศึกษำตำมกรอบ
ทิศทำงของสถำบันอุดมศึกษำและตำมควำมต้องกำรของ
สถำนศึกษำ 0 +1 +1 0.67 

2. บุคลำกรทุกฝ่ำยมีส่วนร่วมในกำรวำงแผนกลยุทธ์ในกำรจัดสรร
งบประมำณ +1 +1 +1 1 
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ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ผู้เชีย่วชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 

3. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรก ำหนดแผนพัฒนำทั้งระยะสั้นและระยะ
ยำวของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 

4. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดท ำข้อมูลทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำกำร
จัดหำเงินงบประมำณ และกำรระดมทุนเพื่อพัฒนำกำรศึกษำ
ของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 

5. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดตั้ งกองทุนเพื่อกำรศึกษำและกำร
จัดระบบสวัสดิกำรของสถำนศึกษำ 0 +1 +1 0.67 

6. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรก ำกับ ตรวจสอบ ติดตำม ประเมินผลและ
รำยงำนผลกำรใช้งบประมำณของสถำนศึกษำ +1 +1 0 0.67 

7. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดท ำระบบฐำนข้อมูลสินทรัพย์กำรจัดหำ
รำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 

8. ผู้อ ำนวยกำรมกีำรควบคุมดูแล บ ำรุงรักษำและจ ำหน่ำยพัสดุ +1 0 +1 0.67 
9. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรพัฒนำระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพื่อกำร

จัดท ำและจัดหำพัสด ุ +1 +1 0 0.67 
10. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรตรวจสอบ ติดตำม และรำยงำนกำรใช้

ผลผลิตจำกงบประมำณ +1 +1 +1 1 
ด้านการบริหารงานบุคคล     

1. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรวิเครำะห์และวำงแผนอัตรำก ำลังคน 
ให้เหมำะกับภำรกิจของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 

2. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับ
บุคลำกรทำงกำรศึกษำ +1 +1 +1 1 

3. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรเสนอแนะ กำรแต่งตั้งบุคลำกรในกำร
ปฏิบัติงำนต่ำงๆ ให้เหมำะสมกับควำมรู้ควำมสำมำรถ +1 +1 +1 1 

4. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรแจ้งภำระงำน มำตรฐำนคุณภำพงำน
มำตรฐำนวิชำชีพ จรรยำบรรณวิชำชีพ เกณฑ์กำรประเมินผล
งำนแก่บุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 

5. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรกำรสนับสนุน สร้ำงขวัญและก ำลังใจในกำร
ท ำงำนให้กับบุคลำกรทำงกำรศึกษำ 0 +1 +1 0.67 

6. ผู้อ ำนวยกำรจัดท ำทะเบียนประวัติของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 1 

7. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรพิจำรณำควำมดี
ควำมชอบของบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสถำนศึกษำ +1 +1 +1 0.67 

8. ผู้อ ำนวยกำรมกีำรส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ +1 +1 +1 1 
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ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ผู้เชีย่วชาญคนที ่

IOC 
1 2 3 

9. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรพัฒนำและส่งเสริมบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
ให้ศึกษำเล่ำเรียนให้สูงขึ้น +1 +1 +1 1 

10. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดสรรอัตรำก ำลังและกำรเปลี่ยนต ำแหน่ง
ให้สูงขึ้น ของบุคลำกรทำงกำรศึกษำ +1 +1 0 0.67 

ด้านการบริหารทั่วไป     
1. ผู้อ ำนวยกำรมกีำรวำงแผนกำรบริหำรงำนกำรศึกษำ +1 +1 +1 1 
2. ผู้อ ำนวยกำรมกีำรวิจัยเพื่อพัฒนำนโยบำยและแผน +1 +1 +1  
3. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรพัฒนำมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร

ทำงกำรศึกษำ +1 +1 +1 1 
4. ผู้อ ำนวยกำรมกีำรจัดระบบกำรบริหำรและพัฒนำองค์กร +1 +1 +1 1 
5. กำรส่งเสริม สนับสนุนและประสำนกำรจัดกำรศึกษำของ

บุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงำนและสถำบันสังคมอื่นที่จัด
กำรศึกษำ +1 +1 +1 1 

