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An Application Of The Four Principles Of Itthipada
To The Educational Administration Of Kalasin Buddhist
College, Mahamakut Buddhist University
อาทิตยา จุฬาเสรีกุล*
พระครูสุธีวรสาร, ดร.**

บทคัดยอ
วิทยานิพนธนมี้ วี ตั ถุประสงค ๑) เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารการศึกษาของผูบ ริหารตามความคิด
เห็นของบุคลากร ๒) เพื่อศึกษาระดับการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารการศึกษาของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร และ ๓) เพือ่ ศึกษาความสัมพันธระหวางการใชหลักอิทธิบาท ๔ กับการบริหาร
การศึกษาประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก บุคลากรของวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย จํานวนทั้งสิ้น ๖๗ รูป/คน เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
ประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษา และแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักอิทธิบาท ๔ เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา
หาระดับ จํานวน ๗๗ ขอคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Item Objective Congruence : IOC) มี
คาระหวาง ๐.๖๗-๑.๐๐ คาอํานาจจําแนกรายขอของแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษามีคา
ระหวาง ๐.๔๘-๐.๘๘ และหาคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ ๐.๙๘ สวนคาอํานาจจําแนกเปน
รายขอของแบบสอบถามเกี่ยวกับการใชหลักอิทธิบาท ๔ มีคาระหวาง ๐.๔๑-๐.๙๐ และหาคาความเชื่อ
มั่นของแบบสอบถาม ทั้งฉบับ ๐.๙๘ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน และสถิตสิ มั ประสิทธิส์ หสัมพันธอยางงายของเพียรสนั (Pearson product moment
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย :
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
** อาจารยที่ปรึกษา
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ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารการศึกษาของผูบริหารเฉลี่ยและราย
ดาน อยูใ นระดับมาก เรียงลําดับคาเฉลีย่ จากสูงไปหาตํา่ ได ดังนี้ ดานการบริหารวิชาการ มีคา เฉลีย่ ๓.๙๗
ดานการบริหารทั่วไป มีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ ดานการบริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย ๓.๘๖ และดานการบริหาร
งบประมาณ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๕ ตามลําดับ
บุคลากรมีความคิดเห็นตอการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารการศึกษาของผูบริหารเฉลี่ยอยู
ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความคิดเห็นอยูในระดับมากที่สุด ๓ ดาน และระดับ
มาก ๑ ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยไดดังนี้ ดานจิตตะ มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ ดานวิริยะ
มีคาเฉลี่ย ๔.๒๙ ดานฉันทะ มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ และดานวิมังสา มีคาเฉลี่ย ๔.๑๗ ตามลําดับ
ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางการใชหลักอิทธิบาท ๔กับการบริหารการศึกษาของผูบ ริหาร
โดยใชการทดสอบคาสถิตสิ มั ประสิทธิอ์ ยางงายของเพียรสนั (Pearson Product Moment Correlation
Coefficient) เฉลีย่ พบวา มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ ๐.๐๐ ซึง่ นอยกวา ๐.๐๑ นัน่ คือ ปฏิเสธสมมติฐาน
หลัก (H0) และยอมรับสมมติฐานรอง (H1) หมายความวา การใชหลักอิทธิบาท ๔ เฉลี่ยมีความสัมพันธกับ
การบริหารการศึกษา ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ
๐.๘๕
คําสําคัญ: หลักอิทธิบาท ๔, การบริหารการศึกษา

