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The purposes of this research were to determine : 1) Sappurisa-Dhamma of 

Administrators in school under the Secondary Educational Service Area office 8, 2) Organizational 
Intelligence of school under the Secondary Educational Service Area office 8, and 3) The 
relationship between Sappurisa-Dhamma of Administrators and Organizational Intelligence of 
school under the Secondary Educational Service Area office 8. The sample consisted of 48 
Secondary school under the office of Secondary Educational Service Area 8. The respondents of 
each school were 4 persons, consisted a director, a deputy director and 2 teachers that have 
teaching experience more than 2 years, with the total of 192. The research instrument was a 
questionnaire concerning Sappurisa-Dhamma of Administrators, based on Lord Buddha. and 
Organizational Intelligence of school, based on Albrecht. The statistics used to analyze the data 
were frequency, percentage, arithmetic mean, standard deviation and Pearson’s product–
moment correlation coefficient.             
 The results of the research were as follow : 
 1. Sappurisa-Dhamma of Administrators in school under the Secondary Educational 
Service Area office 8, as a whole were at a high level, as an individual was at a highest level and 
a high level. ranking by arithmetic mean from the highest to the lowest were knowing oneself, 
knowing the law; knowing the cause, knowing the individual; knowing the different individuals, 
knowing the assembly; knowing the society, knowing the proper time; knowing how to choose 
and keep time, knowing the meaning; knowing the purpose; knowing the consequence and 
moderation; knowing how to be temperate. 
 2. Organizational Intelligence of school under the Secondary Educational Service Area 
office 8, as a whole were at a high level, as an individual was at a highest level and a high level. 
ranking by arithmetic mean from the highest to the lowest were Strategic Visoin, Performance 
Pressure, Alignment and Congruence, Knowledge Deployment, Appetite for Change, Heart and 
Shared Fate. 
 3. The relationship between Sappurisa-Dhamma of Administrators and Organizational 
Intelligence of school under the Secondary Educational Service Area office 8 were at .01 level of 
statistical significance. 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

             
การศึกษาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุดประการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ           

เพราะการศึกษาจะช่วยให้คนได้มีการพัฒนาตนเองในด้านต่าง ๆ ตลอดชีวิต ตั้งแต่พัฒนาการใน
ช่วงแรก จนเติบโตเข้าสู่วัยเรียนจนถึงวัยท างาน มีการพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถด้านต่าง ๆ 
ที่จะด ารงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างมีความสุข การศึกษาที่เป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องเหมาะสม
กับสภาพความต้องการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองของประเทศจะสามารถ
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้แก่สังคม จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกอย่างรวดเร็ว
ทุกด้าน ท าให้ทุกฝ่ายได้ตระหนักถึงความจ าเป็นในการพัฒนาคนและคุณภาพของคน สอดคล้องกับ
การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง พ.ศ. 2552 – พ.ศ. 2561 หัวใจส าคัญที่สุดของการปฏิรูป
การศึกษา คือ ด้านคุณภาพและโอกาส1 โดยเห็นว่าคนเป็นทั้งเหตุปัจจัยและผลลัพธ์ที่ส าคัญของ                
การพัฒนาประเทศ ซึ่งการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่              
สิบสอง (พ.ศ. 2560 - 2564) ก็มุ่งต่อยอดให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวตามยุทธศาสตร์ชาติ 
20 ปี ให้มีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน บริหารจัดการให้มีธรรมาภิบาลในทุกระดับ ปลอดคอร์รัปชัน
และปรับเปลี่ยนทัศนคติของคนไทยในทุกภาคส่วนให้มีค่านิยมที่ดีงาม โดยมีหลักการส าคัญที่ยึดคน
เป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสร้างคุณภาพชีวิตให้มีความเป็นคนที่สมบูรณ์  มีทักษะ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีจริยธรรม มีวินัย ใฝ่รู้ มีความรู้2     

รัฐต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง                 
ทางเศรษฐกิจและสังคม โดยส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต และจัดให้มีการร่วมมือกันระหว่างรัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชนให้การจัดการศึกษาทุกระดับมีคุณภาพและ                         
ได้มาตรฐานสากล และตรวจสอบการด าเนินการให้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติ3 จัดให้มี                
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ก้าวหน้าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝัง
ให้มีจิตส านึกของความเป็นไทย มีระเบียบวินัยค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง

                                                           
1สายสุดา เตียเจริญ, “วิวัฒนาการการบริหารการศึกษาของไทย The evolution of Thai 

Educational Administration,” วำรสำรกำรบริหำรกำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 5, 1 
(กรกฎาคม – ธันวาคม 2557): 440.  

2ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ ฉบับที่สิบสอง (พ.ศ. 2560-2564) (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท, ม.ป.ป.), 3-4.   

3สภาร่างรัฐธรรมนูญ, รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์คณะ 
รัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2560), 14. 
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ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์กรทางศาสนา และเอกชน จัดและมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาเพ่ือพัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ                 
ถ้าสามารถพัฒนาคนให้มีคุณภาพได้แล้ว ประเทศก็อาจจะบรรลุเป้าหมายได้โดยสมบูรณ์ ถึงแม้ว่าจะ
กระท าได้ยากก็ตาม สังคมไทยจึงต้องพยายามปรับเปลี่ยนสิ่งต่าง ๆ รวมถึงการศึกษาให้มีการพัฒนาที่
สอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ดังนั้นจึงกล่าวได้ว่า การศึกษาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความรู้
ความคิด คุณธรรม ค่านิยมและทัศนคติของคน เมื่อคนมีองค์ความรู้ที่ดีและสร้างสรรค์ไปในแนวทาง     
ที่ถูกต้องก็สามารถพัฒนาสังคมประเทศชาติได้ต่อไป  

 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การศึกษาของประเทศไทยมีวิวัฒนาการตั้งแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน เนื่องจากการศึกษาช่วย
ก าหนดทิศทางของชาติ เพ่ือพัฒนาคนไทยให้มีความพร้อมที่จะเป็นก าลังส าคัญส าหรับการพัฒนา
ประเทศให้เจริญก้าวหน้า ส่งผลให้การจัดการศึกษาของไทยก็พัฒนามาอย่างต่อเนื่องเช่นกัน โดยมี
ปัจจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศท าให้สังคมมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งปัจจัยภายในเกิดจาก                  
ความต้องการพัฒนาสังคมให้มีความเจริญและทันสมัย ส่วนปัจจัยภายนอกเกิดจากกระแส                  
การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ทั้งด้านเศรษฐกิจและการเมือง ตลอดจนการติดต่อสื่อสารกันท าให้
ประเทศไทยต้องปรับตัวให้ทันสมัย เมือ่การจัดการศึกษาของไทยมีการพัฒนาเรื่อยมาก็จะช่วยเสริมให้
สถานศึกษามีความเจริญก้าวหน้าทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจและการเมืองของชาติให้มั่นคงตามไป
ด้วย โดยการปรับปรุงพัฒนาสถานศึกษาจักต้องอาศัยผู้น าที่มีวิสัยทัศน์ในระดับสูง และกว้างไกลมี
มาตรฐานสูง4 อีกทั้งมีคุณธรรมเป็นคุณสมบัติเฉพาะตน ซึ่งสอดคล้องกับบทวิเคราะห์ของส านักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาที่ว่า ผู้บริหารโรงเรียนที่น าคุณธรรมจริยธรรมมาเป็นหลักในการบริหารจะ
เป็นที่ยอมรับนับถือเคารพยกย่องแก่ผู้ร่วมงานและคนทั่วไปท าให้ผู้ร่วมงานมีขวัญและก าลังใจใน              
การปฏิบัติงาน เน้นความร่วมมือมากกว่าการแข่งขัน โดยยึดความส าคัญของการท างานแบบทีม
มากกว่าท างานรายบุคคลและยังสร้างค่านิยมให้เกิดการเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ของผู้อ่ืน
จึงถือได้ว่าผู้บริหารไม่ได้เป็นเพียงผู้น าการประพฤติปฏิบัติทางจริยธรรมเฉพาะตนอย่างเดียว แต่มี
หนา้ที่ส าคัญยิ่งคือ การสร้างโรงเรียนให้เป็นสถาบันแห่งคุณธรรม จริยธรรม5

   
คุณธรรมเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญของคนทุกคน คุณธรรมเป็นเรื่องนามธรรมเกี่ยวกับคนดีที่อยู่

ภายในจิตใจ คุณธรรมเป็นพฤติกรรมหรือลักษณะการแสดงออกของคนเราจากภายในเป็นสิ่งดีที่

                                                           
4สมศักดิ์  คงเที่ยง, “ภาวะผู้น าแบบผู้รับใช้ (Servant Leadership),” วำรสำรวิทยำจำรย์ 