6. ผู้อ ำนวยกำรวำงแผน และออกแบบระบบงำนธุรกำรตำม
ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนให้มีประสิทธิภำพ +1 +1 +1 1 

7. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดระบบฐำนข้อมูลของสถำนศึกษำเพื่อใช้
ในกำรบริหำรจัดกำรภำยในสถำนศึกษำให้สอดคล้องกับระบบ
ฐำนข้อมูลของสถำนบันอุดมศึกษำ +1 +1 0 0.67 

8. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรน ำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสำรสนเทศเพื่อ
กำรบริหำร กำรบริกำรและกำรประชำสัมพันธ์แก่สำธำรณชน +1 +1 +1 1 

9. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดระบบข้อมูลข่ำวสำรของสถำนศึกษำ
เพื่อให้บริกำรต่อสำธำรณชน 0 +1 +1 0.67 

10. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรจัดหำระบบเทคโนโลยีทำงกำรศึกษำเพื่อให้
บริกำรงำนทำงกำรศึกษำด้ำนต่ำง ๆ ของสถำนศึกษำ +1 +1 +1 1 
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ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องของเครื่องมือ 
ด้วยค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item Objective Congruence : IOC) 

แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้อ านวยการ  
ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสนิธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 

 
ข้อ
ที ่ ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา 

ผู้เชีย่วชาญคนที ่
IOC 

1 2 3 
ด้านฉันทะ      

1. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมสมัครใจและมุ่งหวังใน
ผลส ำเร็จของงำนเหนือสิ่งอื่นใด +1 +1 +1 1 

2. ผู้อ ำนวยกำร สุข สนุก และจริงจังกับงำนที่ปฏิบัติอยู่เสมอแม้
งำนจะมีปัญหำอย่ำงมำก +1 +1 +1 1 

3. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงสุดควำมสำมำรถแม้งำนนั้นจะ
เหนือควำมสำมำรถ +1 +1 +1 1 

4. ผู้อ ำนวยกำรรักกำรบริกำรและมีส่วนร่วมในกำรปฏิบัติงำน
ด้วยใจจริง +1 +1 +1 1 

5. ผู้อ ำนวยกำรยินดีรับผิดชอบและพร้อมให้ค ำแนะน ำปรึกษำ 
และร่วมแก้ปัญหำของงำนนั้น ๆ ด้วยควำมเต็มใจ +1 +1 +1 1 

6. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมชื่นชอบมุ่งหวังให้ผลงำนที่
ได้รับบรรลุผลตำมจุดมุ่งหมำย +1 +1 +1 1 

7. ผู้อ ำนวยกำรรักที่จะปฏิบัติ และพัฒนำงำนอยู่ตลอดเวลำไม่
หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงำนที่ได้รับมีประสิทธิผล +1 +1 +1 1 

8. ผู้อ ำนวยกำรยินดีรับฟังควำมคิดเห็นของเพื่อนร่วมงำนและ
พร้อมปฏิบัติตำม +1 +1 +1 1 

9. ผู้อ ำนวยกำรเห็นอกเห็นใจผู้มำติดต่อขอรับบริกำรและให้ควำม
ช่วยเหลือด้วยควำมเต็มใจ +1 0 +1 0.67 

ด้านวิริยะ     
1. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนได้สม่ ำเสมอจนกว่ำงำนจะส ำเร็จโดยไม่

ค ำนึงถึงควำมเหนื่อยยำก +1 +1 +1 1 
2. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนอย่ำงไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละทิ้ง

งำน +1 +1 +1 1 
3. ผู้อ ำนวยกำรปฏิบัติงำนด้วยควำมเพียรแม้งำนนั้นจะมีอุปสรรค

และต้องใช้ระยะเวลำยำวนำน +1 +1 +1 1 
4. ผู้อ ำนวยกำรมำนะ บำกบั่น ไม่เกียจคร้ำน ต่อกำรปฏิบัติงำน

โดยยึดหลักควำมส ำเร็จของำนเป็นที่ตั้ง +1 +1 +1 1 
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ข้อ
ที ่ ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา 