Abstract
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 the director there of 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. 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 0.67.100. The power to recognize the revenue of the query
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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 0.89 the power to recognize as one of the
questionnaire about the use of the primary issuing. 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.
The results were found as follows: 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.
The average value of the personnel opinions on theapplication of the four
principles of Itthipada to the educational administration of the director, 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 Jitta
(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.
The result of the analysis of the relation between the application of the four principles
of Itthipada and the Educational administration of the director, analyzed bythe 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.
Keywords: The four principles of Ittipada, Educational Administration
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ประเทศไทยใหความสําคัญกับการศึกษา
ของคณะสงฆมาเปนเวลาชานาน การจัดการศึกษา
ของคณะสงฆเรียกวา “พระปริยัติสัทธรรม” และ
เปนพระราชภาระของพระมหากษัตริยทรงจัดให
พระภิกษุสามเณรไดศึกษาพระปริยัติสัทธรรมตาม
กําลังสติปญญา รัชกาลที่ ๕ ทรงไดปรับปรุงการ
ศึกษาของคณะสงฆดวยการสถาปนาสถาบันการ
ศึกษาในระดับอุดมศึกษา เพื่อเปนสถานที่ศึกษา
พระไตรป ฎ กและวิ ช าชั้ น สู ง สํ า หรั บ พระภิ ก ษุ
สามเณรและคฤหัสถทั่วไป ๒ สถาน ไดตั้งไวที่วัด
มหาธาตุราชวรมหาวิหาร พระราชทานนามวา
“มหาธาตุวทิ ยาลัย” อีกสถานทีห่ นึง่ เปนทีเ่ ลาเรียน
ของคณะสงฆฝา ยธรรมยุตนิ กิ าย พระราชทานนาม
วา “มหามกุฏราชวิทยาลัย โดยมีวตั ถุประสงคหลัก
คือ ๑) ผลิตบัณฑิตใหมีความเปนเลิศทางวิชาการ
พระพุทธศาสนาในระดับชาติและนานาชาติ ๒)
ผลิตบัณฑิตใหเปนคนดี คือ คิดดี พูดดี และทําดี
ตามแนวทางแห ง พระพุ ท ธศาสนา ๓) บริ ก าร
วิชาการทางพระพุทธศาสนาแกสังคม ใหเกิดผล
สัมฤทธิเ์ ปนประจักษชดั เจนตอสังคมไทยและสังคม
โลก ๔) ผลิตบัณฑิตใหเปนผูน าํ และสรางสังคมไทย
ใหมีความเขมแข็งทางสังคมศาสตรและมีคุณภาพ
ทั้งความรูและความประพฤติ ๕) ผลิตบัณฑิตให
เป น ผู นํ า และสร า งสั ง คมไทยให เ ป น สั ง คมแห ง
ภูมปิ ญ
 ญาการเรียนรูแ ละเปนศูนยกลางทางวิชาการ
ทางพระพุทธศาสนาเถรวาทมหาวิทยาลัยมหามกุฏ

ราชวิทยาลัย ซึ่งมีอยูดวยกันไดแก ๑ สวนกลาง ๗
วิทยาเขต ๓ วิทยาลัย รวมเปน ๑๑ แหงทัว่ ภูมภิ าค
ของประเทศ ที่ บ ริ ห ารภายใต พ ระราชบั ญ ญั ติ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๔๐๑
ซึ่งวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ
เปนหนึ่งในสามวิทยาลัยที่สังกัดมหาวิทยาลัยมหา
มกุฏราชวิทยาลัยสวนกลาง เปนเหตุใหมมี าตรฐาน
ทีต่ า งกันกับสวนกลางและมีจดุ เนนเชิงนโยบายตาง
กันเปนคนละมหาวิทยาลัย ขอนีเ้ ปนขอยุง ยากของ
วิทยาเขต เพราะเทากับเปนการทํางานในความ
บังคับบัญชาสองคนในเวลาเดียวกัน แมวาสวน
กลางอาจใชงบประมาณเปนเครื่องควบคุมการ
ทํางานใหอยูใ นระบบเดียวกันก็อาจไมเปนผล หาก
วั ด สํ า คั ญ ๆ ที่ มี ร ายได ม าก สามารถอุ ด หนุ น
วิทยาเขตหรือวิทยาลัยใหดาํ เนินการตามไดในบาง
เรื่อง
จากหลักการบริหารงานดังกลาวขางตน
นัน้ รูปแบบกระบวนการบริหารในเชิงระบบ ซึง่ เปน
แนวทางในการบริหารงานใหสาํ เร็จตามวัตถุประสงค
ซึ่งสอดคลองกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในบริบท
ในโลกยุคปจจุบันไดอยางมีประสิทธิภาพ แตหาก
ผู บ ริ ห ารได นํ า หลั ก ธรรมคํ า สอนทางพระพุ ท ธ
ศาสนาเขามาประกอบใชควบคูกับการบริหารงาน
สมัยใหม โดยความสอดคลองและบูรณาการเขา
ดวยกันอยางสมดุลแลว ถือวาเปนการบริหารงาน
แนวใหม เ ข า สู ก ารบริ ห ารงานในมิ ติ ใ หม ทํ า ให
ภายในสถานศึ ก ษาขึ้ น ขื่ อ ว า “คนเป น สุ ข งาน