112, 10 (สิงหาคม 2556): 89. 
5ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บทวิเครำะห์สถำนภำพกำรพัฒนำครูทั้งระบบและ

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำครูเพื่อคุณภำพผู้เรียน (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากัด, 2556), 44. 
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แสดงออก ทางกาย วาจา หรือจิตใจ6 คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาคือการปฏิบัติตนของผู้บริหาร
สถานศึกษาซึ่งมีความดีงามและถูกต้องเป็นที่ยอมรับของสังคมทั่วไป จากคุณลักษณะดังกล่าว 
คุณธรรมจึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากท าให้เป็นที่เคารพยกย่องนับถือ
แก่ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน ช่วยให้การบริหารงานของ
โรงเรียนด าเนินอย่างราบรื่น ช่วยให้ผู้ร่วมงานในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ช่วยให้เกิด                 
ความมั่นคงในโรงเรียนและอาชีพครูและช่วยให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ยอมรับนับถือแก่คนทั่วไป7 
คุณธรรมของผู้บริหารมีหลายประการซึ่งผู้บริหารจะต้องสร้างสมเป็นระยะเวลาอันยาวนานจนเป็น
ลักษณะนิสัยประจ าของตนเอง8 การใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐนั้น
มีความจ าเป็น องค์กรจ าเป็นต้องวางกรอบในการปฏิบัติงาน โดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในทุกระดับทั้งระดับ
บริหารและในระดับปฏิบัติการ ควรจะต้องมีการฝึกฝนตนเองให้อยู่ในแนวทางแห่งคุณธรรมและ
จริยธรรมทั้งปวง9   

ผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ มีทักษะด้านการบริหารที่ดีเยี่ยม บริหารโดยมุ่งเน้นประโยชน์สูงสุดต่อ
การพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน10 สามารถน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและความสวัสดีนั้นจะต้อง
มีธรรมของคนสมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของ
มนุษยชาติ ธรรมหรือคุณสมบัติ 7 ประการที่ผู้บริหารพึงมีนั้น เรียกว่า สัปปุริสธรรม11 โดยคุณลักษณะ
ความเป็นผู้น าที่ดีนั้นประกอบด้วยคุณธรรมของสัตบุรุษ คือ คนดีมีศีลธรรม ให้รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จัก
วางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์12 กล่าวได้ว่าผู้บริหารเป็นศูนย์รวม
ของทุกคน สามารถสร้างความพอใจให้เกิดกับครูผู้สอน โดยการแก้ไขปัญหา การสร้างแรงจูงใจและ

                                                           
6อมรา เล็กเริงสินธุ์ , คุณธรรมจริยธรรมส ำหรับผู้บริหำร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เสมา              

ธรรม, 2542), 6-7.  
7ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, วำรสำรชุดฝึกอบรมโครงกำรอบรม

ผู้บริหำรและผู้ช่วยผู้บริหำรสถำนศึกษำ (กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์, ม.ป.ป.), 244. 
8เสฐียรพงษ์  วรรณปก, “ธรรมหญ้าปากคอกส าหรับนักบริหาร” (เอกสารประกอบ                       

การสัมมนาเรื่องความรู้และคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร ภาควิชาการบริ หารการศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16-17 กันยายน 2540), 7-9. 

9 อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ. Competency-Based Human Resources Management.              
กำรบริหำรคน. 21, 4(2543): 19-22. 

10สุพิชฌาย์ เหลืองนวล, “คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารกับประสิทธิผลของ
โรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2,” วำรสำรกำรบริหำร
กำรศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 3, 2 (มกราคม – มิถุนายน 2556): 44.  

11พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก, 2553), 14-16. 

12พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมำภิบำล, พิมพ์ครั้งที่ 7 (ราชบุรี: มูลนิธิ
พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2553), 114. 
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สร้างขวัญก าลังใจในการท างานตลอดจนให้ค าปรึกษาเพ่ือท าให้องค์กรสามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดของ
บุคลากรเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้   

กระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มุ่งเน้นให้องค์กรและบุคลากร มีกระบวนการท างานที่เ ต็ม
ไปด้วยประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงานเปี่ยมไปด้วยประสิทธิผล โดยเป็นการเชื่ อมโยงรูปแบบ
ของการท างานเป็นทีม (Teamworking) เข้ากับกระบวนการในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจใน
การเปลี่ยนแปลงแล้วเปิดโอกาสให้ทีมงานนั้นน ามาประยุกต์เข้ากับงาน (Empowerment) มี                   
การส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) และสร้างสรรค์ (Creativity) อันเป็นผลให้
เกิดศักยภาพของทีมงาน13 องค์กรที่มีอัจฉริยภาพจึงเป็นองค์กรที่สามารถใช้วิธีการจัดการความรู้และ
วิธีการขององค์กรเรียนรู้ และเครื่องมืออ่ืน ๆ เพ่ือพัฒนาการท างาน พัฒนาองค์กร พัฒนาสินทรัพย์
ทางปัญญาขององค์กรให้เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างสมดุล ทั้งในด้านผลประโยชน์และท าให้องค์กรมี
ชีวิตชีวามีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสุขความหวัง ความสนุกสนาน ความภูมิใจ ความรักใคร่
สามัคคี ความสามารถที่จะเผชิญอุปสรรค ปรับตัวกับความยากล าบากได้จนเกิดผลดีต่อสมาชิกองค์กร
มากที่สุด14 ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรให้ความส าคัญในการพัฒนาสถานศึกษา สังคมและ
ประเทศชาติ เพราะการด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชาจ าเป็นต้องเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติทั้งในด้าน
คุณธรรมและหน้าที่การงานแก่ผู้ร่วมงานและผู้เกี่ยวข้องเพ่ือครองงานได้ ถ้าผู้บริหารขาดคุณธรรม
ผู้บริหารจะไม่สามารถครองตนและครองคนได้15 ส่งผลต่อการท างานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร 
 
ปัญหำของกำรวิจัย   

โรงเรียนเป็นองค์การหลักทางสังคมที่มีบทบาทอย่างยิ่งในการให้การศึกษา อบรมสั่งสอนแก่
นักเรียนให้เป็นคนที่มีคุณภาพในด้านต่าง ๆ สามารถด ารงชีวิตร่วมกันในสังคมได้อย่างดีมีความสุข  
สามารถสร้างประโยชน์ให้เกิดแก่สังคมได้ ดังนั้นการจัดการศึกษาของโรงเรียนจึงนับว่ามีความส าคัญ  
ต้องค านึงถึงหลักสูตรเนื้อหาสาระในการศึกษา บุคลากรทุกคนในโรงเรียนทั้งผู้บริหาร คณะครูอาจารย์  
เจ้าหน้าที่ในโรงเรียนและนักเรียน ซึ่งแต่ละบุคคลต่างมีบทบาทหน้าที่ที่ส าคัญแตกต่างกันออกไปใน
การขับเคลื่อนให้การจัดการศึกษาเกิดประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผล อีกทั้งคุณธรรมของผู้บริหารก็มี
ความจ าเป็น ควรเสริมสร้างให้มีขึ้นในการท างาน ส่วนบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่งที่ให้การศึกษาก็คือ 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูต้องเป็นผู้ที่ท าหน้าที่หลักทางด้านการเรียนการสอนและส่งเสริม             

                                                           
13วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ:                

เอ็กซเปอร์เน็ท จ ากัด, 2542), 11. 
14วิจารณ์ พานิช, ผู้บริหำรองค์กรอัจฉริยะฉบับนักปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สถาบัน

ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2551), 17. 
15ส านักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, บทวิเครำะห์สถำนภำพกำรพัฒนำครูทั้งระบบและ