ผู้เชีย่วชาญคนที ่
IOC 

1 2 3 
5. ผู้อ ำนวยกำรขยัน อดทน และตั้งใจฝึกฝน เพื่อพัฒนำทักษะ

ฝีมือให้เกิดควำมช ำนำญ +1 +1 +1 1 
6. ผู้อ ำนวยกำรทุ่มเทเวลำและควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 0 +1 +1 0.67 
7. ผู้อ ำนวยกำรพยำยำมและหมั่นเพียรที่จะหำประสบกำรณ์ใน

กำรปฏิบัติงำนให้เพิ่มพูน +1 +1 +1 1 
8. ผู้อ ำนวยกำรกล้ำสู้งำนไม่ท้อถอยแม้ในขณะปฏิบัติงำนนั้นจะ

เกิดภำวะกดดันอย่ำงมำก +1 +1 +1 1 
9. ผู้อ ำนวยกำรเพียรที่จะแนะน ำและชักจูงเพื่อนร่วมงำนให้เห็น

ควำมส ำคัญของงำนไม่เพิกเฉย +1 +1 +1 1 
ด้านจิตตะ     

1. ผู้อ ำนวยกำรใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงำนอยู่เป็นนิตย์ ทั้ง
ในและนอกเวลำงำน +1 +1 +1 1 

2. ผู้อ ำนวยกำรจิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่องำนหรือภำรกิจไม่คิดเรื่อง
อื่นจนกว่ำงำนจะส ำเร็จ +1 +1 +1 1 

3. ผู้อ ำนวยกำรรับรู้ และรับผิดชอบในงำนอย่ำงเต็มที่แม้งำนจะมี
อุปสรรค +1 +1 +1 1 

4. ผู้อ ำนวยกำรเอำใจใส่ในงำนและเพื่อนร่วมงำน เมื่อพบปัญหำ 
ก็พร้อมที่จะแก้ไข +1 0 +1 0.67 

5. ผู้อ ำนวยกำรตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงำนให้ประสบ
ควำมส ำเร็จตำมเป้ำหมำย +1 +1 +1 1 

6. ผู้อ ำนวยกำรจิตใจอ่อนโยนสำมำรถปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จได้โดย
ไม่ใช้ควำมรุนแรงและไม่เกิดควำมขัดแย้ง +1 +1 +1 1 

7. ผู้อ ำนวยกำรละเอียดอ่อนในกำรปฏิบัติงำน ไม่ปฏิบัติงำนแบบ
ขอไปทีหรือฉำบฉวย 0 +1 +1 0.67 

8. ผู้อ ำนวยกำรมีจิตอำสำเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงำนและผู้เข้ำรับ
บริกำรด้วยควำมจริงใจ +1 +1 +1 1 

9. ผู้อ ำนวยกำรจดจ่อกับงำนที่ปฏิบัติโดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของ
งำนมำกกว่ำปริมำณงำน +1 0 +1 0.67 

ด้านวิมังสา     
1. ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำใคร่ครวญหำข้อดี - ข้อด้อยในกำร

ปฏิบัติงำนทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติครั้งต่อไป +1 +1 +1 1 
2. ผู้อ ำนวยกำรไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของกำร

ปฏิบัติงำนเป็นประจ ำ +1 +1 0 0.67 
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ข้อ
ที ่ ใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา 

ผู้เชีย่วชาญคนที ่
IOC 

1 2 3 
3. ผู้อ ำนวยกำรซักซ้อม ทดลอง และท ำควำมเข้ำใจเนื้องำน

ก่อนที่จะลงมือปฏิบัต ิ
+1 +1 +1 1 

4. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรค้นคว้ำและวิเครำะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูน
ควำมสำมำรถในกำรปฏิบัติงำน 

+1 +1 +1 1 

5. ผู้อ ำนวยกำรตรวจสอบ / ทดสอบคุณภำพและประสิทธิภำพ
ของผลงำนที่ได้รับ 

+1 0 +1 0.67 

6. ผู้อ ำนวยกำรคิดค้นแนวทำงกำรปรับปรุงงำน และแก้ไขปัญหำ
ที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผล 

+1 +1 +1 1 

7. ผู้อ ำนวยกำรศึกษำไตร่ตรองระบบงำนเพื่อให้เกิดกระบวนกำร
ท ำงำนที่มีประสิทธิภำพ 

+1 +1 0 0.67 

8. ผู้อ ำนวยกำรพิจำรณำแผนกำรปฏิบัติงำนเพื่อสร้ำงระบบและ
ขั้นตอนที่ชัดเจน 

+1 +1 +1 1 

9. ผู้อ ำนวยกำรมีกำรวัดผล ประเมินผล กำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็น
รูปธรรม 

