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An Application of the Four Principles
of Gharavasa to the Administration of Schools under the
Kalasin Provincal Municipality
นภชา มานิชยสาร*

บทคัดยอ
วิทยานิพนธนี้ มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการ
บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ๒) เพือ่ เปรียบ
เทียบการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ อายุและประสบการณ ๓) เพือ่ ศึกษาขอเสนอ
แนะเกี่ยวกับการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ กลุม ตัวอยางทีใ่ ชคอื บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน ๙๗ คน เครือ่ งมือทีใ่ ชในการวิจยั เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประเมินคา (Rating Scale) ๕ ระดับและแบบคําถามปลายเปด (Open- ended Questionnaire)
หาคุณภาพเครือ่ งมือโดยตรวจสอบความเทีย่ งตรงดวยวิธกี ารหาคาดัชนีความสอดคลองอยูร ะหวาง ๐.๖๗๑.๐๐ และตรวจสอบความเชือ่ มัน่ ดวยวิธกี ารประมาณคาสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค ๐.๙๘๔ สถิติ
ทีใ่ ชในการวิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t–test)
และการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
ผลการวิจัยพบวา
๑) การใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของ
บุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยรวมและรายดานมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก เมือ่
พิจารณารายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ดานทมะ ดานจาคะ ดานสัจจะ และ
ดานขันติ ตามลําดับ
* นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยวิทยาลัย
ศาสนศาสตรเฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
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๒) ผลการเปรียบเทียบการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน
ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศและอายุ
ไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว และผลการเปรียบเทียบการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของ
ผูบ ริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ทีม่ ปี ระสบการณตา งกัน มีความคิดเห็นตอการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ แตกตางกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว
๓) ขอเสนอแนะการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ดานสัจจะ การทํางานจะประสบความสําเร็จไดบุคลากรทุกระดับในโรงเรียนตองประพฤติตนใหซื่อตรง
ซื่อสัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง มีความขยันมีความรับผิดชอบในการทํางาน ทําใหสุดความสามารถ
และตองรูจ กั สอนลูกศิษยดว ย ดานทมะ ผูบ ริหารควรแสดงถึงการใหเกียรติในความเปนมนุษย การยอมรับ
และเขาใจในอารมณ ความรูสึก ความคิดของผูอื่นและการปฏิบัติตอลูกนองเสมอภาคเทาเทียมกัน
ดานขันติ ควรสนับสนุนใหครูไดแสดงภาวะผูนํา เปนตัวของ ตัวเอง สามารถรวมแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจรวมกันทํางานไดและดานจาคะ บุคลากรทุกคนควรอยูร ว มกันโดยปราศจากการเอารัดเอาเปรียบกัน
มีความสามัคคีกัน ไมชิงดีชิงเดนกัน มีความเอื้อเฟอเผื่อแผและสมานฉันท
คําสําคัญ: หลักฆราวาสธรรม ๔, การบริหารการศึกษา