ข้อเสนอแนะแนวทำงกำรพัฒนำครูเพื่อคุณภำพผู้เรียน (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟิค 
จ ากัด, 2556), 42. 
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การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐหรือของเอกชน16 แต่จะพบปัญหาต่าง ๆ 
เกี่ยวกับผู้บริหารสถานศึกษาที่ถูกกล่าวหาว่า กระท าผิดวินัยเป็นเหตุให้สถานศึกษาเสียหาย ส่งผล
กระทบต่อครูและนักเรียน จากการศึกษาเอกสารสรุปงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคดี ของงาน
วินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ปี 2554 – 
2556 พบปัญหาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ดังนี้  1) ปัญหาการพิจารณาจัดสรรหนังสือเรียน
ให้กับนักเรียนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี และตรวจสอบการเรียกเก็บเงินค่าบ ารุงการศึกษาของ
โรงเรียนเนื่องจากเห็นว่าไม่สอดคล้องกับนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ 2) การด าเนินการ
ทางวินัยกับผู้อ านวยการโรงเรียนปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย 3) การร้องทุกข์การพิจารณาเลื่อน
ขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การร้องเรียนเก็บเงินค่า
แรกเข้าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 5) การร้องเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนมีการกระท าผิดกฎหมายหรือมี
พฤติกรรมและท างานส่อไปในทางด้านการเงินและพัสดุอุปกรณ์ของโรงเรียนกับพวก 6) การร้องเรียน
เกี่ยวกับความไม่เป็นธรรมเรื่องตู้เก็บอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ภายในห้อง ICT และถูกร้องเรียนเรื่อง
มาตรฐานระเบียบวินัยโรงเรียน 7) การร้องเรียนเรื่องบอกเลิกสัญญาขายน้ าปั่นภายในโรงเรียนโดยไม่
แจ้งให้ผู้ขายทราบล่วงหน้า 8) การเก็บค่าเทอมแพง 9) การขอบริจาคค่าเสื้อผ้า 10) การจัดการเรียน
การศึกษาห้องละ 80 คน/ ครู 1 คน/ คาบเรียน 11) การถูกท าร้ายร่างกายและถูกหมิ่นประมาทซึ่ง
หน้า 12) การเปิดภาคเรียนในวันหยุดราชการ 13) การเก็บค่าเทอมแต่ให้เขียนเป็นค่าบริจาค17  

ถึงแม้สรุปงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคดีของงานวินัยและนิติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ตั้งแต่ปี 2554 – 2556 พบว่า ผลการด าเนินการ                
ส่วนใหญ่ คือ ยกค าร้องทุกข์ แต่ผู้อ านวยการโรงเรียนก็มีพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงที่แสดงให้เห็นว่า                
ขาดคุณธรรมในการบริหาร ซึ่งแนวโน้มการกระท าผิดทางวินัยของข้าราชการครูมีเพ่ิมสูงขึ้น                   
เมื่อพิจารณาจ าแนกตามต าแหน่ง พบว่าผู้บริหารจะมีแนวโน้มอัตราร้อยละสูงกว่าครู ท าให้ ปัญหา
ดังกล่าวนอกจากจะมีผลกระทบต่อคุณภาพการศึกษา คือ ครูไม่ตั้งใจในงานสอน ผลสัมฤทธิ์ทาง                 
การเรียนของผู้เรียนต่ า ไม่มีการพัฒนาพฤติกรรมคุณธรรม จริยธรรม เนื่องจากขาดแบบอย่างที่ดีและ
โยงไปสู่ปัญหาต่าง ๆ ทั้ง ทางด้านเศรษฐกิจ ปัญหาทางจิตใจ และน าไปสู่ความเสื่อมโทรมของสถาบัน
ครูและบุคลากรทางการศึกษา18    

ปัญหาที่ผู้บริหารถูกร้องเรียนสะท้อนให้เห็นว่า ผู้บริหารไม่สามารถบริหารงานโดยยึดหลัก
คุณธรรม เช่น การเก็บค่าเทอมแพง จะพบว่าผู้บริหารปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับสัปปุริสธรรม ที่ว่า
มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์ รู้จัก              

                                                           
16ธีรศักดิ์ อัครบวร, ควำมเป็นครูไทย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ ก. พลพิมพ์ (1996) จ ากัด, 

2544), 9-13. 
17งานวินัยและนิติการกลุ่มบริหารงานบุคคล ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  

8, “สรุปงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และคดี,” 30 กันยายน 2554.  
18ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครู , ตำมรอยพระยุคลบำท (กรุงเทพฯ : บริษัท 

ประชาชน จ ากัด, 2544), 3. 
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ความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับและ                    
การสนุกสนานร่าเริงทั้งหลาย ท าการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพ่ือผลดีแท้จริงที่พึง
ต้องการ โดยมิใช่เพียงเพ่ือเห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ท าตามความพอดีแห่ง
เหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วยปัญญา ส่วนปัญหา
การร้องทุกข์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นธรรมและไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น 
แสดงว่าผู้บริหารปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับสัปปุริสธรรม ที่ว่า ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ  คือ                  
รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไปเกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่
และด าเนินกิจการต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนเองจะต้องประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล ปัญหาการเปิด                 
ภาคเรียนวันหยุดราชการ จะพบว่าผู้บริหารปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับสัปปุริสธรรม ที่ว่า กาลัญญุตา          
รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจท าหน้าที่การงาน 
ปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน และปัญหาผู้บริหารท าร้ายร่างกายและหมิ่นประมาทซึ่งหน้า 
แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารปฏิบัติตนไม่สอดคล้องกับสัปปุริสธรรม ที่ว่า  ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จัก
และเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่าโดยอัธยาศัยความสามารถและคุณธรรม เป็นต้น19   
 จากการศึกษาสภาพปัญหาดังกล่าว ผู้บริหารหลายท่านมีความรู้ ความสามารถ เข้าใจ
หลักการบริหารงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี แต่ถ้าบริหารงานไม่ดี ไม่เหมาะสม ผลสัมฤทธิ์ของงานก็ไม่ตรง
ตามวัตถุประสงค์ท่ีตั้งไว้ ขาดคุณธรรมก็จะท าให้งานไม่ประสบความส าเร็จ ไม่สามารถสร้างความเป็น
อัจฉริยภาพของสถานศึกษาได้ สถานศึกษาไม่มีกระบวนการพัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผล                 
ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาไม่สามารถด าเนินการด้วยความร่วมแรง ร่วมใจ ไม่เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน
ตลอดจนไม่ได้พัฒนาชีวิตการท างานให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาและท าการวิจัย
เรื่อง “สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8” โดยเลือกสัปปุริสธรรมของผู้บริหารและอัจฉริยภาพของสถานศึกษามาเป็น
แนวความคิดในการวิจัยครั้งนี้  เพ่ือน าผลการศึกษามาใช้เป็นแนวทางในการสร้างอัจฉริยภาพของ
สถานศึกษาควบคู่กับสัปปุริสธรรมจนผู้บริหารสถานศึกษาสามารถพัฒนาการท างาน โดยเฉพาะงาน
การบริหารให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลทั้งต่อตนเอง นักเรียน โรงเรียน สังคมและ
ประเทศชาติต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
19พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

บริษัท สหธรรมิก, 2553), 15. 
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วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 จากความเป็นมา ความส าคัญ สภาพปัญหาของงานวิจัยดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนด
วัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพ่ือทราบสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม  
ศึกษาเขต 8  

2. เพ่ือทราบอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 8 

3. เพ่ือทราบความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
  
ข้อค ำถำมของกำรวิจัย  
 เพ่ือให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ก าหนดไว้และเป็นแนวทางของการแสวงหา
ค าตอบและแนวทางในการศึกษาวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดข้อค าถามของการวิจัยไว้ดังนี้ 

1. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 8 อยู่ในระดับใด 

2. อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ใน 
ระดับใด 

3. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 หรือไม ่
 
สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาและหาค าตอบส าหรับการวิจัย  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดสมมติฐาน
ของการวิจัย  ไว้ดังนี้ 

1. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
อยู่ในระดับปานกลาง 

2. อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ใน 
ระดับปานกลาง 

3. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
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ขอบข่ำยเชิงมโนทัศน์สรุปของกำรวิจัย  
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอขอบข่ายทางทฤษฎีของการวิจัย ตามแนวคิดของแคทซ์และ
คานห์ (Daniel Katz and Robert L. Kahn) โดยกล่าวว่า องค์การเป็นระบบเปิดประกอบด้วยระบบ
ย่อย ๆ ภายในองค์การที่มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมภายนอก โดยระบบจะเปิดรับตัวป้อน (Input) 
มีกระบวนการ (Process) ที่จะเปลี่ยนแปลงตัวป้อนให้กลายเป็นผลผลิต (Output) และมีปฏิสัมพันธ์
กับสิ่งแวดล้อม (Context) ทั้งภายในและภายนอกองค์การ และการให้ข้อมูลย้อนกลับ  (Feedback) 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา20 โดยในระบบการบริหารจัดการศึกษามีปัจจัยน าเข้า (Input) ได้แก่ 
บุคลากร นโยบาย งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การจัดการ ส่วนทางด้านกระบวนการ (Process) คือ 
การบริหาร การจัดการเรียนการสอน การนิเทศ ท าให้เกิดผลผลิต (Output) ได้แก่ ผลสัมฤทธิ์ทาง             
การเรียนของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียน21 มีความสัมพันธ์กันดังแผนภูมิที่ 1   
 ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร มีนักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิด
เกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหาร ไว้ดังนี้  โกสินทร์ รังสยาพันธ์ กล่าวถึงคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร                  
โดยอาศัยหลักธรรม ที่พุทธทาสภิกขุเรียกว่า “ธรรมส าหรับผู้บริหาร” ดังนี้ 1) ผู้บริหารอุทิศตนให้กับ
การปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 2) ผู้บริหาร มีเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม  
ซื่อสัตย์ 3) ผู้บริหารมีการครองตนที่ดี ไม่มีหนี้สินพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด 4) จิตใจ
ของผู้บริหารต้องเต็มไปด้วยเมตตา กรุณา และปัญญา 5) ผู้บริหารเป็นปูชนียบุคคล และท าประโยชน์
แก่โลกอย่างมหาศาล22  ส่วนส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า ผู้บริหาร
โรงเรียนควรยึดหลักคุณธรรมในเรื่องต่อไปนี้เป็นพ้ืนฐาน คือ 1) มีเมตตา กรุณา ต่อเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้อ่ืน 2) มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 3) ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
4) มีความยุติธรรม มีเหตุผลวางตัวเป็นกลาง 5) มีความรักห่วงใยผู้ร่วมงาน 6) ปฏิบัติตนเป็น
แบบอย่างที่ดี  7) ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้อ่ืน 8) มองโลกในแง่ดี 9) ยึดระบบคุณธรรม
ในการบริหารงาน23 ส าหรับ เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวว่า หลักธรรมส าหรับผู้บริหาร คือ                    
พรหมวิหารสี่ ซึ่งประกอบด้วย 1) เมตตา ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น 2) กรุณา ความสงสารเมื่อ
เห็นคนอื่นได้รับทุกข์ 3) มุทิตา พลอยยินดีในความสุขความส าเร็จของผู้อื่น 4) อุเบกขา24 อีกทั้งพระรา
ชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าวว่านักบริหารต้องมีคุณธรรมเป็นพลังในการบริหาร 4 ประการ คือ                          

                                                           
20Daniel Katz and Robert L. Kahn, The  Social  Psychology of Organization, 

2nd ed. (New York: John Wiley & Sons,1978), 20.  
21มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , เอกสำรกำรสอนชุดวิชำหลักและระบบบริหำร

กำรศึกษำ, พิมพ์ครั้งที่ 14 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74.   
22พุทธทาสภิกขุ, ธรรมส ำหรับครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 2540), 89-105. 
23ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ประสิทธิภำพกำรบริหำรโรงเรียน

ประถมศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพานิช, 2540), 73-75. 
24เสฐียรพงษ์ วรรณปก, “ธรรมหญ้าปากคอกส าหรับนักบริหาร”, เอกสารประกอบ                 

การสัมมนาเรื่ องความรู้ และคุณธรรมส าหรับผู้ บริหาร  ภาควิชาการบริหารการศึกษา                            
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16-17 กันยายน 2540, 7-9.  
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1) ปัญญาพละ คือ มีก าลังแห่งความรอบรู้ตน เรื่องคน และเรื่องงาน 2) วิริยะพละ คือ ก าลังแห่ง
ความขยันที่จะปลุกใจตนเองและคนอ่ืนตลอดเวลา 3) อนวัชชพละ คือ ก าลังแห่งความสุจริตที่
ปราศจากรูรั่วแห่งชีวิตอันเกิดจากอบายมุข และ 4) สังคหพละ คือ ก าลังแห่งมนุษยสัมพันธ์ที่จะ
ประสานใจคนร่วมงานเข้าด้วยกันด้วยความโอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และวางตน
พอดี25 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพได้สรุปไว้ในโครงการพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าการ ว่า ผู้บริหารที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมโดย
การยึดหลักธรรม 3 ประการ ประกอบด้วย 1) หลักหิริโอตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรง
กลัวต่อบาปและความชั่วทั้งปวง 2) หลักขันติโสรัจจะ หมายถึง ความทนได้เทื่อถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่
พึงปรารถนา และ 3) หลักสติสัมปชัญญะ หมายถึง การมีจิตใจจดจ่อกับกิจที่เจตนากระท าอยู่ และมี
ความรู้ตัวอยู่เสมอว่าก าลังท า ก าลังพูด หรือก าลังคิดอะไรอยู่ในแต่ละขณะจิต26 พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึง สัปปุริสธรรม 7 ว่าเป็นธรรมของคนสมบูรณ์แบบที่ผู้บริหารพึงปฏิบัติ                      
7 ประการ ดังนี้ 1) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล                         
3) อัตตัญญุตา รู้ตน 4) มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี 5) กาลัญญุตา รู้กาล 6) ปริสัญญุตา               
รู้ชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล27 โดยสอดคล้องกับส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม               
ซึ่งได้สังเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมและกล่าวถึงหลักธรรมสัปปุริสธรรม ทั้ง 7 ด้านเช่นกัน28 

ในด้านแนวคิดเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษานั้น มีนักวิชาการหลายท่านเสนอแนวคิด 
ไว้ดังนี้พินชอตและพินชอต (Pinchot and Pinchot) กล่าวถึง แนวคิดไว้ 7 ประการมีใจความส าคัญ
ว่า 1) การกระจายความจริงและมีสิทธิ (Widespread truth and right) 2) เป็นองค์กรที่มี                      
การบริหารอิสระ (Freedom of enterprise) 3) การมีทีมงานที่เป็นอิสระ (Liberated team) 3.1) 
สมาชิกทีมต้องสนใจและตระหนักถึงปัญหาและความอยู่รอดขององค์กร การท างานต้องสนใจข้อมูล 
ข่าวสาร น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ท้ังภายในและภายนอก ประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการเพ่ือ
น ามาประกอบการวางแผน 3.2) ทีมงานมีสัมพันธภาพกันอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์ที่ดีของสมาชิก
จะท าให้สามารถกระจายข้อมูล ข่าวสารและช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถพัฒนางานได้เร็วขึ้น 3.3) 
มีการกระตุ้นให้มั่งสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้างแรงจูงใจและเป็นการส่งเสริมให้ก าลังใจ  3.4) 
ตั้งเป้าหมายความส าเร็จไว้ล่วงหน้า ท าให้ทราบว่าจะต้องแบ่งงานอย่างไร ใช้ทักษะความรู้อะไร 
เริ่มท าเมื่อใด และตัดสินปัญหาวิธีไหน 3.5) สร้างข้อตกลงเกี่ยวกับการท างานในทีมท าให้สมาชิกมี

                                                           
25พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส ำหรับนักบริหำร (กรุงเทพฯ:  โรงพิมพ์

ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 55. 
26ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ชุดวิชำภำวะผู้น ำทำงกำรศึกษำ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 

2549), 102-103. 
27พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

บริษัท สหธรรมิก, 2553), 14-16. 
28ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม , แผนกำรปฏิบัติกำรประจ ำปีงบประมำณ 