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, ประวัตมิ หาวิทยาลัย. แหลงทีม่ า : http://www.mbu. ac. th /index.
php/2012-11-14-02-09-47/2012-11-14-02-25-50?showall=& limitstart= #.VuD Z0pxkiM8 [๑๒ มีนาคม
๒๕๕๗].
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สมบูรณ” หากกลาวถึงหลักธรรมที่สามารถนํามา
ใชกับกระบวนการบริหารงานรูปแบบใดๆหลัก
ธรรมยอมเขาไดใชไดกับทุกบริบท ซึ่งหลักธรรมที่
เกี่ยวของเปนพื้นฐานในการบริหารงานคือ อิทธิ
บาท ๔ เปนหลักธรรมถือใหเกิดความสําเร็จ ดังนี้
๑) ฉันทะ (Aspiration) ไดแกความมีใจรักในสิ่งที่
ทําและพอใจใฝรกั ในจุดหมายของสิง่ ทีท่ าํ นัน้ อยาก
ทําสิง่ ๆ นัน้ ใหสาํ เร็จ อยากใหงานนัน้ บรรลุถงึ จุดมุง
หมาย ๒) วิริยะ (Effort) ไดแกความเพียร ความ
อาจหาญ แกลวกลาบากบั่น กาวไปใจสู ไมยอทอ
ไมหวั่นกลัวตออุปสรรคและความยากลําบาก ๓)
จิตตะ (Thoughtfulness) ไดแก ความคิดจดจอ
หรือเอาใจใสคอื ความมีจติ ผูกพันจดจอตอเฝาเรือ่ ง
นั้น ใจอยูกับงานนั้นไมปลอยไมหางไปไหน ๔)
วิมังสา (Investigation) ไดแกความสอบสวน
ไตรตรองการใชปญญาพิจารณาหมั่นใครครวญ
ตรวจตราหาเหตุผล๒ ซึ่งหลักอิทธิบาท ๔ เปนหลัก
ธรรมสําหรับผูบริหารใหประสบความสําเร็จเปน
หนทางแหงความเจริญกาวหนาซึ่งสอดคลองตาม
หลักปรัชญาของมหาวิทยาลัยทีว่ า “ความเปนเลิศ
ทางวิชาการ ตามแนวพระพุทธศาสนา”
ผูวิจัยจึงเห็นวา การบริหารงานตามหลัก
อิทธิบาท ๔ ของผูบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตร
เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏ
ราชวิทยาลัย สามารถชวยใหการบริหารงานของ
ผูบริหารสถานศึกษาประสบความสําเร็จไดอยางมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารการ
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ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย
ผลการวิจัยดังกลาวสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการกําหนดนโยบาย การวางแผนงาน ตลอดจน
สามารถนําไปกําหนดรูปแบบการบริหารมหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัยอยางเหมาะสม และเปน
ขอมูลในการสงเสริมและพัฒนาการบริหารงาน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอัน
นําไปสูการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาตอไป

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาระดับการบริหารการศึกษา
ของผูบ ริหารวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ การใช ห ลั ก อิ ท ธิ
บาท๔ในการบริหารการศึกษาของผูบริหารตาม
ความคิดเห็นของบุคลากร
๓. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการ
ใชหลักอิทธิบาท ๔กับการบริหารการศึกษาของ
ผูบริหาร

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจยั ครัง้ นี้ ใชระเบียบวิธวี จิ ยั เชิงปริมาณ
(Quantitative Research) ในรูปแบบ สํารวจ
(Survey Research) มีลักษณะเปนแบบสอบถาม
ปลายปด (Closed-ended Questionnaire) แบง
เปน ๓ ตอน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลโดยใช

พระธรรมปฎก (ปอ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ ๖, ฉบับปรับปรุงและขยายความ,(กรุงเทพมหานคร
: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๘), หนา ๔๐.
๒
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คอมพิ ว เตอร โ ปรแกรมสํ า เร็ จ รู ป โดยทํ า การ
วิเคราะหขอมูลตามขั้นตอน เพื่อแจกแจงความถี่
รอยละคาเฉลี่ย (μ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (σ)
และใชการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ
เพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient) (r)
กลุ ม เป า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ ได แ ก
บุคลากรของวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิม พระเกียรติ
กาฬสิ น ธุ มหาวิ ท ยาลั ย มหามกุ ฏ ราชวิ ท ยาลั ย
จํ า นวนทั้ ง สิ้ น ๖๗ รู ป /คน ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ใ น
วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยประจําปการ
ศึกษา ๒๕๕๘
ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงศึกษาความ
สัมพันธระหวางการใชหลักอิทธิบาท ๔ กับการ
บริหารการศึกษา วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย โดย
ใชหลักอิทธิบาท ๔ คือ ๑) ดานฉันทะ ๒) ดาน
วิริยะ๓) ดานจิตตะ และ ๔) ดานวิมังสา สวน
ขอบขายการบริหารการศึกษา ๔ ดาน คือ ๑) ดาน
การบริหารวิชาการ ๒) ดานการบริหารงบประมาณ
๓) ดานการบริหารงานบุคคล และ ๔) ดานการ
บริหารทั่วไป

