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ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 
The Relationship between the Buddhist leadership and Personnel 
Administration in the Basic School Si sa ket primary Educational  

Service Area Office 3 
  

น้อย  มีทอง1   วิรัลพัชร  วงศ์วัฒน์เกษม2   ชุติมา  พรหมผยุ3   
 
บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)  เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  2) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  และ 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ครู และผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 285 คน ได้มาโดยการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง 
เครจซี่และมอร์แกน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมีลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับการ
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญจ านวน 5 คน ค่าดัชนีความสอดคล้อง 0.80-1.00 มีค่าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.977 วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 

ผลการวิจัยพบว่า 
1. ภาวะผู้น าตามแนวพุทธของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักการครองคน 
รองลงมา คือ ด้านด้านหลักการครองงานและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักการครองตน  

2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง    
รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการออก
จากราชการ  

3. ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
(r=0.690) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
                                                            
1 นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
2 ผู้อ านวยการหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และศิลปะศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
3 อาจารย์ประจ าหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา   
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Abstract  

The purposes of this research were as follows: 1) to study level the Buddhist leadership of 
school directors in the Basic School Si sa ket primary Educational Service Area Office 3, 2)  to study 
level of Personnel Administration in the Basic School Si sa ket primary Educational Service Area Office 
3, 3)  to study The Relationship between the Buddhist leadership and Personnel Administration in 
the Basic School Si sa ket primary Educational Service Area Office 3. The samples of the research are 
285 including 183 teachers and 102 school directors. The research instrument used in this study was 
questionnaire with rating scales.The content validity of the questionnaire was evaluated by 5 experts 
to find its validity and the index item-objective congruence (IOC) value ranking from 0.60 - 1.00, and 
had high internal reliability, with Cronbach's alpha as 0.977. The statistical methods used to analyze 
the quantitative data were frequency, percentage, mean score and standard deviation, pearson's 
product moment correlation. 

The research findings revealed as follows : 
1. The Buddhist leadership of school directors in the Basic School Si sa ket primary 

Educational Service Area Office 3 showed that overall level at high level, the highest mean was the 
man dominance, The second highest mean was job dominance, and the lowest mean was self- 
dominance. 

2. The Personnel Administration in the Basic School Si sa ket primary Educational Service 
Area Office 3, showed that the overall level, the highest mean was recruitment and appointment, 
the second highest mean was  performance efficiency enhancement, and the lowest mean was 
dismissal.  

3. The Relationship between the Buddhist leadership and Personnel Administration in the 
Basic School Si sa ket primary Educational Service Area Office 3 which was a very high level (r=0690) 
showed that overall had a positive relationship with .01 significantly level. 
Keywords: The relationship, Buddhist leadership, personnel management, basic education  
institutions.   
  