Abstract
The objective of this thesis paper were : 1) to study the application of Four
Principles of Gharavasa of administrators to the school administration according to
educational personnel’ opinion, 2) to compare the application of Four Principles of
Gharavasa of administrators to school administration according to educational personnel’
opinion as variables of sex, age, and working experience, and 3) to study suggestions on
the application of Principles of Gharavasa of administrators to school administration
according to educational personnel’s opinion in Kalasin Provincial Municipality. The
samples were 97 educational personnel who work for the schools under Kalasin
Provincial Municipality. The research instrument utilized for collecting data was the
five-rating scale questionnaire and open-ended questions which its content validity (Index
of Item Objective Congruence: IOC) was arranged from 0.67 to 1.00, and its reliability
being tested by Cronbach’s alpha coefficient was at 0.984. The statistics to be used for
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data analysis by means of the computer program was frequency, mean, standard
deviation, t-test and F-test (One-Way ANOVA).
The finding of this research were found as follows:
1) The application of four Principles of Gharavasa of administrators to school
administration according to the educational personnel’s opinion was overall and partial
aspects at the high level. When analysis for each partial aspect, it can be arranged in
descending order of means as follows: Dama (taming and training oneself; adjustment;
self-development), Caga (Liberality; generosity), Sacca (truth and honesty), and Khanti
(tolerance; forbearance; perseverance) respectively.
2) Results of comparison were revealed that the educational personnel who
were different in sex and age had no significant opinions on the application of the Four
Principles of Gharavasa of administrators to school administration. These findings are not
in line with the hypothesis. On the other hand, the educational personnel who were
different in working experience had significant opinions on the application of the Four
Principles of Gharavasa of administrators to school administration. This finding is in line
with the hypothesis.
3) Educational personnel suggested on the application of principles of
Gharavasa of administrators to school administration as follows: on Sacca, educational
personnel in schools should behave honestly, sincerely, diligently, as well as teaching
their students to be like those. On the Dama, directors should admire, accept and
understand a variety of opinions, and serve educational personnel equally. On Khanti,
directors should support educational personnel to show their leadership, self-confidence,
and be able to share their opinions and making decisions with others. And lastly, Caga,
educational personal should live together without selfish but living with unity and
generosity.
Keywords: Four Principles OF Gharavasa, Educational Administration
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ในยุคโลกาภิวัฒน การเปลี่ยนแปลงดาน
เศรษฐกิจสังคมและความกาวหนาทางเทคโนโลยี
เปนไปอยางรวดเร็ว ตลอดเวลา อยางไรพรหมแดน
แมทางดานวัตถุจะเจริญขึน้ ก็จริงแตในขณะเดียวกัน
สภาพจิตใจของคนก็เริม่ เสือ่ มลง ซึง่ กอใหเกิดความ
สลับซับซอนและปญหาอยางไมมสี นิ้ สุดและกระทบ
กระเทือนไปทุกประเทศทั่วโลก สังคมทุกวันนี้โดย
เฉาะปญหาดานครอบครัวนับวันจะทวีความรุนแรง
ขึน้ ทุกวันจนกลายเปนวิกฤติทางสังคม ปญหาสวน
ใหญเกิดมาจากความออนแอของครอบครัว เชน
ปญหาครอบครัวแตกแยก สามี-ภรรยาหยารางกัน
การใชชวี ติ คูล ม เหลว ปญหาดานพอเลีย้ ง-แมเลีย้ งลูกเลี้ยง พอขมขืนลูกตัวเองแทๆ พอฆาลูก- ลูกฆา
พอ พี่นองฆากันตาย ปญหาเกิดจากการประพฤติ
ผิดศีลธรรม คุณธรรม ซึ่งแสดงใหเห็นอยางเดนชัด
ถึงความบกพรองและเสื่อมโทรมทางศีลธรรมและ
จริยธรรมสังคมของผูค น ปญหาเหลานีเ้ ชือ่ มโยงมา
ถึงปญหาในดานการบริหารการศึกษาโดยเฉพาะใน
โรงเรียน สภาพสังคมที่เปนอยูทุกวันนี้ ผูบริหาร
สถานศึกษา ครู ประพฤติปฏิบัติตนขาดศีลธรรม
ขาดคุณธรรม จริยธรรมไมนอย ดังจะพบเห็นจาก
ขาวหนาหนังสือพิมพหรือสือ่ แขนงอืน่ อยูเ สมอ เชน
ผูบ ริหารโรงเรียนทุจริตการซือ้ วัสดุรายหัวนักเรียน
มีแตรายการซื้อแตไมมีของ ทุจริตการดําเนินการ
โครงการอาหารกลางวัน ไมทําอาหารกลางวันให

นักเรียนรับประทานโดยนําเงินไปซือ้ ของอยางอืน่ บาง
เอาไปใชจายสวนตัวบาง ทุจริตการจัดซื้ออาหาร
เสริม (นม) นมบูด นมไมมคี ณ
ุ ภาพหรือไมซอื้ นมเลย
ผูบ ริหารโรงเรียนคายาบา ทําอนาจารนักเรียน สถิติ
เกี่ยวกับพฤติกรรมการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในวงราชการโดยเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งสวนหนึ่ง
เปนการกระทําของขาราชการกระทรวงศึกษาธิการ๑
รวมทั้งยังมีขอมูลปรากฏในรายงาน สํานักงาน
ขาราชการครู ประจําป ๒๕๔๒ พบวา ขาราชการ
ครูโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาถูกดําเนินการ
ทางวินัยคอนขางมากเนื่องจากมีพฤติกรรมที่ไม
เหมาะสมโดยเฉพาะการทุจริตตอหนาที๒่ สภาพที่
เปนจริงมีผูบริหารและครูจํานวนไมนอยที่ปฏิบัติ
งานและปฏิบตั ติ นตามคุณธรรมจริยธรรมยอหยอน
ไป และยังกระทําผิดวินยั อยางตอเนือ่ ง ไมประพฤติ
ตนเปนแบบอยางทีด่ ใี นเรือ่ งคุณธรรมและจริยธรรม
ตามความคาดหวั ง ของสั ง คม ส ว นมากจะครู
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษามี
ปญหาดานคุณธรรมและจริยธรรม คือ ขาดความ
รับผิดชอบ ติดอบายมุข อวดอางความรู ขาดศีล ๕
ขาดพรหมวิหาร ๔ ชอบดืม่ สุรา ทําตัวไมมคี ณ
ุ ธรรม
มีการแสดงตนไมเหมาะสมกับการเปนครู ขาด
สัมมาคารวะ ขาดความเมตตา เห็นแกตวั ขาดความ
สามัคคี และมีเรื่องชูสาวเกิดขึ้นบอยครั้ง รวมทั้ง
ปญหาการเอาเวลาราชการไปใชงานสวนตัว ทําให
เกิดปญหาตามมามากมาย ในการบริหารโรงเรียน

สํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ, รายงานผลการปฎิบตั ริ าชการประจํา
ป ๒๕๔๑, (กรุงเทพมหานคร : บริษัทอัมรินทร พริ้นติ้ง แอน พับลิซซิ่ง จํากัด, ๒๕๔๑), หนา ๓๖-๔๑.
๒
สํานักงานขาราชการครู, รายงานสํานักงานขาราชการครูประจําป ๒๕๔๒, หนา ๑-๕.
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ในเรื่องของการบริหารการศึกษานั้น มักจะหมาย
ถึงการดําเนินการเกีย่ วกับการศึกษาในระบบโรงเรียน๓
แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ กําหนดให
จัดการศึกษาอบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรมและ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕
มีความมุงหมายและหลักการ ใหจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพือ่ พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยทสี่ มบูรณทงั้
รางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม
มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวติ สามารถ
อยู ร ว มกั บ ผู อื่ น ได อ ย า งมี ค วามสุ ข เป น การ
สนับสนุนใหนําหลักธรรมของศาสนา มาใชเพื่อ
เสริมสรางคุณธรรมและพัฒนาชีวติ ดังกระแสพระ
ราชดํ า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ า อยู หั ว ภู มิ พ ล
อดุ ล ยเดช พระราชทานแด ฯ พณฯ พ.ต.ท.ดร.
ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๓ เนื่องใน
โอกาสเข า เฝ า กราบบั ง คมทู ล ใต ฝ า ละอองธุ ลี
พระบาทรั บ ตํ า แหน ง รั ฐ มนตรี ว า การกระทรวง
ศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔ ความ
ตอนหนึ่งวา “การปฏิรูปการศึกษา ไมใชจะลอก
เลียนแบบตางประเทศมาทั้งหมด ใหนําองคความรู
ทางดานศาสนาพุทธและขนบธรรมเนียมประเพณี
วัฒนธรรมไทยเขามาประสมประสานดวย”๔
ในสังคมปจจุบันนี้กระแสการตื่นตัว เรื่อง
คุณธรรม การยึดมัน่ ความถูกตองดีงามใหเกิดขึน้ ใน
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สังคมทุกระดับ ทําใหมีการนําหลักคุณธรรมหลาย
ประการไปเปนองคประกอบสําคัญในการบริหาร
งานขององคการตางๆ ในการบริหารงานโดยทัว่ ไป
คือการรวมมือกันทํางานของบุคคลตัง้ แต ๒ คนขึน้
ไปโดยมีวตั ถุประสงคของการทํางานรวมกันในการ
รวมมือกันทํางานนั้นจะตองมีบุคคลที่เปนหัวหนา
ที่เรียกวาผูบริหาร และการรวมมือกันนั้นจะจัดใน
รูปองคการประเภทตางๆแลวแตวัตถุประสงคที่มี
องคการนั้นๆ สวนการบริหารการศึกษาคือความ
รวมมือกันของกลุมบุคคลโดยมีวัตถุประสงคของ
การทํางานใหบรรลุเปาหมายการทํางานของกลุม
บุคคล ตองจัดตั้งเปนองคกรประเภทตางๆ การ
บริหารเกิดจากการรวมกลุมของคนซึ่งมีมาเปน
เวลาชานาน มนุษยมีการเรียนรูโดยธรรมชาติและ
ถายทอดการเรียนรูจากคนรุนเกาไปยังคนรุนใหม
ตอเนื่องกันอยางไมเปนทางการเมื่อมนุษยอยูรวม
กันเปนสังคมเปนชุมชนที่ใหญขึ้นการดําเนินชีวิต
สลับซับซอนมากขึ้น มนุษยมีแนวคิดในการจัดตั้ง
สถาบัน การศึกษาขึน้ เพือ่ ใหเปนแหลงกลางในการ
ใหการศึกษา จึงเกิดการบริหารการศึกษาขึ้น การ
ใหการศึกษาแกมนุษย มีสถาบันที่วิวัฒนาการมา
เปนลําดับดังนี้ (๑) สถาบันครอบครัว จัดการศึกษา
แบบไมเปนทางการโดย พอแม ปู ยา ตา ยาย เปน
ผูใหการศึกษาแกลูกหลาน (๒) สถาบันศาสนา
จัดการศึกษาโดยอาศัยวัดหรือสํานักทางศาสนา
โดยมีพระ นักบวช บาทหลวงเปนผูใหการศึกษา