+1 +1 +1 1 

10. ผู้อ ำนวยกำรน ำควำมรู้ที่ได้จำกกำรท ำงำนครั้งที่ผ่ำนมำเพื่อ
เป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภำพกำรท ำงำนในครั้งต่อไป 

+1 +1 +1 1 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  จ 
ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร
วิทยาลัยศาสนศาสตรเ์ฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวทิยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั   

โดยใช้วิธี  Corrected Item-Total Correlation 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านการบริหารงานบุคคล 

1 0.61  1 0.74 
2 0.74  2 0.73 
3 0.70  3 0.62 
4 0.72  4 0.65 
5 0.73  5 0.75 
6 0.66  6 0.65 
7 0.77  7 0.70 
8 0.67  8 0.74 
9 0.70  9 0.88 
10 0.74  10 0.87 

ด้านการบริหารงบประมาณ  ด้านการบริหารทั่วไป 
1 0.48  1 0.73 
2 0.60  2 0.80 
3 0.75  3 0.69 
4 0.81  4 0.81 
5 0.55  5 0.80 
6 0.84  6 0.87 
7 0.68  7 0.72 
8 0.67  8 0.80 
9 0.70  9 0.73 
10 0.75  10 0.80 
 

ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  (α = 0.98) 
 

 ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือจะพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ก าหนดค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อที่เหมาะสมคือตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach)    ซึ่งค่าแอลฟา (Alpha) ที่ใช้ได้ควรมากกว่า 
0.6 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบรหิารการศึกษา
ของผู้บริหารวทิยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

โดยใช้วิธี  Corrected Item-Total Correlation 
 

ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ  ข้อ ค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อ 
ด้านฉันทะ  4 0.73 

1 0.62  5 0.73 
2 0.66  6 0.83 
3 0.41  7 0.84 
4 0.60  8 0.77 
5 0.85  9 0.85 
6 0.86  ด้านวิมังสา 
7 0.81  1 0.70 
8 0.63  2 0.89 
9 0.79  3 0.90 

ด้านวิริยะ  4 0.86 
1 0.68  5 0.71 
2 0.83  6 0.77 
3 0.75  7 0.70 
4 0.53  8 0.74 
5 0.82  9 0.67 
6 0.68  10 0.70 
7 0.74    
8 0.75    
9 0.75    

ด้านจิตตะ    
1 0.70    
2 0.74    
3 0.71    

 

 ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.98  (α = 0.98) 
 
 ในการหาค่าอ านาจจ าแนกของเครื่องมือจะพิจารณาเป็นรายข้อ ซึ่งโดยทั่วไปเกณฑ์ก าหนดค่า
อ านาจจ าแนกรายข้อที่เหมาะสมคือตั้งแต่ 0.20 ขึ้นไป  โดยใช้การหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา  (α - 
Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค  (Cronbach)  ซึ่งค่าแอลฟา (Alpha) ที่ใช้ได้ควรมากกว่า 
0.6 



ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถาม 
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ค าชี้แจง 
 แบบสอบถามนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษา การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา
วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็น
ของบุคลากร เป็นแบบสอบถามเพื่อการวิจัยประกอบการท าวิทยานิพนธ์ ตามหลักสูตรศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย แบบสอบถามมีทั้งหมด  3  ตอน  ดังนี้ คือ 
 ตอนที่  1  ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวน 4 ข้อ 
 ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตามความคิดเห็นของบุคลากร  จ านวน  
40  ข้อ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของ
ผู้บริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร  จ านวน 37  ข้อ 
 
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณท่านที่ให้ความอนุเคราะห์ ในการตอบแบบสอบถามไว้ ณ โอกาส นี้ 
 
 
 
 
 นางอาทิตยา จุฬาเสรีกุล 
 นักศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
 หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
 วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
 
 
 
 
 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง  การใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษา  

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 
แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย (  ) หน้าข้อความที่เป็นจริงของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1.  เพศ 
 [   ]  ชาย  [   ]  หญิง 