ความส าคัญและที่มาของปัญหาวิจัย  
          คน เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญและมีบทบาทส าคัญที่สุด ที่จะขับเคลื่อนให้การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด าเนินไป
ตามทิศทางหรือ เป้าหมายที่ได้ก าหนดไว้โดยเฉพาะหน้าที่ของการจัดคนเข้าท างานที่ได้มีการพัฒนาขึ้นเป็นศาสตร์อย่าง
หนึ่ง ทางวิชาการที่เรียกว่า การบริหารงานบุคคล หรือการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนไปอย่าง
รวดเร็ว ทั้งด้านเทคโนโลยี  กระบวนการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมจากที่มีคนงานเป็นจ านวนมากในกระบนการผลิต  
มีกระบวนการที่ซับซ้อนยุ่งยาก  พัฒนาการจนไม่ต้องใช้คนงานในการผลิต  มีแต่เครื่องจักรท างานแทนคน  และลด
ขั้นตอนทีซ่ับซ้อนลง (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554)   
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 จากสภาพสังคมไทยในปัจจุบันนี้น่าเป็นห่วงและควรระมัดระวังในทุกๆ เรื่องเพราะเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ปรากฏ
และประจักษ์ล้วนเป็นภาพสะท้อนให้เห็นว่า เกิดภาวะบกพร่อง ทางคุณธรรม ซึ่งอาจมาจากสาเหตุไม่เข้าใจถึงรากเหง้า
ของศีลธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมอันเป็นพื้นฐานของคุณภาพของคนในสังคม (สุทธิพร บุญส่ง , 2550) ซึ่ง
สถานการณ์จากอดีตถึงปัจจุบันนั้น คนไทยได้เรียนรู้มีประสบการณ์และเกิดความตระหนักแล้วว่า  “ภาวะผู้น า 
(Leadership) คุณธรรมและจริยธรรม (Virtue and Ethical)” มีความจ าเป็นและส าคัญมากเพียงใดต่อการบริหารและ
การพัฒนาชาติบ้านเมือง “วิกฤตผู้น า ” และ “วิกฤตคุณธรรมและจริยธรรม” ก่อให้เกิด “วิกฤตศรัทธา” ต่อผู้น ากลุ่ม
ต่าง ๆ จึงเป็นเรื่องจ าเป็นที่ต้องพิจารณาและศึกษาท าความเข้าใจอย่างจริงใจ เพื่อให้เห็นว่าภาวะผู้น า เชิงจริยธรรมของ
ผู้บริหารควรเป็นเช่นไร ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาที่นับว่ามีบทบาทส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จหรือล้มเหลวต่อ
กระบวนจัดการศึกษา และเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมแก่สังคม จะต้องแสดงออกถึง
ความรู้ความสามารถเป็นผู้บริหารมืออาชีพและใช้ความมีภาวะผู้น าในการโน้มน้าวจูงใจให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถน า
นโยบายไปสู่การปฏิบัติได้อย่างจริงจังและเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน  (สุดสวาสดิ์ ประไพเพชร, 2551) การมี
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นคุณสมบัติขั้นพื้นฐานของผู้บริหารสถานศึกษา และถือเป็นหัวใจของการเป็นผู้น า ผู้น ามี
คุณธรรมจริยธรรมจะท าให้สมาชิกในองค์การหรือคนในประเทศนั้นอยู่กันอย่างมีความสุข แต่ถ้าบุคคลที่ได้รับการ
แต่งตั้งให้เป็นผู้น าไม่มีคุณธรรมจริยธรรม จะท าให้ประเทศชาติหรือองค์การเดือดร้อน ภาวะผู้น าจริยธรรมของผู้บริหาร
จึงนับว่ามีความส าคัญต่อการบริหารจัดการในโรงเรียน ผู้น าสถานศึกษาจะต้องเป็นความหวังของการเป็นแบบอย่างที่ดี
ด้านจริยธรรมต่อครู นักเรียน และบุคคลอื่นในสังคม (สุเทพ พงศ์ศรีวัฒน์, 2554)  

การศึกษาจึงมีบทบาทที่ส าคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกิดขึ้นในกระแสโลก การศึกษาจึงมี
บทบาทส าคัญที่ช่วยให้คนไทยมีความรู้ความเข้าใจทางด้านเทคโนโลยี เพื่อน ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาใน
ชีวิตประจ าวัน  เนื่องจากการศึกษาเป็นกระบวนการที่ช่วยให้คนไทยมีความเจริญงอกงามทั้งด้านร่างกายสติปัญญาและ
จิตใจอันดีงาม มีความรู้ควบคู่กับคุณธรรมตามกาลเวลาที่เปลี่ยนแปลงตามกระบวนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่ง
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ( ฉบับที่ 3) 
พ.ศ. 2553  มาตรา 6 ได้ก าหนดให้การศึกษาเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ  
สติปัญญา ความรู้  คุณธรรมความดีงาม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  สามรถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมี
ความสุข  การจัดการศึกษาต้องยึดหลักว่าผู้เรียนทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้และถือว่าผู้เรียนส าคัญที่สุด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ 
 ( ส านักนายกรัฐมนตรี 2553) 