นิพนธ กินาวงศ, หลักการบริหารการศึกษา, (พิษณุโลก : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓) , หนา ๑๖.
๔
สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี, เนือ่ งในโอกาสเขาเฝากราบบังคมทูลใตฝา ละอองธุลพี ระบาท
รับตําแหนงรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ, ๑๘ มิถุนายน ๒๕๔๔, หนา ๒๐๘- ๒๐๙.
๓
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(๓) สถาบันการศึกษาจัดการศึกษาโดยจัดตัง้ สถาน
ศึ ก ษา เช น โรงเรี ย น วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย
ออกแบบการใหการศึกษาโดยมีครู อาจารยเปน
ผูใหการศึกษา๕
การนํ า หลั ก ธรรมทางพุ ท ธศาสนาเพื่ อ
ประยุ ก ต ไ ปสู ก ารบริ ห ารโรงเรี ย น เพื่ อ พั ฒ นา
คุณภาพการเรียนรูอ ยางแทจริง แทนการรับรูแ บบ
ตะวันตกที่มีความแปลกแยกจากวิถีไทยซึ่งนับวัน
จะมีพลังทําลายสังคมไทยอยางเปนรูปธรรมมากขึน้
การที่นักบริหารนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มาเปนเครื่องกํากับในการบริหารงานทุกดานยอม
เปนการประสานความเชื่อแนวคิดในเชิงจริยธรรม
ของสังคมเขากับการปฏิบัติหนาที่ ตามทฤษฎีการ
บริ ห ารซึ่ ง ทํ า ให ก ารดํ า เนิ น การใดๆ ที่ เ กี่ ย วกั บ
องคการนัน้ อยูบ นพืน้ ฐานทีส่ อดคลองกับความเชือ่
ถือการยอมรับของสังคมตลอดจนสรางความพึง
พอใจใหแกผูปฏิบัติหนาที่ในองคการที่สามารถ
ทํางานภายใตกรอบของหลักธรรมอันที่จะสราง
ศรัทธาทําใหองคการสามารถพัฒนาไปในทิศทางที่
ตองการไดอยางดี พุทธธรรมเปนหลักพื้นฐานของ
ชีวติ เปนสวนหนึง่ ของวิถชี วี ติ ไทยเปนหลักเพือ่ การ
ดํ า เนิ น ชี วิ ต อย า งมี สั ม มาทิ ฏ ฐิ เ พื่ อ ศานติ สุ ข ของ
คนในสังคม จึงเปนหลักธรรมที่เหมาะสมอยางยิ่ง
ในการประยุกตใชในโรงเรียนเพราะโรงเรียนเปน
แหลงสําคัญในการหลอหลอมความเปนมนุษยให
แกนักเรียนทุกคน และหากผูบริหารประเทศ นัก

ธุ ร กิ จ และนั ก การเมื อ งมี และใช คุ ณ ธรรมและ
จริ ย ธรรมย อ มจะนํ า ให บ า นเมื อ งรุ ง เรื อ งและ
ประชาชนสุขสันต หลักพุทธธรรมของพุทธองคมไี ว
เพือ่ ใหผบู ริหารโรงเรียนไดเลือกสรรมาใชตามความ
เหมาะสมในทุกเรือ่ งไมวา ในเรือ่ งการครองตน การ
ครองคน และการครองงาน ในทางพระพุทธศาสนา
พระพุ ท ธเจ า ได ท รงตรั ส หลั ก ธรรมอั น จะเป น
แนวทางในการอยูร ว มกันอยางมีความสุขหลักธรรม
ของบุคคลผูมีความเกี่ยวของกันเปนเครื่องมือใน
การปฏิบัติตนตอกันจึงจะทําใหอยูดวยกันอยางมี
ความสุขในสังคมเอาไว ๔ ประการดวยกันซึง่ อยูใ น
หมวดธรรมทีเ่ รียกวา”ฆราวาสธรรม ๔” ซึง่ มีความ
หมายวา ธรรมสําหรับครองเรือนหรือธรรมสําหรับ
ผูอยูครองเรือน มี ๔ อยางคือ ๑) สัจจะ ความ
ซื่อสัตยตอกัน ๒) ทมะ การฝกตน ๓) ขันติ ความ
อดทนอดกลั้น ๔) จาคะการเสียสละ การแบงปน
มีนาํ้ ใจ จึงเปนหลักธรรมทีเ่ หมาะสมอยางยิง่ ในการ
ประยุกตใชในการบริหารโรงเรียนเพราะเปนแหลง
สํ า คั ญ ในการหล อ หลอมความเป น มนุ ษ ย ใ ห แ ก
นักเรียนทุกคน ถาผูน าํ หรือผูบ ริหารมีความซือ่ สัตย
ตอคนรอบขาง จะทําใหคนรอบขางไววางใจ ไมเกิด
ความระแวงตอกัน แตละคนก็จะตั้งใจทํางานตาม
หนาที่ของตนไดเต็มความสามารถ การงานที่ทําก็
จะออกมาดีประสบความสําเร็จตามที่ตั้งเอาไว๖
ฉะนั้ น การพั ฒ นางานด า นการบริ ห าร
สถานศึกษา หลักฆราวาสธรรม ๔ สามารถนํามาใช