2.  อาย ุ
  [   ]  ไม่เกิน 30 ปี  [   ]  31-40 ป ี
 [   ]  41-50 ปี  [   ]  51 ปี ขึ้นไป 

3.  ระดับการศึกษา 
 [   ]  ต่ ากว่าปริญญาตรี  [   ]  ปริญญาตรี 
 [   ]  ปริญญาโท  [   ]  ปริญญาเอก 

4. ต าแหน่งหน้าที่ 
 [   ]  เจ้าหน้าที่  [   ]  อาจารย ์
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ตอนที่ 2 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหาร 

วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลยั  
ตามความคิดเห็นของบุคลากร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย (  ) ในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี้ 
 5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
 3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 

 

ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านการบริหารวิชาการ      
1. ผู้บริหารมีการพัฒนาหรือการด าเนินการเกี่ยวกับการให้

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรท้องถิ่น 
     

2. ผู้บริหารมีการวางแผนงานด้านวิชาการ และการพัฒนา
หลักสูตรของสถานศึกษา 

     

3. ผู้บริหารมีการบริหารจัดการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้
คณาจารย์ จัดกระบวนการเรียนรู้ที่ เน้นผู้ เรียนเป็น
ส าคัญ 

     

4. ผู้บริหารมีการจัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษา      
5. ผู้บริหารมีเครื่องมือวัดและประเมินผลการเรียนการ

สอนโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย และเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 

     

6. ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้มีการพัฒนาบุคลากรทาง
การศึกษา เพ่ือพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ 

     

7. ผู้บริหารมีการพัฒนาและการใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 

     

8. ผู้บริหารมีการจัดท าระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
งานด้านวิชาการของสถานศึกษา 

     

9. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่
บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานสถานประกอบการ
และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา 
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ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

10. ผู้บริหารมีการประสานความร่วมมือในการพัฒนา
วิชาการกับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ 

     

ด้านการบริหารงบประมาณ      
1. ผู้บริหารมีการศึกษา วิเคราะห์การจัดและพัฒนา

การศึกษาในการจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา
ตามกรอบทิศทางของสถาบันอุดมศึกษาและตามความ
ต้องการของสถานศึกษา 

     

2. บุคลากรทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการวางแผนกลยุทธ์ในการ
จัดสรรงบประมาณ 

     

3. ผู้บริหารมีการก าหนดแผนพัฒนาทั้งระยะสั้นและระยะ
ยาวของสถานศึกษา 

     

4. ผู้บริหารมีการจัดท าข้อมูลทรัพยากรเพื่อการศึกษาการ
จัดหาเงินงบประมาณ และการระดมทุนเพื่อพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

     

5. ผู้บริหารมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาและการ
จัดระบบสวัสดิการของสถานศึกษา 

     

6. ผู้บริหารมีการก ากับ ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 

     

7. ผู้บริหารมีการจัดท าระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์การ
จัดหารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา 

     

8. ผู้บริหารมีการควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่าย
พัสด ุ

     

9. ผู้บริหารมีการพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพื่อ
การจัดท าและจัดหาพัสด ุ

     

10. ผู้บริหารมีการตรวจสอบ ติดตาม และรายงานการใช้
ผลผลิตจากงบประมาณ 

     

ด้านการบริหารงานบุคคล      
1. ผู้บริหารมีการวิเคราะห์และวางแผนอัตราก าลังคน 

ให้เหมาะกับภารกิจของสถานศึกษา 
     

2. ผู้บริหารมีการส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ส าหรับบุคลากรทางการศึกษา 

     

3. ผู้บริหารมีการเสนอแนะ การแต่งตั้งบุคลากรในความ
คิดเห็นงานต่างๆ ให้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถ 
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ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

4. ผู้บริหารมีการแจ้งภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน
มาตรฐานวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ์การ
ป ระ เมิ น ผล งานแก่ บุ ค ล าก รท างการศึ กษ าใน
สถานศึกษา 

     

5. ผู้บริหารมีการการสนับสนุน สร้างขวัญและก าลังใจใน
การท างานให้กับบุคลากรทางการศึกษา 

     

6. ผู้บริหารจัดท าทะเบียนประวัติของบุคลากรทาง
การศึกษาครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 

     

7. ผู้บริหารมีการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

     