ในส่วนบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเป็นองค์การท าหน้าที่ให้บริการที่ผูกพันกับเรื่องของการสอนและการ
เรียนรู้เป็นหลัก การจัดการศึกษามีเป้าหมายอยู่ที่การพัฒนาคนไทยทุกคนให้เป็น “คนเก่ง คนดีและมีความสุข” โดยมี
การพัฒนาที่เหมาะสมกับช่วงวัย พัฒนาคนตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ตรงตามความต้องการ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และทักษะคุณธรรมและจิตส านึกที่พึงประสงค์และอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
สุข ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นที่คาดหวังของสังคมที่จะพัฒนาสมรรถภาพที่อยู่ในระดับสูงและมีวิถีทางที่แตกต่างเพื่อ
สามารถขับเคลื่อนการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ระบบการประเมินผลผู้บริหารสถานศึกษาจึงยึดความคาดหวังสูงมากจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกคนในฐานะผู้น าทางการศึกษาเป็นผู้ประกันความส าเร็จของนักเรียนทุกคนโดยเป็นผู้มีจริยธรรม
และท าหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น (Integrity) (New Leaders for New Schools, 2010) 
 การน าหลักธรรมมาใช้กับการแก้ปัญหาของสังคมถือเป็นสิ่งส าคัญในสังคมไทยปัจจุบัน ในสังคมทุกๆ สังคม
ย่อมมีผู้ น าซึ่งเป็นผู้มีความรู้และความสามารถในการน าสมาชิกไปสู่เป้าหมายที่ได้ วางเอาไว้ร่วมกัน สังคมไทยก็
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เช่นเดียวกัน ย่อมมีผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธ หมายถึง ผู้ที่มีความรอบรู้รอบคอบมีวิสัยทัศน์มีความรู้ ความสามารถ
รับผิดชอบในการท างาน มีทักษะด้านความสัมพันธ์ระว่างบุคคลมอง ผู้ใต้บังคับบัญชาในแง่ดี มีความยุติธรรม มีหัวใจ 
พระพรหม รู้รักสามัคคี มีความเสียสละ ไม่มี มานะทิฏฐิ ปราศจากอคติ ซ่ึงคุณธรรมต่างๆ เหล่านี้จะต้องมีอยู่ในตัวของ
ผู้น าที่จะท าให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการท างาน ด้วยการบริหารตน การบริหารคน และการ
บริหารงานในองค์กรตามแนวทางของพระพุทธศาสนาถือว่าการที่จะเป็นผู้น าที่มีภาวะผู้น าเชิงพุทธที่ดีนั้น ต้องมี
คุณสมบัติตามหลักพุทธธรรม โดยเฉพาะผู้บริหารสถานศึกษาเพื่อช่วยให้การบริหารงานในสถานศึกษาราบรื่น บรรลุ
จุดมุ่งหมาย ถ้าผู้บริหารสถานศึกษาขาดคุณธรรมและจริยธรรมจะไม่เป็นที่ ยอมรับของผู้ใต้บังคับบัญชา ขาดความ
ศรัทธาใน ตัวผู้บริหาร การบริหารงานจะต้องยึดกฎระเบียบของทางราชการ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เราสามารถ พัฒนาได้ด้วย
การศึกษาหาความรู้เพื่อเป็นบันไดสู่ ความส าเร็จในชีวิต มีความมั่นคงในอาชีพ มีความ เป็นอยู่ที่สบายกว่าคนอื่น ได้รับ
การยกย่องนับถือ หากผู้บริหารมีความรู้แต่ขาดคุณธรรมย่อมจะไม่เป็นที่ยอมรับของเพื่อนร่วมงาน ดังนั้นการ
บริหารงานผู้บริหารควรมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน พฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรมทั้งสามด้าน
ของผู้บริหารสถานศึกษามี ความส าคัญต่อการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นอย่างมาก ซึ่งโรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จใน
การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะเกิดกับตัวครูนักเรียน วิธีการสอนแล้ว ผู้บริหารจะต้องมีความ รู้
ความสามารถในการบริหาร โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้ได้ประโยชน์สูงสุดต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติต่าง ๆ เช่น มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะมีคุณธรรม มี
จริยธรรมที่งดงามจะต้องยึดมั่นในระเบียบคุรุสภาว่าด้วยจริยธรรมของครูปฏิบัติตามข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐาน
วิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 
  การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาจึงเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารที่จะต้องก าหนดรูปแบบในการบริหารมี
การวางแผน การปฏิบัติงานที่เป็นระบบตามขั้นตอนของสายงาน  มีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดมาใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่า มีประสิทธิภาพสูงสุด  ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการบริหาร เพื่อให้การ
บริหารงานบุคคลได้บรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้และไม่มีปัญหาหรือเกิดความขัดแย้งน้อยที่สุด  การ
บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารจะต้องเข้าใจหลักการบริหารหลักการครองตน 
ครองบุคคลที่อยู่ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิ อาทิการวางแผนอัตราก าลัง และการก าหนด
ต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ งาน  การรักษาวินัย การออกจาก
ราชการ  จะเห็นได้ว่าการบริหารงานเหล่านี้จะเกิดผลมากที่สุดก็ต่อเมื่อการด าเนินการของผู้บริหารจะต้องใช้กลยุทธ์
วิธีการอันรอบคอบ เพื่อให้การบริหารจัดการในองค์กรมีประสิทธิภาพเป็นที่ยอมรับของสาธารณชน  