๔. สรุปผลการวิจัย

จากการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการใช
หลักอิทธิบาท ๔ กับการบริหารการศึกษา ผูว จิ ยั ได
สรุปประเด็นสําคัญ ดังนี้
๑. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว น
บุคคลของผูตอบแบบสอบถามพบวาบุคลากรสวน

ใหญเปนเพศชาย จํานวน ๔๕ คน คิดเปนรอยละ
๖๗.๒๐ มีอายุ ๔๑-๕๐ ป จํานวน ๓๐ คน คิดเปน
รอยละ ๔๔.๘๐ มีระดับการศึกษาของบุคลากรสวนใหญ
อยูใ นระดับปริญญาโท จํานวน ๔๓ คน คิดเปนรอยละ
๖๔.๒๐ และเปนอาจารย จํานวน ๕๒ คน คิดเปน
รอยละ ๗๗.๖๐
๒. ผลการวิเคราะหระดับการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหารตามความคิดเห็นของบุคลากร
พบวา บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมากคา
เฉลีย่ ๓.๘๕ เรียงลําดับคาเฉลีย่ จากมากไปหานอย
ไดดังนี้ ดานการบริหารวิชาการ มีคาเฉลี่ย ๓.๙๗
ดานการบริหารทั่วไปมีคาเฉลี่ย ๓.๙๒ ดานการ
บริหารงานบุคคล มีคาเฉลี่ย ๓.๘๖ และดานการ
บริหารงบประมาณ มีคาเฉลี่ย ๓.๖๕ ตามลําดับ
๓. ผลการวิเคราะหระดับการใชหลักอิทธิ
บาท ๔ ในการบริหารการศึกษาของผูบ ริหารพบวา
บุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารการศึกษา
ของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด มีคา
เฉลีย่ ๔.๒๕ เมือ่ พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคา
เฉลี่ยอยูในระดับมากที่สุด ๓ ดาน และระดับมาก
๑ ดาน โดยเรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย
ได ดังนี้ ดานจิตตะ มีคาเฉลี่ย ๔.๓๑ ดานวิริยะ มี
คาเฉลี่ย ๔.๒๙ ดานฉันทะ มีคาเฉลี่ย ๔.๒๒ และ
ดานวิมังสามีคาเฉลี่ย ๔.๑๗
๔. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวาง
การใชหลักอิทธิบาท ๔ มีความสัมพันธกับการ
บริหารการศึกษาของผูบริหารพบวา การใชหลัก
อิทธิบาท ๔ โดยรวมมีความสัมพันธกบั การบริหาร
การศึกษาของผูบริหาร ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ
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๐.๐๑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคา
เทากับ ๐.๘๕ มีคา Sig. (๒-tailed) เทากับ ๐.๐๐
แสดงวาตัวแปรทัง้ สองมีความสัมพันธกนั ในทิศทาง
เดียวกันอยูในระดับสูงมาก
๑) ดานการบริหารวิชาการโดยรวม
มีความสัมพันธกับการใชหลักอิทธิบาท ๔ ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดยมีคาสัมประสิทธิ์สห
สัมพันธ (r) มีคา เทากับ ๐.๖๕ มีคา Sig. (2-tailed)
เทากับ ๐.๐๐ ซึง่ มีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน
ในระดับสูง ซึ่งเปนไปตามสมมติฐาน เรียงลําดับ
ความสั ม พั น ธ จ ากมากไปหาน อ ย ได ดั ง นี้ ด า น
วิมังสา ดานวิริยะ ดานฉันทะ และดานจิตตะ
๒) ดานการบริหารงบประมาณ โดย
รวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ๐.๐๑ โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ ๐.๗๖ มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ ๐.๐๐ ซึง่ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูงมาก ซึ่งเปนไปตาม
สมมติฐาน เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหา
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นอย ไดดงั นี้ ดานวิรยิ ะ ดานจิตตะ ดานฉันทะ และ
ดานวิมังสา ตามลําดับ
๓) ดานการบริหารงานบุคคล โดย
รวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ๐.๐๑ โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ ๐.๘๙ มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ ๐.๐๐ ซึง่ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึง่ เปนไปตามสมมติฐาน
เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดดงั นี้
ดานวิมังสา ดานวิริยะ ดานฉันทะ และดานจิตตะ
๔) ดานการบริหารงานทั่วไป โดย
รวมมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การใช ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔
ที่ ร ะดั บ นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ๐.๐๑ โดยมี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ ๐.๘๐ มีคา
Sig. (2-tailed) เทากับ ๐.๐๐ ซึง่ มีความสัมพันธใน
ทิศทางเดียวกันในระดับสูง ซึง่ เปนไปตามสมมติฐาน
เรียงลําดับความสัมพันธจากมากไปหานอย ไดดงั นี้
ดานวิมังสา ดานวิริยะ ดานฉันทะ และดานจิตตะ
ตามลําดับ
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ภาพประกอบที่ ๑ แสดงระดับความสัมพันธระหวางการใชหลักอิทธิบาท ๔ กับการบริหารการศึกษาของ
ผูบริหารวิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหา มกุฏราชวิทยาลัย