มานะ สินธุวงษานนท, “ปจจัยสงเสริมการจัดการศึกษาที่สงผลตอคุณภาพนักเรียนในภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ”, วารสารศึกษาศาสตร, ปที่ ๑๘ ฉบับที่ ๒ (พฤศจิกายน ๒๕๔๙ - มีนาคม, ๒๕๕๐) : หนา ๑๑๕.
๖
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลศัพท, (กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๓๙.
๕
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ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารโรงเรียน
เทศบาล สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ซึง่ มีโรงเรียน
ในสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ จํานวน ๔ แหง
ไดแก ๑) โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุพิทยาสิทธิ์
๒) โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดสวางคงคา ๓) โรงเรียน
เทศบาล ๓ วัดเหนือ ๔) โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดใต
โพธิ์คํ้า การศึกษาขั้นพื้นฐานจําเปนตองใชหลัก
ฆราวาสธรรม ๔ เป น สิ่ ง นํ า ทางในการกํ า หนด
แนวทางและทิศทางในการบริหารงานเพื่อใหเกิด
ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน การนํา
หลักฆราวาสธรรม ๔ หลักธรรมแหงการครองเรือน
อันประกอบดวยสัจจะ ทมะ ขันติและจาคะ หาก
นําหลักธรรมนี้มาใชในการบริหารโรงเรียน จะ
เปนการสรางความสัมพันธที่ดี เพิ่มความเปนอัน
หนึ่ ง อั น เดี ย วกั น ในองค ก ารซึ่ ง จะส ง ผลให ก าร
บริหารมีประสิทธิภาพ บรรลุวตั ถุประสงคทตี่ งั้ ไวได
ดังนั้น ดวยปญหาดังที่กลาวมานี้ ผูวิจัยจึงสนใจที่
จะทําการวิจัย การใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการ
บริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ เพื่อ
จะไดนําขอมูลที่ไดศึกษามาเปนแนวทางปรับปรุง
และประยุกตใชหลักหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการ
บริหารโรงเรียนและในการบริหารงานดานตางๆ ใน
สถานศึกษาก็จะสงผลใหการปฏิบัติหนาที่ประสบ
ผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึน้ กวาเดิมทัง้
ในปจจุบันและอนาคต

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย

๑. เพือ่ ศึกษาการใชหลักฆราวาสธรรม ๔
ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตามความคิด
เห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมือง
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กาฬสินธุ
๒. เพื่อเปรียบเทียบการใชหลักฆราวาส
ธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของบุคลากรทางการศึกษา สังกัด
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ จําแนกตามเพศ อายุและ
ประสบการณ
๓. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบ ริหาร ในการบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

๓. วิธีดําเนินการวิจัย

กลุ ม เป า หมายในการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ จํานวน ๙๗ คน ไดจากการกําหนด
ขนาดของกลุมตัวอยาง โดยการเปดตารางสําเร็จ
รูปของเครซีแ่ ละมอรแกน (Krejcie and Morgan)
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางเครื่อง
มื อ ที่ ใ ช ใ นการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล การวิ จั ย เชิ ง
ปริมาณ แบบสอบถามแบงออกเปน ๓ ตอน และ
มีขั้นตอนการสรางแบบสอบถามดังนี้
๑. ศึกษาหลักการและแนวคิดทฤษฎีเรือ่ ง
ที่เกี่ยวของกับการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการ
บริหารโรงเรียนและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อประมวลผลขอมูลที่ได แลวนําไปสรางเปน
แบบสอบถาม
๒. สรางคําถามแบบสอบถามงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการ
บริ ห ารโรงเรี ย นตามเอกสารและผลงานวิ จั ย ที่
เกี่ยวของ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการสราง
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เครื่องมือการวิจัย
๓. นํ า แบบสอบถามเสนอที่ ป รึ ก ษา
โครงการวิจัย เพื่อพิจารณาและใหขอเสนอแนะ
๔. การหาคุณภาพของแบบสอบถาม นํา
แบบสอบถามที่ปรับปรุงตามขัอเสนอแนะของที่
ปรึกษาโครงการวิจัยเสร็จเรียบรอยแลวนําเสนอผู
เชีย่ วชาญจํานวน ๓ ทาน เพือ่ ตรวจพิจารณาความ
สอดคลองระหวางขอคําถามกับนิยามศัพท
การวิ เ คราะห ข อ มู ล สถิ ติ ที่ ใ ช ใ นการ
วิเคราะหขอ มูล ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวน
เบีย่ งเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที (t–test) และ
การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way
ANOVA) และ เปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูโดย
วิธผี ลตางนัยสําคัญทีน่ อ ยทีส่ ดุ (Least Significant
Difference : LSD.) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป

๔. สรุปผลการวิจัย

การวิจัยเรื่อง การใชหลักฆราวาสธรรม ๔
ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
สรุปผลไดดังนี้
๑. ผลการวิ เ คราะห ข อ มู ล ป จ จั ย ส ว น
บุคคลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา บุคลากร
ทางการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปน
เพศหญิง จํานวน ๖๖ คน คิดเปนรอยละ ๖๘.๐
และเปนเพศชาย จํานวน ๓๑ คน คิดเปนรอยละ
๓๒.๐ อายุ ๔๐-๔๙ ป จํานวน ๓๗ คน คิดเปนรอย
ละ ๓๘.๑ รองลงมาอายุ ๓๑-๓๙ ป จํานวน ๒๘
คน คิดเปนรอยละ ๒๘.๙ อายุ ๕๐ ปขนึ้ ไป จํานวน
๒๗ คน คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ และอายุไมเกิน ๓๐
ป จํานวน ๕ คนคิดเปนรอยละ ๕.๒ ตามลําดับ มี

ประสบการณ ๑-๑๐ ป จํานวน ๒๙ คน คิดเปน
รอยละ ๒๙.๙ รองลงมา ๑-๒๐ ป จํานวน ๒๗ คน
คิดเปนรอยละ ๒๗.๘ ๒๑-๓๐ ป จํานวน ๒๖ คน
คิดเปนรอยละ ๒๖.๘ และ ๓๑ ปขนึ้ ไป จํานวน ๑๕
คน คิดเปนรอยละ ๑๕.๕ ตามลําดับ
๒. การวิ เ คราะห ข อ มู ล การใช ห ลั ก
ฆราวาสธรรม ๔ ของผู บ ริ ห าร ในการบริ ห าร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พบวา การใช
หลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยรวมและ
รายด า นมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ แยก
พิจารณารายดาน เรียงตามลําดับคาเฉลี่ยจากมาก
ไปหานอย ดังนี้ ดานทมะ ดานจาคะ ดานสัจจะ
และดานขันติ ตามลําดับ เมื่อพิจารณาแตละดาน
พบวา ดานสัจจะ โดยรวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก
เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูใ นระดับมากทุก
ขอ เรียงลําดับการใชจากสูงสุดไปหาตํา่ สุดคือขอที่
๒ ผูบริหารตั้งใจทํางาน ดวยความวิริยะ อุตสาหะ
โดยปฏิบตั สิ มํา่ เสมอ รองลงมาคือ ขอที่ ๗ ผูบ ริหาร
ตรงตอเวลา ปฏิบัติงานดวยความมานะ มุงสูความ
สํ า เร็ จ ส ว นข อ ที่ มี ก ารใช ตํ่ า สุ ด ได แ ก ข อ ที่ ๔
ผูบ ริหารมีความเปนธรรม ในการพิจารณา ตําแหนง
หนาที่ งานที่รับผิดชอบตอบุคลากรในสถานศึกษา
ดานทมะ โดยรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ
เรียงลําดับการใชจากสูงสุดไปหาตํา่ สุด คือขอที่ ๑๖
ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรูความสามารถ
เพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ รองลงมาคือขอที่ ๑๑
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ผูบ ริหารไดพฒ
ั นาตนเองและสงเสริมเพือ่ นรวมงาน
โดยฝกอบรมในดานวิชาการอยางสมํ่าเสมอ สวน
ขอที่มีระดับการใชตํ่าสุด ไดแกขอที่ ๑๙ ผูบริหาร
มีเทคนิคในการรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถาม
หรือใหคําปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําตางๆ ดาน
ขั น ติ โดยรวมมี ค า เฉลี่ ย อยู ใ นระดั บ มาก เมื่ อ
พิจารณาเปนรายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ
เรียงลําดับการใชจากสูงสุดไปหาตํา่ สุดคือ ขอที่ ๒๔
ผูบริหารบริหารงานมุงมั่น ไมหวั่นไหวตอคําติฉิน
นินทาในการบริหารงานในสถานศึกษา รองลงมา
คือ ขอที่ ๓๐ ผูบ ริหารปฏิบตั หิ นาทีด่ ว ยความทุม เท
ตามความสามารถ แมจะมีปญ
 หาและขอจํากัดของ
สถานศึกษา สวนขอทีม่ รี ะดับการใชตาํ่ สุด ไดแกขอ
ที่ ๒๖ ผูบ ริหารสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบตั ิ
หนาทีข่ องเพือ่ นรวมงานอยางเหมาะสมตอบุคลากร
ในสถานศึกษา และดานจาคะ โดยรวมมีคาเฉลี่ย
อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาเปนรายขอพบวา อยู
ในระดับมากทุกขอ เรียงลําดับการใชจากสูงสุดไป
หาตํ่าสุดคือขอที่ ๓๑ ผูบริหารมีความพรอมที่จะ
รวมมือในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ
รองลงมาคือ ขอที่ ๓๗ ผูบริหารมีการสรางความ
พรอมเพรียง รวมมือรวมใจในการปฏิบัติหนาที่
สวนขอทีม่ รี ะดับการใชตาํ่ สุด ไดแกขอ ที่ ๓๘ ผูบ ริหาร
มีความพรอมที่จะรับฟงความคิดเห็น ความทุกข
ของเพื่อนรวมงาน ใหความชวยเหลือเทาที่ทําได
๓. ผลการเปรี ย บเที ย บการใช ห ลั ก
ฆราวาสธรรม ๔ ของผู บ ริ ห าร ในการบริ ห าร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ระหวางกลุม
ตัวอยางทีม่ เี พศ อายุ และประสบการณตา งกัน พบ
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วา บุคลากรทางการศึกษา ที่มีเพศตางกัน มีความ
คิดเห็นตอการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบ ริหาร
ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
บุคลากรทางการศึกษา ที่มีอายุตางกัน มีความคิด
เห็นตอการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร
ในการบริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
ไมแตกตางกัน จึงไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว
และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีประสบการณตาง
กัน พบวา บุคลากรทางการศึกษา ประสบการณ
๑๑-๒๐ ป กับ ๓๑ ปขึ้นไป มีความคิดเห็นตอการ
ใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบ ริหาร ในการบริหาร
โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ ดานทมะ
และดานจาคะแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .๐๕ โดยบุคลากรที่มีประสบการณ
๑๑-๒๐ ป มีความคิดเห็นตอการนําหลักฆราวาส
ธรรม ๔ ดานทมะและดานจาคะ ของผูบริหารไปใช
ในการบริหารโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
มากกวาบุคลากรทางการศึกษาที่มีประสบการณ
๓๑ ปขึ้นไป นอกนั้นไมแตกตาง