ภาวะผู้น าเชิงพุทธเป็นกระบวนการใช้ยุทธวิธีของผู้น าโดยน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการ
บริหารงานให้ส าเร็จลุล่วงและการเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น (พระครูสิริจันทนิวิฐ (บุญจันทร์เขมกาโม (2549) ส่วน  
พระธรรมปิฎก(ประยุทธ์ปยุตฺโต) (2540) ภาวะผู้น าเชิงพุทธเป็นคุณสมบัติของผู้น าอันประกอบไปด้วย สติปัญญา ความ
ดีงาม ความรู้ ความสามารถโดยน าหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ทั้งนี้อาจจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายๆ 
ด้าน การศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ จึงมีความจ าเป็นและส าคัญต่อการพัฒนาองค์การหรือโรงเรียนให้ สามารถด าเนินกิจ
กรรมการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากการมีภาวะผู้น าผู้บริหารนั้นจะส่งผลต่อการปฏิบัติงาน ความรู้สึกหรือ
ทัศนคติของครูในทิศทางใดทิศหนึ่งเสมอ โดยธงชัย สันติวงษ์ (2540) กล่าวว่า การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันระหว่าง
ผู้บริหารและบุคลากรที่ เป็นผู้ปฏิบัติของจะส่งผลดีต่อความทุ่มเทในการท างาน ความขยัน ขันแข็งการไม่ขาดงาน การ
ยอมรับและรักษาสภาพการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะ
ผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
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ศรีสะเกษ เขต 3  เมื่อผู้บริหารใช้ หลักการครองตน ครองคนและครองงาน ในการ บริหารงาน ผู้ร่วมงานจะมีความ
เข้าใจที่ดีอันก่อให้เกิดการบริหารงานและท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื่อศึกษาระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   
2. เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   
 
เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)  

การศึกษาวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้ก าหนดเนื้อหาของภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ประกอบด้วย 1. หลักการครองตน   
2. หลักการครองคน  3. หลักการครองงาน  

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย  1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการ
ก าหนดต าแหน่ง  2. ด้าน การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย 5. ด้านการออกจากราชการ 
 
วิธีด าเนินการวิจัย  

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
               ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 
3 จ านวน 198 โรง  ประกอบด้วยเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 198  คน และครู จ านวน 2,680 คน  รวมทั้งสิ้น 
2,878 คน  (ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน สังกัด สพป.ศรีสะเกษ เขต 3, 2562) 
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ 
เขต 3 จ านวน  132 โรง ประกอบด้วยเป็น ผู้บริหารสถานศึกษา จ านวน 132  คน และครู จ านวน 209 คน  รวมท้ังสิ้น 
341 คน  ได้จากการก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครซี่และมอร์แกน (Robert 
V. Krejcie & Earyle W. Morgan)  