8. ผู้บริหารมีการส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ      
9. ผู้บริหารมีการพัฒนาและส่งเสริมบุคลากรทางการ

ศึกษาให้ศึกษาเล่าเรียนให้สูงขึ้น 
     

10. ผู้บริหารมีการจัดสรรอัตราก าลังและการเปลี่ยน
ต าแหน่งให้สูงขึ้น ของบุคลากรทางการศึกษา 

     

ด้านการบริหารทั่วไป      
1. ผู้บริหารมีการวางแผนการบริหารงานการศึกษา      
2. ผู้บริหารมีการวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน      
3. ผู้บริหารมีการพัฒนามาตรฐานความคิดเห็นงานของ

บุคลากรทางการศึกษา 
     

4. ผู้บริหารมีการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร      
5. การส่งเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา

ของบุคคล ชุมชน องค์กรหน่วยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา 

     

6. ผู้บริหารวางแผน และออกแบบระบบงานธุรการตาม
ขั้นตอนการด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

     

7. ผู้บริหารมีการจัดระบบฐานข้อมูลของสถานศึกษาเพื่อ
ใช้ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับระบบฐานข้อมูลของสถานบันอุดมศึกษา 

     

8. ผู้บริหารมีการน าเสนอและเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ์แก่
สาธารณชน 

     

9. ผู้บริหารมีการจัดระบบข้อมูลข่าวสารของสถานศึกษา
เพื่อให้บริการต่อสาธารณชน 
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ข้อ
ที ่

การบริหารสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

10. ผู้บริหารมีการจัดหาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา
เพื่ อให้บริการงานทางการศึกษาด้านต่าง  ๆ ของ
สถานศึกษา 
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ตอนที่ 3 
แบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศึกษาของผู้บริหาร  

ในวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสนิธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ตามความคิดเห็นของบุคลากร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย ( ) ในช่องที่ตรงกับความคิดเหน็ของท่าน มี 5 ระดับ ดังนี ้
 5  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมากที่สุด 
 4  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นมาก 
 3  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อย 
 1  หมายถึง  มีระดับความคิดเห็นน้อยที่สุด 
 

ข้อ
ที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านฉันทะ       
1. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความสมัครใจและมุ่งหวังใน

ผลส าเร็จของงานเหนือสิ่งอื่นใด 
     

2. ผู้บริหาร สุข สนุก และจริงจังกับงานที่ปฏิบัติอยู่เสมอ
แม้งานจะมีปัญหาอย่างมาก 

     

3. ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างสุดความสามารถแม้งานนั้นจะ
เหนือความสามารถ 

     

4. ผู้บริหารรักการบริการและมีส่วนร่วมในความคิดเห็น
งานด้วยใจจริง 

     

5. ผู้บริหารยินดีรับผิดชอบและพร้อมให้ค าแนะน าปรึกษา 
และร่วมแก้ปัญหาของงานนั้น ๆ ด้วยความเต็มใจ 

     

6. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความชื่นชอบมุ่งหวังให้ผลงานที่
ได้รับบรรลุผลตามจุดมุ่งหมาย 

     

7. ผู้บริหารรักที่จะปฏิบัติ และพัฒนางานอยู่ตลอดเวลาไม่
หยุดนิ่ง เพื่อให้ผลงานที่ได้รับมีประสิทธิผล 

     

8. ผู้บริหารยินดีรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและ
พร้อมปฏิบัติตาม 

     

9. ผู้บริหารเห็นอกเห็นใจผู้มาติดต่อขอรับบริการและให้
ความช่วยเหลือด้วยความเต็มใจ 
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ข้อ
ที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

ด้านวิริยะ      
1. ผู้บริหารปฏิบัติงานได้สม่ าเสมอจนกว่างานจะส าเร็จ

โดยไม่ค านึงถึงความเหนื่อยยาก 
     

2. ผู้บริหารปฏิบัติงานอย่างไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและไม่ละ
ทิ้งงาน 

     

3. ผู้บริหารปฏิบัติงานด้วยความเพียรแม้งานนั้นจะมี
อุปสรรคและต้องใช้ระยะเวลายาวนาน 

     

4. ผู้บริหารมานะ บากบั่น ไม่เกียจคร้าน ต่อการท างาน
โดยยึดหลักความส าเร็จของานเป็นที่ตั้ง 

     