๕. อภิปรายผลการวิจัย

ระดับการบริหารการศึกษาของผูบริหาร
พบวาบุคลากรมีความคิดเห็นตอการบริหารการ
ศึกษาของผูบริหาร โดยรวมอยูในระดับมากที่สุด
ทั้งนี้อธิบายไดวา ผูบริหารนั้น มีความตระหนัก
และใหความสําคัญตอภารกิจของผูบริหารในดาน
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปซึง่ ไดปฏิบตั ิ
ตามนโยบายอยางมีประสิทธิภาพ มีการศึกษา
ระเบียบ ขอบขายในการบริหารการศึกษาเปนอยาง
ดีสง ผลโดยตรงตอคุณภาพของการศึกษา ทําใหการ
บริ ห ารงานประสบความสํ า เร็ จ ตามเป า หมาย
สอดคลองกับแนวคิดของบุญจันทร จันทรเจียม ที่

ไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาวา การ
บริหารการศึกษา หมายถึงการปฏิบัติภารกิจของ
ผูบริหารสถานศึกษาอยางเปนระบบในดานการ
บริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทัว่ ไปใหบรรลุวตั ถุประสงค
ตามที่สถานศึกษาไดกําหนดไว และสอดคลองกับ
แนวคิดของนิคม แกวสา อธิบายไววา การบริหาร
การศึกษาเพื่อความเปนเลิศ คือการบริหารสถาน
ศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ จะยึดเปาหมาย คือ
คุณภาพการศึกษาของนักเรียนโดยมีงานวิชาการ
เปนหลัก งานวิชาการเปนงานที่สําคัญที่สุดในการ
ที่จะทําใหนักเรียนบรรลุจุดหมายที่กําหนดไวใน
หลักสูตร สวนงานอื่นเปนงานสนับสนุนและเปน
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งานเสริมใหงานวิชาการประสบผลสําเร็จยิ่งขึ้นแต
ไมสอดคลองกับงานวิจยั ของอรวรรณ ยิม้ ละมัย ได
ศึกษาเกี่ยวกับทรรศนะของกรรมการสถานศึกษา
ตอการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนสังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอทายาง จังหวัดเพชรบุรี พบ
วากรรมการสถานศึกษามีทรรศนะตอการบริหาร
สถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานทัง้ ๖ ดาน อยู
ในระดับเห็นดวยมาก และไมสอดคลองกับงานวิจยั
ของ อุบล เพียรพิทักษไดศึกษาเกี่ยวกับการศึกษา
สภาพและปญหาการบริหารสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
จังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑ พบวา สภาพการบริหาร
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา เขต ๑
ในภาพรวมอยูในระดับมาก และไมสอดคลองกับ
งานวิจัยของประภาศิริ สุรพันธ ไดศึกษาเกี่ยวกับ
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานที่ ส ง ผล ต อ
มาตรฐานดานการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา สังกัดเทศบาลภูมิภาคตะวันตกพบวา
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดเทศบาล
ภูมภิ าคตะวันตก โดยภาพรวมอยูใ นระดับมาก เพือ่
พิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมาก ๓
ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือ ดานวิชาการ ดาน
งบประมาณ ดานวิชาการ ดานบริหารงานบุคคล
สวนดานการบริหารทั่วไปอยูในระดับปานกลาง
ระดั บ การใช ห ลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ในการ
บริหารการศึกษาของผูบริหารพบวา บุคลากรมี
ความคิดเห็นโดยรวมอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้
อธิบายไดวา วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติ
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยเปน
มหาวิทยาลัยสงฆ มีผูบริหารในระดับบนสุด คือ
พระสงฆ ซึ่งผูบริหารไดเนนหนักในการใชหลัก
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ธรรม ในการบริหาร โดยอาศัยกรอบการปฏิบตั งิ าน
ตามหลักอิทธิบาท ๔ ซึง่ เปนธรรมทีเ่ ปนแนวปฏิบตั ิ
เพื่อทําใหเกิดความสําเร็จ บุคคลผูใดยึดหลักอิทธิ