ผู้ให้ข้อมูล ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจงและการสุ่มอย่างง่าย ดังนี้ 
1. วิธีการเลือกแบบเจาะจง คือ ผู้บริหาสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 

ศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน 132 คน จาก สถานศึกษา จ านวน  132 คน 
2. วิธีการสุ่มอย่างง่าย คือ ครูสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 จ านวน  

209 คน  
เครื่องมือที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือ 

 การสร้างเครื่องมอื  ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธและการบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  การวิจัยโดยแบ่ง
ออกเป็น 4 ตอน ดังนี้ 
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    ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐาน เกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ แก่ เพศ ต าแหน่ง วุฒิการศึกษาสูงสุด 
ประสบการณ์ในการท างาน  ลักษณะของค าถามเป็นแบบเลือกตอบ (Checklists)  

    ตอนที่ 2  ศึกษาระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธของผู้อ านวยการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับของลิเคิร์ท   

   ตอนที่ 3  ศึกษาระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   ลักษณะค าถามเป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า  (Rating Scale) 5 ระดับ
ของลิเคิร์ท   
                ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ   ผู้วิจัยด าเนินการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือดังต่อไปนี้ 
การหาความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) ผู้วิจัยน าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 

จ านวน  5 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหาโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Congruence:IOC ) โดยผู้เชี่ยวชาญ จ านวน  5  คนเพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา  (Content Validity) 
แล้วน าแบบสอบถามมาปรับปรุงใช้เป็นเครื่องมือฉบับสมบูรณ์  ได้ค่า IOC  ระหว่าง 0.8-1.00 จากนั้นน าเครื่องมือไป
ทดลองใช้  (try-out)  แล้วน ามาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  (Reliability)  เป็นรายด้านและทั้งฉบับ โดยใช้
สูตรสัมประสิทธิ์อัลฟาของครอนบาค  (Cronbach' s alpha coefficient)  โดยได้น าไปทดลองใช้กับผู้บริหารและครูที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน  30  คน  เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น ของเครื่องมือแล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขตามความเหมะสม 
ได้ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ 0.977 

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถี่และหาค่าร้อยละ
ของแต่ละข้อ แลวน าเสนอในรูปแบบตารางพรอมทั้งแปลผลดวยการบรรยาย 
  การวิเคราะห์ข้อมูลระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 วิเคราะห์ขอมูลโดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean : X ) , 
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) แลวน าเสนอในรูปของตารางพรอมกับค าบรรยายประกอบ  
 ส่วนข้อเสนอแนะอื่นๆ เพื่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนค าถามปลายเปด (Open-
ended Questions) วิเคราะหข์อมูลในลักษณะพรรณาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรภาวะผู้น าตามแนวพุทธ 3  ด้าน ได้แก่  หลักการครองตน หลักการ
ครองคน และหลักการครองงาน  และตัวแปรการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   (Y) โดยการทดสอบ
ความสัมพันธ์ด้วยสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์แบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 การเก็บรวบรวมข้อมูล     

โดยผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย โดยผู้วิจัยได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทั้งสิ้น  285  ฉบับ จากกลุ่มตัวอย่าง 
341  คน  คิดเป็นร้อยละ  83.58 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
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สรุปผลการวิจัย  
1.ผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยครั้งนี้ มีทั้งหมด 257 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 138  คน (ร้อยละ 

53.7) ส่วนใหญ่เป็นครู  จ านวน 163  คน (ร้อยละ 63.4) ส่วนใหญ่มีประสบการณ์การท างานในสถานศึกษา มากกว่า 
15 ปีขึ้นไป จ านวน -113 (ร้อยละ 44.00) และส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 159 (ร้อยละ 61.9) 

2. ผลการวิเคราะห์ระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตาราง 1 

 
ตารางท่ี 1 ระดับภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ (X) X  S.D. การแปลผล 

1. ด้านหลักการครองตน (X1) 4.46 0.52 มาก 
2. ด้านหลักการครองคน (X2) 4.54 0.48 มากที่สุด 
3. ด้านด้านหลักการครองงาน  (X3) 4.48 0.48 มาก 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.49 0.44 มาก 