2543. (นครปฐม : ฝ่ายแผนงานและงบประมาณส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม, 2543) , 
ไม่ปรากฏหน้า. 
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ความกล้าที่จะเผชิญกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนและรับผิดชอบสิ่งที่เกิดขึ้นจากการท างานร่วมกันทั้ง
ที่ประสบความส าเร็จหรือล้มเหลว 3.6) มีการติดต่อสื่อสารที่ดี มีการให้ข้อมูลป้อนกลับที่รวดเร็ว 
เปิดเผยข้อมูลภายในทีม เพ่ือน าไปใช้ในการปฏิบัติงานและปรับปรุงงานให้ดีขึ้น 3.7) สร้างเครือข่าย
ระหว่างทีม และองค์กรท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลตลอดจนทรัพยากรต่าง ๆ เป็นการท างานแบบ
ไร้ขอบเขต 4) มีความเสมอภาคและมีความหลากหลาย (Equality and diversity) 5) สร้างเครือข่าย
การเรียนรู้โดยความสมัครใจ (Voluntary learning) 6) การมีประชาธิปไตยในตนเอง (Democratic 
self-management) 7) ลดบทบาทการควบคุมจากส่วนกลาง (Limited corporate governance)29 
ส่วนชิดแดนมานลักกา (Sydanmaanlakka) กล่าวถึงคุณลักษณะขององค์กรที่มีอัจฉริยภาพ ไว้ดังนี้               
1) องค์กรต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน มีการบริหารวิสัยทัศน์ภายในองค์กรเพ่ือให้ทุกๆ คนได้
ทราบถึงเป้าหมายที่เป็นหนึ่งเดียวกัน นอกจากนั้นวิสัยทัศน์ยังต้องสามารถบางย่อยๆ ลงไปได้อีก และ
มีการใช้การติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเพ่ือก าหนดทิศทางการปฏิบัติที่ถูกต้องได้ 2) โครงสร้าง
องค์ กรสนับสนุนต่อการ เริ่ มต้ น ใหม่  มี ลั กษณะยื ดหยุ่ น  มีที มงานและกระบวนการที่ ดี                                
มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยมีความสามารถขององค์กรเป็นศูนย์กลางคอยสนับสนุนในส่วนที่
จ าเป็นอื่นๆ องค์กรนี้จะก้าวหน้าอย่างคงที่ ศูนย์กลางความสามารถใหม่จะถูกเชื่อมโยงเข้ามา ในขณะ
ที่บางส่วนถูกเคลื่อนย้ายออกไป บางส่วนขององค์กรก็ไม่คงอยู่อย่างถาวร ส่วนหนึ่งขององค์ประกอบ
และการบังคับบัญชาในองค์กรซึ่งได้เชื่อมต่อส่วนต่าง  ๆ ทั้งหมดเข้าด้วยกันจ าเป็นส าหรับทุกๆ 
สถานการณ์ และท่ีส าคัญที่สุดคือ องค์กรไม่ได้สิ้นสุดในตัวเอง แต่เป็นหนทางส าหรับบรรลุเป้าหมายที่
ต้องการ 3) องค์กรถูกจัดการอย่างชัดเจนและโดดเด่น สามารถก าหนดทิศทางการปฏิบัติงานได้และ
ถูกเชื่อมต่อเข้ากับวัฒนธรรมองค์กรซึ่งพยายามที่จะสร้างขึ้น เช่น การเคารพผู้อ่ืน การเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง และการสนับสนุนการพัฒนา ทั้งนี้เป็นไปได้ว่าในอนาคตลูกจ้างจะเป็นฝ่ายเลือกนายจ้างตาม
คุณค่าที่แสดงออกขององค์กรมากขึ้น 4) แนวคิดในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นพ้ืนฐานใน                
การปฏิบัติงานทั้งหมดโดยการจัดการคุณภาพถูกก าหนดให้มีในทุก ๆ กระบวนการและการท างานใน
องค์กร โดยคุณภาพสูงสุดจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของแต่ละคน ซึ่งท าให้เกิดผลลัพธ์จากการท าหน้าที่ที่ดี
ที่สุดของแต่ละคนนั่นเอง 5) องค์กรมีการบ่งบอกถึงกระบวนการที่ชัดเจนในการท างานโดย
กระบวนการเหล่านั้นจะถูกปฏิบัติตามความจ าเป็นของลูกค้า ท าให้ขีดความสามารถหลักและกิจกรรม
สนับสนุนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง การตรวจสอบอย่างเข้มงวดถูกสร้างขึ้นด้วยการจัดการทรัพยากรบุคคล
โดยมีพนักงานเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญที่สุดขององค์กรท าให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลกลายเป็น
ภารกิจที่ส าคัญมากในการบริหารงาน ความพึงพอใจของพนักงานจะถูกบันทึกด้วยแบบส ารวจ
ความคิดเห็นขององค์กรดังนั้นกล่าวได้ว่า คนเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร 6) องค์กรจะเน้นการจัดการ
คุณภาพซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการการปฏิบัติงาน 7) องค์กรให้ความส าคัญในการจัดการผล                   
การปฏิบัติงานซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในทุกระดับขององค์กรเป็นกระบวนการที่ยืนยันได้ว่าพนักงานในองค์กร
ท างานได้อย่างเป็นระบบ 8) องค์กรให้ความส าคัญต่อการจัดการความสามารถเพ่ือองค์กรจะท าการ
ตรวจสอบด้านความสามารถในทุกกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงาน  9) องค์ถือว่าการจัดการ

                                                           
29Gifford & Elizabeth Pinchot, The Intelligent Organization. (Berrett-Koehler 

Publishers, 1996), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
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ความรู้เป็นส่วนส าคัญท่ีองค์กรเอื้ออ านวยให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความรู้ในองค์กร 10) องค์กร
เน้นการท างานเป็นทีมโดยองค์กรจะถูกออกแบบมาให้เหมาะกับการท างานเป็นทีม มีการประเมินผล
การท างาน และสร้างระบบผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม 11) องค์กรจะรวบรวมข้อมูลย้อนกลับใน
ทุก ๆ การเรียนรู้ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง มีแบบส ารวจที่ครบถ้วนทุกด้ านทั้ง 360 องศา 
เช่นเดียวกับระบบการใช้ดุลดัชนีองค์กร (Balanced Scorecard: BSC) ที่ได้กลายมาเป็นงานประจ า
ในองค์กรไปแล้ว วัฒนธรรมการใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้จะสนับสนุนให้มีการสนทนาเกิดการสร้างสรรค์
ความคิดที่ดีเลิศออกมาได้ 12) เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสารจะถูกน ามาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ่งถือเป็นแนวคิดท่ีจะช่วยพัฒนาหนทางใหม่ ๆ ในการท างาน ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงการปรับปรุงบทบาทแต่
ยังเป็นการเพ่ิมขีดความสามารถในการปฏิบัติงานอีกด้วย เทคโนโลยีใหม่ ๆ น ามาซึ่งกลไกใหม่ ๆ ใน
การสร้างสรรค์งาน เช่น ระบบ Intranet และระบบโครงข่ายหรือระบบการท างานแบบกลุ่ม                   
13) การบริหารถูกมองเป็นงานบริการในรูปแบบหนึ่งซึ่งมีเป้าหมายในการให้เกิดผลส าเร็จแก่องค์กร 
องค์กรอัจฉริยะจ าเป็นต้องมีหลายสิ่งทั้งการบริหารเป็นทีม การบริหารมีส่วนร่วมการฝึกสอน และ
ภาวะผู้น าของตนเอง และนอกจากนั้นยังจ าเป็นต้องมองถึงรูปแบบการบริหารแบบอ่ืน ๆ อีกด้วย           
14) องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดขององค์กรคือความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเริ่มใหม่ ถึงแม้ว่าจะยัง
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดข้ึนแบบทันทีทันใดก็ตาม นอกจากนั้นการตรวจสอบระบบต่างๆ ในองค์กรยัง
มีความจ าเป็นมากถึงแม้ว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จแล้วก็ตาม จ าไว้ว่า “ไม่มีสิ่งใดจะช่วยรักษา
องค์กรที่ประสบความส าเร็จ” เราต้องเคารพในการเปลี่ยนแปลงเหมือนกับว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติโดยพนักงานทุกคนต้องพร้อมส าหรับความท้าทายใหม่ ๆ อยู่เสมอ 30 และ อัลเบรชท์ 
(Albrecht) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะองค์กรที่มีอัจฉริยภาพ 7 ประการ ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Visoin) 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Shared Fate) 3) ความต้องการเปลี่ยนแปลง 
(Appetite for Change) 4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Heart) 5) การจัดโครงสร้างและความ
สอดคล้องในองค์กร (Alignment and Congruence) 6) การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge 
Deployment) 7) ความกดดันในการท างาน (Performance Pressure)31   
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
30Sydanmaanlakka, An Intelligent Organization. (United Kingdom: Capstone, 

2002), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
31Karl Albrecht, The Power of Minds at work: Organizatonal Intelligence in 

Action. (New York: Amacom, 2003), 43-47.  
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แผนภูมิที่  1  ขอบข่ายเชิงมโนทัศน์สรุปของการวิจัย  
ที่มา  :  Daniel Katz and Robert L. Kahn, The  Social  Psychology of  Organization, 
2nd ed. (New York: John Wiley & Sons, 1978), 20. 

:  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, เอกสารการสอนชุดวิชาหลักและระบบบริหารการศึกษา, 
พิมพ์ครั้งที่ 14 (นนทบุรี: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2543), 74.   

:  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก, 2553), 14-16.  

:  Karl Albrecht, The Power of Minds at Work: Organizatonal Intelligence in 
Action. (New York: Amacom, 2003), 44-47.  
 