๕. ขอเสนอแนะ

๑. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ดานสัจจะ จากการวิจัยพบวา
การใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการ
บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดย
รวมมีคา เฉลีย่ อยูใ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายขอ
พบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีการใชสูงสุด
ไดแก ผูบ ริหารตัง้ ใจทํางาน ดวยความวิรยิ ะ อุตสาหะ
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โดยปฏิบัติสมํ่าเสมอ ดังนั้น ผูบริหารควรรักษาคุณ
ความดีในการทํางาน การรักษาระเบียบ วินัยและ
เปนแบบอยางที่ดี ในดานของการมีคุณธรรม ศีล
ธรรม จริยธรรม โดยการนําหลักพุทธธรรมมาใชใน
การปฏิบัติหนาที่เพื่อใหผูใตบังคับบัญชานําไปเปน
แบบอยางในการประพฤติปฏิบตั อิ ยางเปนรูปธรรม
ที่ชัดเจน สวนขอที่มีการใชตํ่าสุดไดแก ผูบริหารมี
ความเปนธรรม ในการพิจารณา ตําแหนง หนาที่
งานที่รับผิดชอบตอบุคลากรในสถานศึกษา ดังนั้น
เพื่อเปนการสรางขวัญกําลังใจใหแกบุคลากรใน
สถานศึกษา ผูบ ริหารควรวางตนและวางใจใหเปนก
ลางกับลูกนองทุกคน ไมลําเอียง โดยพิจารณาจาก
ความรู ความสามารถ ความมีระเบียบวินัยและ
ความถึงพรอมดวยคุณธรรม ในการพิจารณาเลื่อน
ขัน้ เงินเดือน การเลือ่ นตําแหนงและการแตงตัง้ โยก
ยาย ตามความเหมาะสม ดวยความเปนธรรมและ
สามารถตรวจสอบได
๒) ดานทมะ จากการวิจยั พบวา การ
ใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบ ริหารในการบริหาร
โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยรวมมีคา
เฉลี่ยอยูในระดับมากเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วา อยูใ นระดับมากทุกขอ ขอทีม่ กี ารใชสงู สุด ไดแก
ผูบริหารพัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถ
เพิม่ เติมอยางสมํา่ เสมอ ดังนัน้ ผูบ ริหารนอกจากจะ
พัฒนาตนเองใหมีความรู ความสามารถแลว ควร
จะมีการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาดวย สวนขอ
ที่มีระดับการใชตํ่าสุด ไดแก ผูบริหารมีเทคนิคใน
การรับฟงคําวิพากษ วิจารณ ซักถาม หรือใหคํา
ปรึกษาหารือ ใหคําแนะนําตางๆ ดังนั้นผูบริหาร
ควรฟงอยางมีเหตุผล ตัง้ สติกอ นทีจ่ ะพูดและทํา ไม