 
จากตาราง 1 พบว่า ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ ของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X =4.49) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 

คือ ด้านหลักการครองคน ( X = 4.54) รองลงมา คือ ด้านด้านหลักการครองงาน ( X = 4.48) และด้านที่มีค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด คือ ด้านหลักการครองตน ( X = 4.46) 
              3. ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงในตาราง 2 
 
ตาราง 2 ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน 

ด้านที่ การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  X  S.D. การแปลผล 

1. ด้านการวางแผนอัตราก าลังและการก าหนดต าแหน่ง  4.30 0.53 มาก 
2. ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  4.40 0.48 มาก 
3. ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 4.38 0.50 มาก 
4. ด้านวินัยและการรักษาวินัย  4.32 0.52 มาก 
5. ด้านการออกจากราชการ  3.94 0.91 มาก 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวม 4.27 0.48 มาก 

 
จากตาราง 2 พบว่า ระดับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 4.27) โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ 
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ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง  ( X = 4.40) รองลงมา คือ ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 

( X = 4.38) ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านการออกจากราชการ ( X = -3.94) 
2. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน ดังแสดงใน
ตาราง 3 
 

ตาราง 3 ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมและรายด้าน  

Correlations 

 X1 X2 X3 X Y 

X1 1     

X2 .692** 1    

X3 .692** .737** 1   

X .892** .899** .899** 1  

Y .629** .564** .663** .690** 1 

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-
tailed).  

 
จากตาราง 3 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงาน

บุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก (r=0.690) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนี้ 

1. หลักการครองตน โดยภาพรวม (X1) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .629) 

2. หลักการครองคน โดยภาพรวม (X2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .564) 

3. หลักการครองงาน โดยภาพรวม (X2) มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   (Y) อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 (ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ = .663) 
 
อภิปรายผล  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยเร่ือง ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธและการบริหาร 
งานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  ผู้วิจัยได้สรุป
ผลการวิจัยและน าเสนอผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
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1. ภาวะผู้น าตามแนวพุทธของผู้อ านวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3   โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านหลักการครองคน 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระดนัย อนาวิโล (บุญสาร) (2555) ได้ศึกษาการประยุกต์ใชหลักพุทธธรรมในสถาน 
ศึกษา: กรณีศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาจังหวดนครสวรรค์ ที่พบวาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาในการใชหลัก
พุทธธรรมในการ บริหารสถานศึกษาดานหลักการครองตนอยูในระดับมาก สวนดานการครองคนและดานการครอง  
งานอยูในระดับมากที่สุด ทั้งนี้เนื่องจากการครองคนถือว่าเป็นหัวใจส าคัญในการเริ่มต้นงานที่ดีที่ ตามค ากล่าวที่ได้ยิน
กันว่า “คนส าราญ งานส าเร็จ” โดยความสามารถในการครองคนนั้นเป็นคุณสมบัติหนึ่งของผู้บริหารจ าเป็นต้องมีเนื่อง
จาการท างานใดๆ ล้วนไม่สามารถท าคนเดียวได้ ซึ่งการปรารถนาดี การเห็นอกเห็นใจการยินดีกับผู้อื่น และการวางใจ
เป็นกลาง นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดท่าน ว.วชิรเมธี (2551) ที่กล่าวว่า “ผู้น าที่ดีต้องนั่งอยู่ในหัวใจคน โดยผู้น า
ต้องมีความเข้าอกเข้าใจเห็นอกเห็นใจ จึงจะได้นั่งอยู่ในใจลูกน้อง”สอดคล้องกับ สุรพล เครือมโนรมย์ (2551) ที่กล่าว
ว่าผู้บริหารที่ดีควรใช้พระคุณมากกว่าพระเดช หรืออ านาจบารมีมากกว่าอ านาจทางกฎหมายเพราะการที่เราสามารถ
ครองใจคนได้ย่อมจะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และจากผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า ด้าน
ด้านหลักการครองงานมีค่าเฉลี่ยรองลงมาและด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้านหลักการครองตน  เนื่องจากการครอง
คนเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย ความเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ และมี
จริยธรรมที่น่าเลื่อมใสศรัทธาซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติอันส าคัญที่จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริ หาร
การศึกษาสามารถครองตน ครองคน และครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
ชินชัย แก้วเรือน (2558) ที่ศึกษาการบูรณาการการครองใจคนตามแนวทางพระพุทธศาสนา พบว่าผู้น าและผู้ตามต้องมี
พฤติกรรมท่ีน่าศรัทธาเลื่อมใส มีความรู้ความสามารถท าให้ผู้อื่นปฏิบัติตามด้านการจูงใจและบุคลิกภาพเป็นแบบอย่างที่
ดีมีความเชื่อมั่นในตนเองใช้อ านาจหน้าที่ให้ก่อเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมน าและตามบุคคลได้ทุกระดับ 
แก้ปัญหาได้ทุกสถานการณ์ มีความสมารถในการ “ครองตน” บริหารตนเองให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดมุ่งผลส าเร็จ“ครอง
คน” โดยใช้ทักษะการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงาน ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมชาติ คือต้องมอง
คนออก บอกคนได้ใช้คนเป็น “ครองงาน” คือ จัดความจ าเป็นของงานให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์การจนส าเร็จ
อย่างสมบูรณ์โดยการบูรณาการน าทฤษฎีตามศาสตร์สมัยใหม่มาเปรียบเทียบและปรับใช้ตามแนวทางพระพุทธศาสนา 

2. การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
ศรีสะเกษ เขต 3  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง    
สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ สุชีลา นีระพล และคณะ (2561) ที่พบว่า ด้านการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง ผู้บริหาร
และครูมีความคิดเห็นต่อการบริหาร ทรัพยากรบุคคลตามหลักไตรสิกขาของผู้บริหาร สถานศึกษาในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัด นนทบุรี ผลโดยรวม ด้านการสรรหาและการ บรรจุแต่งตั้ง อยู่ในระดับมาก และรายข้อทุกข้อ อยู่ใน
ระดับมาก เรียงจากมากไปหาน้อย ได้แก่ การสรรหาบุคลากรมีขั้นตอนด าเนินการสอบ คัดเลือกบุคลากรเพื่อแต่งตั้ง
โปร่งใส รองลงมา มี การประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคลากรและครู อัตราจ้างชัดเจนในการประกาศผลการคัดเลือก 
บุคลากรเข้าท างานอย่างรวดเร็ว ตามล าดับผลการวิจัยครั้งนี้พบว่า  ด้านการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ มีค่าเฉลี่ยรองลงมา เนื่องจากการพัฒนาบุคลากรพบว่าเป็นกิจกรรมที่ส าคัญเนื่องจากในปัจจุบันมีการ
เปลี่ยนแปลง ด้านวิชาการและเทคโนโลยีตลอดเวลา องค์การจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
และ การแสวงหาความรู้ในวิทยาการสมัยใหม่อย่างต่อเนื่อง สอดคล้องแนวคิดของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน. 2552) ที่กล่าวว่า ได้ก าหนดประเภทการพัฒนาบุคลากร 
ประกอบด้วย 1) การพัฒนาก่อนประจาการ เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรได้ทราบนโยบาย วัตถุประสงค์ กฎหมาย 
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ความเป็นมาขององค์กร 2) การพัฒนาระหว่างปฏิบัติการ เป็นการพัฒนาเพื่อให้บุคลากรมีเจตคติ จิตส านึกพฤติกรรมที่
ดีงามจริยธรรม จรรยาบรรณที่เหมาะสมเพิ่มพูนทักษะในการปฏิบัติงานและ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ด้าน
การออกจากราชการ สอดคล้องกับผลงานวิจัยของ วราพร พันธ์โภคาและ สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2559) ที่ศึกษาความพึงพอ 
ใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะ
เกษ เขต 4 พบว่าความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาของข้าราชการครูด้านการออกจากราชการ 
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 