 
 
 
 

สภำพแวดล้อม (context) 
สภาพเศรษฐกิจ  สภาพสังคมและการเมือง  ฯลฯ 

ปัจจัยน ำเข้ำ  
(Input) 

- บุคลากร 
 
 
 
- นโยบาย 
- งบประมาณ 
- วัสดุอุปกรณ์ 
- การจัดการ 

ผลผลิต  
(Output) 

- ผลสัมฤทธิ์ทาง 
การเรียนของ
นักเรียน 

- คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของ
นักเรียน 
 

กระบวนกำร 
(Process) 

- การบริหาร 
 

 
 
 

- การจัดการเรียน
การสอน 

- การนิเทศ 

- อัจฉริยภำพของ
สถำนศึกษำ 
 

ข้อมูลย้อนกลับ 
(Feedback) 

- สัปปุริสธรรม
ของผู้บริหำร 
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ขอบเขตของกำรวิจัย     
ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยต้องการทราบความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับ

อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 จึงได้ก าหนด               
ตัวแปรที่ศึกษา ดังนี้ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ซ่ึงพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) 
กล่าวถึง สัปปุริสธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ไว้ว่า สัปปุริสธรรม ประกอบด้วย 1) ธัมมัญญุตา       
รู้หลักและรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล 3) อัตตัญญุตา รู้ตน 4) มัตตัญญุตา              
รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี 5) กาลัญญุตา รู้กาล 6) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล                 
ส่วนอัจฉริยภาพของสถานศึกษา ผู้วิจัยใช้แนวความคิดของ อัลเบรชท์ (Albrecht) ประกอบด้วย               
1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความต้องการเปลี่ยนแปลง                       
4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 5) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร 6) การจัดการ                
องค์ความรู้ 7) ความกดดันในการท างาน ซึ่งในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของ                
การวิจัย ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
แผนภูมิที่  2  ขอบเขตของการวิจัย   
ที่มา  : พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
บริษัท สหธรรมิก, 2553), 14-16.  

: Karl Albrecht, The Power of Minds at work: Organizatonal Intelligence in 
Action. (New York: Amacom, 2003), 44-47. 

 
 
 
 
 

อัจฉริยภำพของสถำนศึกษำ (Ytot) 
  1. วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1)  
  2. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Y2) 
  3. ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Y3)  
  4. มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Y4)  
  5. การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร  
      (Y5) 
  6. การจัดการองค์ความรู้ (Y6)  
  7. ความกดดันในการท างาน (Y7)  

สัปปุริสธรรมของผู้บริหำร (Xtot) 
1. ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1) 
2. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและ 

รู้จักผล (X 2) 
3. อัตตัญญุตา รู้ตน (X 3)   
4. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X 4)  
5. กาลัญญุตา รู้กาล (X 5)   
6. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน (X 6) 
7. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X 7)  
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นิยำมศัพท์เฉพำะ 
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ตรงกัน ผู้วิจัยจึงได้นิยาม
ความหมายของค าต่าง ๆ ไว้ดังนี้  
 สัปปุริสธรรมของผู้บริหำร หมายถึง ธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีพึงมีพึงยึดถือและ
ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนเองและผู้อ่ืน โดยใช้สัปปุริสธรรม ทั้ง 7
ด้านดังนี้ 1) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล 3) อัตตัญญุตา 
รู้ตน 4) มัตตัญญุตา รู้ประมาณ 5) กาลัญญุตา รู้กาล 6) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล   

อัจฉริยภำพ หมายถึง กระบวนการที่สามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดของบุคลากรเพ่ือท าให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้แนวคิดทั้ง 7 ด้าน ดังนี้                      
1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความต้องการเปลี่ยนแปลง                              
4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 5) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร 6) การจัดการ             
องค์ความรู้ 7) ความกดดันในการท างาน 

สถำนศึกษำสังกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 8 หมายถึง โรงเรียนของ
รัฐบาลที่เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีหน่วยงานบริหารราชการ
ทางการศึกษาท าหน้าที่ก ากับดูแลโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จ านวน 55 
โรงเรียน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งตั้งอยู่ในพ้ืนที่ตามการปกครองของ
จังหวัดราชบุรีและจังหวัดกาญจนบุรี มีพ้ืนที่อ าเภอเมืองราชบุรีเป็นที่ตั้งส านักงานเขต  
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บทที่ 2 
วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

   
ในการศึกษาเรื่อง “สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8” นั้น ผู้วิจัยได้ศึกษาหลักการแนวคิดทฤษฎีและองค์ความรู้                    
ต่าง ๆ รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของ
วรรณกรรมที่เก่ียวข้องในการวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เสนอเป็นหัวข้อ ดังต่อไปนี้  

 
สัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหาร 

 
ความหมายของคุณธรรม 

ศักดิ์ชัย นิรัญทวี กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณภาพของจิตใจที่เข้าถึงความดีงามขั้นสูง 
ซึ่งเป็นขั้นที่อยู่เหนือสภาพของสังคม สิ่งแวดล้อม เป็นคุณงามความดีในตัวของมันเอง 1 ซึ่งกีรติ               
บุญเจือ กล่าวไว้ว่า คุณธรรม (virtue) หมายถึง ความเคยชินในการประพฤติดีอย่างใดอย่างหนึ่ง2            
ส่วนปราชญา กล้าผจญ กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาวะที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
ความดีงามท้ังหลาย อันเกิดจากการเป็นผู้มีธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ มีสภาวะจิตใจที่เหนี่ยวรั้งไว้มิให้
ท าชั่ว3 วศิน อินทรสระ กล่าวไว้ว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัยอันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยนี้
ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกันมาเป็นเวลานาน4 ส่วนชูวงศ์ ฉายะบุตรและคณะ 
กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง หลักการประพฤติปฏิบัติที่ดีที่สร้างประโยชน์แก่ตนเองและผู้อ่ืน  เช่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นต้น5 และลิขิต ธีรเวคิน ได้กล่าวว่า คุณธรรม หมายถึง 
จิตวิญญาณของปัจเจกบุคคล ศาสนา และอุดมการณ์เป็นดวงวิญญาณของปัจเจกบุคคลและสังคม 

                                                           
1ศักดิ์ชัย นิรัญทวี , หนังสืออ่านประกอบการเรียนการสอนวิชาจริยศาสตร์ศึกษา 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524), 82. 
2กีรติ บุญเจือ, จริยศาสตร์ส าหรับผู้เริ่มเรียน, พิมพ์ครั้งที่ 8 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ไทยวัฒนา

พานิช จ ากัด, 2542), 79. 
3ปราชญา กล้าผจญ, คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ (กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์

(1988), 2544), 312. 
4วศิน อินทรสระ, จริยศาสตร์ (กรุงเทพฯ: บรรณกิจ , 2544), 286. 
5ชูวงศ์ ฉายะบุตรและคณะ,หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง  

วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, 2548), 3.  
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ปัจเจกบุคคลต้องมีวิญญาณ สังคมต้องมีจิตวิญญาณ คุณธรรมของปัจเจกบุคคลอยู่ที่                
การกล่อมเกลาเรียนรู้โดยพ่อแม่ สถาบันการศึกษา ศาสนา พรรคการเมืองและองค์กรของรัฐ6       
 กล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณงามความดีที่มีอยู่ในมนุษย์ ยึดถือปฏิบัติจนเป็น
นิสัย ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนเองและผู้อ่ืน ซึ่งคุณธรรมเกิดจากการกล่อมเกลาและ
การปลูกฝังภายในจิตใจ 

 
ความส าคัญของคุณธรรม  

คุณธรรมเป็นปัจจัยส าคัญที่สร้างเสริมความสงบสุข และความเจริญให้แก่บุคคลเป็นส่วนตัว
และแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวม ซึ่งความส าคัญของคุณธรรม มีดังนี ้

1. คุณธรรมเป็นพื้นฐานการแสดงออกของการกระท าท่ีเป็นประโยชน์ต่อท้ังตนเองและต่อ 
ผู้อื่น อนึ่งคุณธรรมเป็นบ่อเกิดของจริยธรรมและเป็นแก่นของค่านิยม 

2. คุณธรรมเป็นสิ่งดีงามที่ควรปลูกฝังและด ารงรักษา 
3. คุณธรรมนั้นผูกพันอยู่กับความสุข คือ คุณธรรม เป็นเหตุให้พบความสุขและสร้าง 

ความพอใจทางวิญญาณได้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง 
4. คุณธรรมนั้นเป็นวิธีการที่ดีท่ีสุดในการด าเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างสมคุณธรรม 

เพ่ือน ามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี และความเต็มสมบูรณ์ในชีวิต 
5. คุณธรรมนั้นเป็นสิ่งผูกพันอยู่กับคนดีและความดี และคุณธรรมเป็นสิ่งที่อยู่ใน 

ความควบคุมของเรา 
6. คุณธรรมเกี่ยวพันอยู่กับความเคยชินในการประพฤติดี ตรงกันข้ามกับกิเลส ซึ่งเป็น 

ความเคยชินในการประพฤติชั่ว 
7. คุณธรรมก่อให้เกิดคุณธรรมอ่ืน ๆ คือ เมื่อฝึกคุณธรรมใดคุณธรรมหนึ่งแล้ว ก็พลอย 

ให้คุณธรรมอ่ืน ๆ ไปด้วย แต่ถ้าปล่อยให้กิเลสอย่างหนึ่งเกาะกุม กิเลสอีกอย่างก็เกิดตามมาด้วย
เช่นกัน 

8. คุณธรรมเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ ผู้สนใจพัฒนาบุคลิกภาพจะต้องสนใจฝึกฝน 
คุณธรรมให้มั่นคงในการประพฤติดี ใครไม่ปลูกฝังคุณธรรม กิเลสก็จะเป็นเจ้าเรือน ยิ่งปลูกฝังคุณธรรม
เท่าใด ก็ยิ่งจะมีความโน้มเอียงที่จะท าความดีมากข้ึนเท่านั้น7  

วิศิน  อินทรสระ กล่าวถึง ความส าคัญและประโยชน์ของจริยธรรม  ดังนี้ 
1. จริยธรรมเป็นรากฐานอันส าคัญแห่งความเจริญรุ่งเรื่อง ความมั่งคงและความสงบสุขของ

ปัจเจกชน สังคม และประเทศชาติอย่างยิ่ง รัฐควรส่งเสริมประชาชนให้มีจริยธรรมเป็นอันดับแรก  
เพ่ือให้เป็นแกนกลางของการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง ฯลฯ 
การพัฒนาที่ขาดจริยธรรมเป็นหลักยึดย่อมเกิดผลร้ายมากกว่าดี เพราะผู้มีความรู้แต่ ขาดคุณธรรม  
ย่อมก่อให้เกิดความเสื่อมเสียได้มากกว่าผู้ด้อยความรู้ 
                                                           

6ลิขิต  ธีรเวคิน, คนไทยในอุดมคติ (กรุงเทพฯ: แมค, 2548), 20. 
7โกสินทร์  รังสยาพันธ์, ปรัชญาและคุณธรรมส าหรับครู (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์การศาสนา, 

2540), 20. 
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2. การพัฒนาการบ้านเมือง ต้องพัฒนาจิตใจคนก่อน หรืออย่างน้อยก็ให้พร้อม ๆ กันไปกับ 
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวิชาการอ่ืน ๆ เพราะการพัฒนาที่ไม่มีจริยธรรมเป็นแกนน านั้น
จะสูญเสียเปล่าและเกิดผลเสียเป็นอันมาก 

3. จริยธรรม หมายถึงความประพฤติ การกระท าและความคิดท่ีถูกต้องเหมาะสมการท า 
หน้าที่ของตนอย่างถูกต้องสมบูรณ์ เว้นสิ่ งควรเว้ น ท าสิ่งควรท า ด้วยความฉลาดรอบคอบ               
รู้เหตุรู้ผล ถูกต้องตามกาลเทศะและบุคคล 

4. การทุจริต คดโกง การเบียดเบียนในรูปแบบต่าง ๆ อันเป็นเหตุให้สังคมเสื่อมโทรม               
มีสาเหตุมาจากการขาดจริยธรรมของคนในสังคม ทรัพยากรธรรมชาติในโลกนี้น่าจะพอเลี้ยงชาวโลก
ไปได้อีกนาน ถ้าชาวโลกช่วยกันและทิ้งความละโมบโลภมาก แล้วมามีชีวิตอยู่อย่างเรียนง่ายช่วยกัน
อย่างสร้างสรรค์สังคม ยึดจริยธรรมเป็นทางด าเนินชีวิต ไม่ใช่ยึดเอาลาภยศความมีหน้ามีตาในสังคม
เป็นจุดหมาย 

5. จริยธรรมสอนให้เราเลิกดูหมิ่นกดขี่คนจน ให้เอาใจใส่เอ้ืออาทรต่อผู้สูงอายุ ซึ่งเป็น 
บุพการีของชาติ สอนให้เราถ่อมตัวเพ่ือให้เข้ากันได้ดีกับคนทั้งหลาย และไม่วางโตโอหัง อวดดีหรือ
ก้าวร้าวผู้อื่น สอนให้เราลดทิฐิมานะลงให้มาก ๆ เพ่ือจะได้มองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตามความเป็นจริงไม่หลง
ส าคัญตัวว่ารู้ดีกว่า มีความสามารถกว่าใครผู้น าที่มีจริยธรรมสูงย่อมเป็นที่เคารพกราบไหว้ของผู้คน
ทั้งหลายได้อย่างสนิทใจ เราจึงควรเลือกผู้น าที่สามารถน าความสงบสุขทางจิตใจมาสู่มวลชนได้ด้วย 
เพ่ือสันติสุขจะเกิดขึ้นภายในและภายนอก ความแข็งแกร่งทางก าลังกาย ก าลังทรัพย์และก าลังอาวุธ
นั้น ถ้าปราศจากความแข็งแกร่งทางจริยธรรมเสียแล้ว บุคคลหรือประเทศชาติจะเจริญมั่นคงอยู่นาน
ไม่ได้8  

อมรา เล็กเริงสินธุ์ กล่าวไว้ว่า คุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานที่ส าคัญของคนทุกคน คุณธรรม
เป็นเรื่องนามธรรมเกี่ยวกับคนดีที่อยู่ภายในจิตใจ คุณธรรมเป็นพฤติกรรม  หรือลักษณะการแสดงออก
ของคนเราจากภายใน เป็นสิ่งดีที่แสดงออก ทางกาย วาจา หรือจิตใจ ทั้งคุณธรรม  จริยธรรมเป็นค าที่
มีความเกี่ยวข้องกันในด้านคุณงาม ความดี กล่าวคือ จริยธรรมคือความประพฤติที่ถูกต้อง ดีงาม               
ทั้งกายและวาจา สมควรที่บุคคลจะประพฤติปฏิบัติ  เพ่ือให้ตนเอง และคนในสังคมรอบข้างมี                      
ความสงบสุข สงบ เยือกเย็น จริยธรรมเป็นเรื่องของการฝึกนิสัยที่ดี โดยการท าอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ
จนเป็นนิสัย ผู้มีความประพฤติงามอย่างแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีความสุขในด้านดีอยู่จนเป็นนิสัย               
ความพฤติดีงามอย่างแท้จริง จะต้องเป็นผู้มีความรู้สึกในด้านดีอยู่ตลอดเวลา คือมีคุณธรรม  อยู่ใน
จิตใจ หรืออาจกล่าวได้ว่า จริยธรรมเป็นเรื่องของการประพฤติปฏิบัติ เป็นพฤติกรรมภายนอก                          
ส่วนคุณธรรมเป็นสภาพคุณงามความดีภายในจิตใจ ซึ่งทั้งสองส่วนต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน พฤติกรรม
ของคนท่ีแสดงออกมาทั้งทางกาย  และวาจานั้น  ย่อมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์และเป็นไปตามความรู้สึกนึก
คิดทางจิตใจและสติปัญญา การพัฒนา คุณธรรม จริยธรรมของบุคคล จึงต้องพัฒนาทั้ง 3 ด้านควบคู่
กันไปคือการพัฒนาด้านสติปัญญา ด้านจิตใจและด้านพฤติกรรม9 
                                                           

8วศิน  อินทรสระ, พุทธจริยศาสตร์ (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ทองกวาว , 2541), 6-9. 
9อมรา เล็กเริงสินธุ์, คุณธรรมจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์เสมาธรรม, 

2542), 6-7. 
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ชูวงศ์  ฉายะบุตรและคณะ ได้สรุปความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรมไว้ว่า         
1. ช่วยให้การด ารงชีวิตเป็นไปอย่างสงบสุข 
2. ช่วยควบคุมความเจริญทางด้านวัตถุและจิตใจของมนุษย์ให้เติบโตไปพร้อม ๆ กัน 
3. ช่วยสร้างความมั่นคงทางจิตใจให้มนุษย์ 
4. ช่วยให้เรามีสติสัมปชัญญะและผู้อยู่ตลอดเวลา 
5. ช่วยให้มนุษย์น าความรู้และประสบการณ์ท่ีได้เรียนมาสร้างสรรค์แต่สิ่งที่มีคุณค่า 
6. ช่วยสร้างความมีระเบียบวินัยให้แก่บุคคลในชาติ 
7. ช่วยส่งเสริมคนดีให้มีจ านวนเพิ่มมากขึ้น 
8. ช่วยสร้างให้บุคคลในสังคมมีคุณธรรมประจ าใจ เช่น การรู้จักเสียสละ การรู้จักสามัคคี   

การงดเว้นจากการประพฤติมิชอบ10       
กล่าวโดยสรุปได้ว่า คุณธรรมมีความส าคัญทั้งต่อตนเองและสังคม ความส าคัญต่อตนเอง  