5. ผู้บริหารขยัน อดทน และตั้งใจฝึกฝน เพื่อพัฒนาทักษะ
ฝีมือให้เกิดความช านาญ 

     

6. ผู้บริหารทุ่มเทเวลาและความสามารถในการท างาน      
7. ผู้บริหารพยายามและหมั่นเพียรที่จะหาประสบการณ์

ในการปฏิบัติงานให้เพิ่มพูน 
     

8. ผู้บริหารกล้าสู้งานไม่ท้อถอยแม้ในขณะปฏิบัติงานนั้น
จะเกิดภาวะกดดันอย่างมาก 

     

9. ผู้บริหารเพียรที่จะแนะน าและชักจูงเพื่อนร่วมงานให้
เห็นความส าคัญของงานไม่เพิกเฉย 

     

ด้านจิตตะ      
1. ผู้บริหารใส่ใจ ใฝ่รู้ ในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับงานอยู่เป็นนิตย์ 

ทั้งในและนอกเวลางาน 
     

2. ผู้บริหารจิตใจแน่วแน่ มั่นคงต่องานหรือภารกิจไม่คิด
เรื่องอื่นจนกว่างานจะส าเร็จ 

     

3. ผู้บริหารรับรู้ และรับผิดชอบในงานอย่างเต็มที่แม้งาน
จะมีอุปสรรค 

     

4. ผู้บริหารเอาใจใส่ในงานและเพื่อนร่วมงาน เมื่อพบ
ปัญหา ก็พร้อมที่จะแก้ไข 

     

5. ผู้บริหารตั้งมั่นและตั้งใจจริงที่จะปฏิบัติงานให้ประสบ
ความส าเร็จตามเป้าหมาย 

     

6. ผู้บริหารจิตใจอ่อนโยนสามารถปฏิบัติงานให้ส าเร็จได้
โดยไม่ใช้ความรุนแรงและไม่เกิดความขัดแย้ง 

     

7. ผู้บริหารละเอียดอ่อนในการท างาน ไม่ปฏิบัติงานแบบ
ขอไปทีหรือฉาบฉวย 
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ข้อ
ที ่

การใช้หลกัอิทธิบาท 4 ในการบริหารการศกึษา 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

8. ผู้บริหารมีจิตอาสาเป็นมิตรกับเพื่อนร่วมงานและผู้เข้า
รับบริการด้วยความจริงใจ 

     

9. ผู้บริหารจดจ่อกับงานที่ปฏิบัติโดยค านึงถึงความส าเร็จ
ของงานมากกว่าปริมาณงาน 

     

ด้านวิมังสา      
1. ผู้บริหารพิจารณาใคร่ครวญหาข้อดี - ข้อด้อยในการ

ปฏิบัติงานทุกครั้งเพื่อเป็นแนวทางในความคิดเห็นครั้ง
ต่อไป 

     

2. ผู้บริหารไตร่ตรองและตรวจสอบข้อบกพร่องของการ
ปฏิบัตงิานเป็นประจ า 

     

3. ผู้บริหารซักซ้อม ทดลอง และท าความเข้าใจเนื้องาน
ก่อนที่จะลงมือปฏิบัต ิ

     

4. ผู้บริหารมีการค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มพูน
ความสามารถในการปฏิบัติงาน 

     

5. ผู้ บ ริ ห า รต รวจ ส อ บ  /  ท ด ส อ บ คุ ณ ภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิภาพของผลงานที่ได้รับ 

     

6. ผู้บริหารคิดค้นแนวทางการปรับปรุงงาน และแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นด้วยเหตุผล 

     

7. ผู้ บ ริห ารศึ กษ าไตร่ตรองระบบงาน เพื่ อ ให้ เกิ ด
กระบวนการท างานที่มีประสิทธิภาพ 

     

8. ผู้บริหารพิจารณาแผนความคิดเห็นงานเพื่อสร้างระบบ
และขั้นตอนที่ชัดเจน 

     

9. ผู้บริหารมีการวัดผล ประเมินผล การปฏิบัติงานอย่าง
เป็นรูปธรรม 

     

10. ผู้บริหารน าความรู้ที่ได้จากการท างานครั้งที่ผ่านมา
เพื่อเป็นเกณฑ์ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานในครั้ง
ต่อไป 
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