บาท ๔ ในการบริหารแลว ยอมทําใหงานที่ดําเนิน
อยูหรือรับผิดชอบอยู ประสบความสําเร็จอยาง
สมบูรณ สอดคลองกับแนวคิดของ จารุมาศเรือง ได
สรุ ป หลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ ไว ว า เป น หลั ก แห ง การ
ประกอบการงานใดๆ ใหสําเร็จ ประกอบดวย
ฉันทะ คือ ความพอใจและรักที่จะทําในงานนั้นๆ
วิริยะ คือ ความพากเพียรในการทํางานอยางไม
ยอทอจนงานสําเร็จ จิตตะ คือ การตั้งใจทํางาน
หมั่นตรวจตรางานอยูเสมอ เอาใจใสในสิ่งที่ทําไม
เอาใจไปคิดในเรือ่ งอืน่ วิมงั สา คือ การคิดไตรตรอง
เกีย่ วกับงานทีท่ าํ ใชสติปญ
 ญาคิดใครครวญขอดีขอ
เสียและปรับแกอยางมีเหตุผล และยังสอดคลองกับ
แนวคิดของ พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโฺ ต) ได
ใหความหมายอิทธิบาท ๔ วา คุณเครือ่ งใหถงึ ความ
สําเร็จ คุณธรรมที่นําไปสูความสําเร็จแหงผลที่มุง
หมาย แตไมสอดคลองกับ ชาตรี แนวจําปา ไดวจิ ยั
เรื่องการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ในการปฏิบัติ
หน า ที่ ข องบุ ค ลากรสํ า นั ก ป อ งกั น และบรรเทา
สาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา
บุคลากรมีการประยุกตใชอิทธิบาท ๔ ไดแก ดาน
ฉันทะดานวิรยิ ะ ดานจิตตะ และดานวิมงั สา ในการ
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยภาพรวมอยู ใ นระดั บ มาก ยั ง
สอดคลองกับผลการวิจัยของ บวร แกวราชไดวิจัย
เรื่องการใชอิทธิบาท ๔ ในงานที่ทําของบุคลากร
มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยเขต
ลานนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการศึกษาพบวา บุคลากร
มี ค วามคิ ด เห็ น เกี่ ย วกั บ การใช อิ ท ธิ บ าท ๔ ใน
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มหาวิทยาลัยนี้เพราะมีความสนใจทํางานและตอง
ทํางานใหสาํ เร็จตามกําหนดดวยตนเองและมีปจ จัย
อื่นๆ ประกอบคือ ตองการไปดูงานวิชาการใหมๆ
และการประเมินตนเอง ดานการนําหลักอิทธิบาท
๔ มาใชในการปฏิบัติงานนั้นบุคลากรไดนําหลัก
ธรรมนีม้ าใชมากทีส่ ดุ สอดคลองกับผลการวิจยั ของ
พระวุฒิพงษ ถาวรจิตฺโต (รักเรียน) ไดทําวิจัยเรื่อง
การนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงาน
ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบลในเขต
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนพบวา การนําหลัก
อิทธิบาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงานของเจาหนาที่
องคการบริหารสวนตําบล พบวา เจาหนาทีอ่ งคการ
บริหารสวนตําบลมีการนําหลักอิทธิบาท ๔ มาใช
ในการปฏิบตั งิ านโดยภาพรวมอยูใ นระดับมากทีส่ ดุ
ความสัมพันธระหวางการใชหลักอิทธิบาท ๔ มี
ความสัมพันธกบั การบริหารการศึกษาของผูบ ริหาร
โดยรวม มีความสัมพันธกับการบริหารการศึกษา
ของผูบริหารที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ๐.๐๑ โดย
มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) มีคาเทากับ ๐.๘๕
มีคา Sig. (2-tailed) เทากับ ๐.๐๐ แสดงวาตัวแปร
ทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกันอยูใน
ระดับสูงมาก ทั้งนี้อธิบายไดวาผูบริหารไดนําหลัก
คําสอนในทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะหลักอิทธิบาท
๔ คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ และวิมังสา เขามาใชใน
การบริหารงานในดานการบริหารวิชาการ ดานการ
บริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารทั่วไปผูบริหารจึงเปนที่รักใครของ
คนในองคกร และนําพาองคกรไปสูจุดหมายปลาย
ทาง ตามเจตนารมณตามวัตถุประสงค เกิดความ
รักความสามัคคีในหมูคณะสอดคลองกับแนวคิด