ใชอารมณตัดสินปญหา ควรระงับควบคุมจิตใจ
ตนเอง ขมใจใหมีสมาธิมั่นคงและมีวิจารณญาณ
การตัดสินใจที่ถูกตอง
๓) ดานขันติ จากการวิจยั พบวา การ
ใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบ ริหาร ในการบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากรทางการ
ศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดยรวมมีคา
เฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบ
วา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีการใชสูงสุดคือ
ไดแก ผูบริหารบริหารงานมุงมั่น ไมหวั่นไหวตอคํา
ติฉนิ นินทาในการบริหารงานในสถานศึกษา ดังนัน้
ผูบริหารควรรักษาคุณธรรมดานความอดทนอด
กลั้น ความรับผิดชอบตอหนาที่การงาน ไมยอทอ
ตออุปสรรคตางๆ มีความกลาหาญ ใชสติปญญา
และหลักพุทธธรรมในการบริหารงาน สวนขอที่มี
ระดับการใชตํ่าสุด ไดแก ผูบริหารสรางขวัญและ
กําลังใจในการปฏิบตั หิ นาทีข่ องเพือ่ นรวมงานอยาง
เหมาะสมต อ บุ ค ลากรในสถานศึ ก ษา ดั ง นั้ น
ผูบริหารควรพูดจาดี สุภาพ มีการชมเมื่อทําความ
ดีและใหคําชี้แนะเมื่อมีขอผิดพลาด ใหเกียรติลูก
นอง ใหคําปรึกษาและแนะนํา รับฟงความคิดเห็น
ผูอ นื่ และใหบคุ ลากรทุกคนมีสว นรวมในการทํางาน
มีการสรางขวัญและกําลังใจใหลูกนองสมํ่าเสมอ
นําเสนอและรวมแกไขปญหาตางๆ ในโรงเรียนดวย
กัน
๔) ดานจาคะ จากการวิจัยพบวา
การใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ของผูบริหาร ในการ
บริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของบุคลากร
ทางการศึกษา สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ โดย
รวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

ปที่ ๑๖ ฉบับที่ ๑ ประจําเดือน มีนาคม ๒๕๕๙ - มิถุนายน ๒๕๕๙

รายขอพบวา อยูในระดับมากทุกขอ ขอที่มีการใช
สูงสุดคือ ไดแก ผูบริหารมีความพรอมที่จะรวมมือ
ในการทํางานเพื่อประโยชนสวนรวมเสมอ ดังนั้น
ผูบริหารควรปลูกจิตใตสํานึกที่ดีใหกับบุคคลากร
ทุกคน ใหมีจิตใจกวางขวาง เอื้อเฟอเผื่อแผ เสีย
สละ ไมคับแคบ เห็นแกตัว เห็นแกประโยชนสวน
รวม มีสว นรวมในการทํากิจกรรมของโรงเรียน สวน
รวม และสังคม สวนขอทีม่ รี ะดับการใชตาํ่ สุด ไดแก
ผู บ ริ ห ารมี ค วามพร อ มที่ จ ะรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น
ความทุกขของเพือ่ นรวมงาน ใหความชวยเหลือเทา
ที่ทําได ดังนั้นผูบริหารควรใหความชวยเหลือ เมื่อ
ผูอื่นมีความทุกข ตามเหตุและผลอันควร และควร
จัดกิจกรรมการสรางความสามัคคีกลมเกลียวใน
หนวยงาน สรางทีมงานที่เปนปกแผนเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกัน พรอมทีจ่ ะรับมือกับงานไดทกุ สถานการณ
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน
๒. ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ
๑) ดานสัจจะ ผูบ ริหารจะบริหารงาน
ให ป ระสบความสํ า เร็ จ ได ต อ งประพฤติ ต นให
ซือ่ ตรง ซือ่ สัตย จริงใจ พูดจริง ทําจริง มีความขยัน
มีความรับผิดชอบในการทํางาน ทํางานใหสดุ ความ
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สามารถและเต็มที่
๒) ดานทมะ ผูบริหารควรแสดงถึง
การใหเกียรติในความเปนมนุษย การยอมรับ และ
เขาใจในอารมณ ความรูสึก ความคิดของผูอื่นและ
การปฏิบัติตอลูกนองเสมอภาคเทาเทียมกัน
๓) ดานจาคะ บุคลากรทุกคนควรอยู
ร ว มกั น โดยปราศจากการเอารั ด เอาเปรี ย บกั น
มีความสามัคคีกนั ไมชงิ ดีชงิ เดนกัน มีความเอือ้ เฟอ
เผื่อแผและสมานฉันท
๔) ดานขันติ ผูบ ริหารควรสนับสนุน
ให ค รู ไ ด แ สดงภาวะผู นํ า เป น ตั ว ของ ตั ว เอง
สามารถรวมแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจรวม
กันทํางานได
๓. ขอเสนอแนะสําหรับงานวิจยั ครัง้ ตอไป
๑) ควรมีการศึกษาปจจัยที่มีผลตอ
การใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการบริหารโรงเรียน
สังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ
๒) ควรศึ ก ษาวิ จั ย ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
เกี่ยวกับการการใชหลักฆราวาสธรรม ๔ ในการ
บริหารโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองกาฬสินธุ

บรรณานุกรม
๑. ภาษาไทย
(๑) หนังสือ :
นิพนธ กินาวงศ. หลักการบริหารการศึกษา. พิษณุโลก : ภาควิชาการบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยนเรศวร, ๒๕๔๓.
พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับบประมวลศัพท. กรุงเทพมหานคร :
โรงพิมพบริษัทสหธรรมิก จํากัด, ๒๕๕๔.
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