 3. ความสัมพันธ์ระหว่างระหว่างภาวะผู้น าตามแนวพุทธ และการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3 มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในระดับสูงมาก 
(r=0.690) ทุกด้านมีความสัมพันธ์กันทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับผลการวิจัยของ
อนันตชัย รุ่งโรจน์ (2554) ได้วิจัยเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงาน
บุคคลในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมาเขต 7 ผลการวิจั ย พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษากับการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะผู้น าเป็นสิ่งส าคัญยิ่งสาหรับ ผู้น าในการที่จะบริหารองค์การต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นองค์การใน
ระดับใดก็ตาม เพราะผู้น าต้องอาศัยภาวะผู้น าเป็นปัจจัยขับเคลื่อนในการบริหารการศึกษา ทั้งนี้ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ
ควรของผู้อ านวยการสถานศึกษาควรประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับผู้ปกครองหรือผู้น าที่ปรากฏในพระไตรปิฎก 
รวมทั้งควรมีความอดทนอดกลั้นมีจิตใจหนักแน่น มั่นคง เป็นผู้น าที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ความซื่อสัตย์ มี
ความละอายแก่ใจตนเอง โดยไม่ท าความชั่วและเกรงกลัวผลของความชั่ว ยอมรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น โดยมุ่งให้
เกิดประโยชน์สุขแก่ปวงชนหรือหมู่คณะ เป็นผู้เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

ประโยชน์ที่ได้จากการวิจัย 
                   1. น าไปใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาศรีสะเกษเขต 3 
                   2. น าผลจากการวิจัยไปปรับปรุงการบริหาร 
 
ข้อเสนอแนะ  

ข้อเสนอแนะในการน าผลวิจัยไปใช้  
(1) การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาโดยน าหลักการครองคนครองตนและครองงานมาบูรณาการใช้ใน

สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้น าเป็นแบบอย่างที่ดีกระตุ้นให้ผู้อื่นทางานตามบทบาทหน้าที่โดยได้รับ
ผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  
            (2) ผู้บริหารสถานศึกษา ควรมีการก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการปฏิบัติงาน มีทิศทาง
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ที่ชัดเจน มีกระบวนการปฏิบัติงานและระบบงานที่เป็นมาตรฐาน รวมถึงมีการติดตาม
ประเมินผลและพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อให้เกิดหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ในการบริหาร
สถานศึกษาผู้บริหารควรให้การสนับสนุนบุคลากรภายในสถานศึกษาในการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพร้อมใน
การปฏิบัติหน้าที่ในการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  
(1) ควรมีการวิจัยเรื่องพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษา  
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(2) ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาภาวะผู้น าของผู้อ านวยการสถานศึกษา เพื่อให้ทราบว่าผู้บริหาร
สถานศึกษามีความเป็นมืออาชีพที่โดดเด่นและมีประสิทธิภาพสูงแต่ละด้านอย่างไรซึ่งสามารถน ามาใช้ในประเมินผลการ
บริหารจัดการงานสถานศึกษาของผู้บริหารสถานศึกษาได้ต่อไป 
 
กิตติกรรมประกาศ (ถ้ามี)  
 ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร. วิรัลพัชร วงศ์วัฒน์เกษม ประธานกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ และ 
อาจารย์ ดร. ชุติมา พรหมผุย กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ ท่านเป็นผู้ให้ค าแนะน าปรึกษา และตรวจทานแก้ไข
ข้อบกพร่องด้วยความเอาใจใส่ ให้ก าลังใจและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้วิจัยมาโดยตลอด ขอกราบขอบพระคุณคณาจารย์
คณะศึกษาศาสตร์และศิลปศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา ขอขอบพระคุณ ญาติ ๆ  และเพื่อนครูทุกคนที่ ให้ก าลังใจใน
การท าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  จนส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี คุณค่าและประโยชน์ใดที่เกิดจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้  ผู้วิจัยขอมอบ
เป็นเครื่องแสดงถึงความกตัญญูต่อบิดา มารดา และบูรพาอาจารย์ทุกท่านที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้กับผู้วิจัย 
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