ของประครอง พงษชนะ ไดสรุปเกีย่ วกับหลักธรรม
เกี่ยวกับการบริหารไววา สรุปในการนําหลักธรรม
ใดๆ มาปฏิบัติมาประยุกตใชในการบริหารสถาน
ศึกษาลวนเปนสิง่ ทีด่ ี เปนการเสริมสรางสอนใหทกุ
คนเปนคนดีมีศีลธรรม คุณธรรม ละเวนจากการ
ประพฤติในสิ่งที่ชั่ว ใหทําแตความดีมีในเมตตา
กรุณา ตอกันไมเบียดเบียนกัน แตวิธีการที่จะให
บรรลุดังกลาว ไดยอมแตกตางกันออกไป ตามแต
วิธกี ารทีจ่ ะปฏิบตั ติ ามแนวทํางานพระพุทธศาสนา
ในลักษณะทีเ่ ปนเหตุ เปนผล อีกทัง้ เนนทํางานการ
ใชสติปญญาและเหตุผลและเมื่อปฏิบัติแลวกอให
เกิดความสัมพันธอนั ดีระหวางมนุษยและแบบอยาง
ทีด่ ใี นสังคม แตไมสอดคลองกับผลการวิจยั ของบวร
แกวราช ไดวจิ ยั เรือ่ งการใชอทิ ธิบาท ๔ ในงานทีท่ าํ
ของบุคลากรมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
วิทยาลัยเขตลานนา พ.ศ. ๒๕๔๘ ผลการศึกษาพบ
วา การทดสอบสมมติฐานพบวา ปจจัยสนับสนุน
ไดแก การศึกษามีความสัมพันธกนั การนําหลักอิทธิ
บาท ๔ มาใชในการปฏิบัติงานสวนปจจัยที่เหลือ
ไมมีความสัมพันธกัน จึงมีขอเสนอแนะวา ควรรู
และเขาใจในหลักอิทธิบาท ๔ เปนอยางดี ควรให
บุคลากรเขาใจวิธปี ฏิบตั ิ ควรจัดอบรมสัมมนาเรือ่ ง
อิทธิบาท ๔ ควรเปดใจรับสิง่ แปลกใหมและควรรัก
สถาบันใหมาก

๖. ขอเสนอแนะ

๑. ควรศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษา
ที่มีตอการใชหลักอิทธิบาท ๔ ในการบริหารการ
ศึ ก ษาวิ ท ยาลั ย ศาสนศาสตร เ ฉลิ ม พระเกี ย รติ
กาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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๒. ควรศึกษาปจจัยทีส่ ง ผลตอการใชหลัก
อิทธิบาท ๔ ในการบริหารการศึกษา เพื่อใชเปน
แนวทางในการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ
๓. ควรศึกษาผลสัมฤทธิห์ ลังจากมีการนํา
หลั ก อิ ท ธิ บ าท ๔ มาใช ใ นการบริ ห ารงานของ
วิทยาลัยศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ
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มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
๔. ควรศึกษาในการนําหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช เชน หลักสังคหวัตถุ ๔ หลัก
สาราณียธรรม ๖ หลักธรรมาภิบาล เปนตน มาใช
รวมกับการบริหารงาน
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