ได้แก่ ท าให้มีสติสัมปชัญญะตลอดเวลา ท าให้ด ารงชีวิตได้อย่างมีความสุข ท าให้มีบุคลิกภาพที่ดี
ปราศจากกิเลส ความส าคัญต่อสังคม ได้แก่ สร้างระเบียบวินัยให้เกิดขึ้นในชาติ เป็นแกนกลางของการ
พัฒนาด้านอ่ืน ๆ ทั้งเศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง การปกครอง และแก้ไขปัญหาทุจริต คดโกง                      
การเบียดเบียนในรูปแบบต่าง ๆ 
 
คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
 คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให้เกิดคุณความดี ละเว้นต่อการท าชั่ว
ทั้งปวงที่ผู้บริหารสร้างเสริมให้มีข้ึนในการท างาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรม
ราโชวาทแก่คณะครูอาวุโส ซึ่งเข้าเฝ้าเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน  2518 ว่า ครูตามแบบฉบับ มักจะมิได้
เป็นผู้บริบูรณ์ด้วยทรัพย์ ด้วยยศศักดิ์ อ านาจ และอิทธิพลนัก หากแต่บริบูรณ์ด้วยสมบัติทางคุณธรรม  
ทั้งนี้เพราะคุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวรั้งจิตใจบุคคลให้ประพฤติปฏิบัติ ในสิ่งที่ถูกที่ควร และเป็น
เครื่องช่วยเสริมให้บุคคลเป็นที่ยอมรับนับถือยกย่องของคนทั่วไป ด้วยคุณลักษณะดังกล่าว คุณธรรม
จึงมีความส าคัญและจ าเป็นต่อผู้บริหารเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 1) ท าให้เป็นที่เคารพยกย่อง                 
นับถือแก่ผู้ร่วมงานและคนทั่วไป  2) ช่วยให้ผู้ร่วมงานมีขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน  3)  ช่วยให้                      
การบริหารงานของโรงเรียนด าเนินอย่างราบรื่น 4) ช่วยให้ผู้ร่วมในโรงเรียนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
5) ช่วยให้เกิดความมั่นคงในโรงเรียนและอาชีพครู 6) ช่วยให้อาชีพครูเป็นอาชีพที่ยอมรับนับถือแก่       
คนทั่วไป11   

โกสินทร์ รังสยาพันธ์ ได้กล่าวว่า คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร หมายถึง การประพฤติปฏิบัติให้
เกิดคุณความดี ละเว้นต่อการท าชั่วทั้งปวงที่ผู้บริหารเสริมสร้างให้มีขึ้นในการท างาน  ผู้บริหาร
                                                           

10ชูวงศ์ ฉายะบุตร และคณะ, หนังสือเรียนสาระการเรียนรู้พื้นฐาน หน้าที่พลเมือง  
วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิช, 2548), 4-6. 

11ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, วารสารชุดฝึกอบรมโครงการอบรม
ผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา (กรุงเทพฯ: อรรถพลการพิมพ์, ม.ป.ป.), 244. 
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โรงเรียนต้องประพฤติปฏิบัติ โดยอาศัยหลักธรรม ที่พุทธทาสภิกขุเรียกว่า “ธรรมส าหรับผู้บริหาร”     
ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

1. ผู้บริหารอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 
2. ผู้บริหาร มีเมตตา กรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรม ซื่อสัตย์ 
3. ผู้บริหารมีการครองตนที่ดี ไม่มีหนี้สินพ้นตัว ไม่เก่ียวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด 
4. จิตใจของผู้บริหารต้องเต็มไปด้วยเมตตา กรุณา และปัญญา 
5. ผู้บริหารเป็นปูชนียบุคคลและท าประโยชน์แก่โลกอย่างมหาศาล12 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้กล่าวถึงคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร 

โรงเรียนว่า คุณธรรมผู้บริหารโรงเรียน แม้จะไม่ได้มีการก าหนดไว้อย่างชัด เจนว่าจะต้องยึดถือหรือ                       
มีคุณธรรมด้านใดบ้าง แต่ลักษณะที่แสดงคุณธรรมของผู้บริหารมีปรากฏในหลักของศาสนา ระเบียบ 
กฎหมาย ค าสั่ง จรรยา และวินัยของข้าราชการครู โดยสรุปแล้วผู้บริหารโรงเรียนควรยึดหลักคุณธรรม
ในเรื่องต่อไปนี้เป็นพ้ืนฐาน คือ 

1. มีเมตตา กรุณาต่อเพ่ือนร่วมงานและผู้อื่น 
2. มีความเสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว 
3. ไม่เอารัดเอาเปรียบผู้ร่วมงาน 
4. มีความยุติธรรม มีเหตุผลวางตัวเป็นกลาง 
5. มีความรักห่วงใยผู้ร่วมงาน 
6. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
7. ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน และผู้อ่ืน 
8. มองโลกในแง่ดี 
9. ยึดระบบคุณธรรมในการบริหารงาน13 
เสฐียรพงษ์ วรรณปก ได้กล่าวว่า คุณธรรมที่ได้รับการยอบรับจากสังคม และเป็นความ

คาดหวังทั้งของทางราชการและสังคม ที่จะเห็นข้าราชการได้ประพฤติปฏิบัติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ถ้าผู้บริหารโรงเรียนมีคุณธรรม กิจการต่าง  ๆ ย่อมมีความก้าวหน้า องค์การ
เจริญรุ่งเรือง มีความสงบสุข ผู้บริหารโรงเรียนควรประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างแก่บุคลากรใน
โรงเรียน คุณธรรมของผู้บริหารมีหลายประการซึ่งผู้บริหารจะต้องสร้างสมเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
จนเป็นลักษณะนิสัยประจ าของตนเอง หลักธรรมส าหรับผู้บริหาร คือ พรหมวิหารสี่ ซึ่งประกอบด้วย 

1. เมตตา ความรักความปรารถนาดีต่อผู้อื่น ความรักชนิดนี้ต้องเป็นรักแท้ไม่หวัง 
ผลตอบแทนใด ๆ ไม่จ ากัดแวดวงอยู่เฉพาะความรักเพ่ือนมนุษย์เท่านั้น หากครอบคลุมถึงสิ่งมีชีวิต           
ทุกประเภท 

2. กรุณา ความสงสารเมื่อเห็นคนอื่นได้รับทุกข์ และลงมือช่วยเหลือตามก าลังความสามารถ 

                                                           
12พุทธทาสภิกขุ, ธรรมส าหรับครู (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2540), 89-105. 
13ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ , ประสิทธิภาพการบริหารโรงเรียน

ประถมศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์สามเจริญพานิช, 2540), 73-75. 
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สามารถ ความกรุณานี้เป็นขั้นตอนที่สองต่อจากเมตตา และเป็นขั้นตอนที่เอ้ืออ านวยให้พลังเมตตา
เป็นพลังสร้างสรรค์สังคม 

3. มุทิตา พลอยยินดีในความสุขความส าเร็จของผู้อื่น คือ เห็นคนอ่ืนไม่ว่ามิตรหรือศัตรู 
ประสบความสุขส าเร็จในชีวิตก็พลอยปลาบปลื้มใจเสมือนหนึ่งความส าเร็จนั้นเป็นของตนด้วย 

4. อุเบกขา คือ เมตตาที่เสมอภาค กรุณาที่เสมอภาค มุทิตาที่เสมอภาค รักคนทั้งหมดเท่ากัน  
เห็นอกเห็นใจคนอ่ืนเหมือนกัน และช่วยเหลือทุกคนทัดเทียมกัน พลอยดีใจเมื่อเห็นคนอ่ืนได้รับ
ความสุขสมหวังและเสียใจเมื่อเขาผิดหวังเหมือน ๆ กัน ไม่เลือกที่รัก มักที่ชัง เป็นลักษณะของใจที่ไม่
นอนเอียงเพราะอคติใด ๆ14 
 พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) ได้กล่าวถึงเรื่องคุณธรรมส าหรับนักบริหารว่านักบริหาร 
คือ ผู้ที่ท างานให้ส าเร็จลุล่วงไปโดยอาศัยคนอ่ืน ผู้บริหารงานด้วยธรรมาธิปไตยที่ถือหลักการและ
ความส าเร็จของงานเป็นเรื่องส าคัญ จะต้องมีคุณธรรมเป็นพลังในการบริหาร 4 ประการ คือ                  
1) ปัญญาพละ คือ มีก าลังแห่งความรอบรู้ตน เรื่องคน และเรื่องงาน 2) วิริยะพละ คือ ก าลัง                     
แห่งความขยันที่จะปลุกใจตนเองและคนอ่ืนตลอดเวลา 3) อนวัชชพละ คือ ก าลังแห่งความสุจริตที่
ปราศจากรรูั่วแห่งชีวิตอันเกิดจากอบายมุข  และ 4) สังคหพละ ซึ่งหมายถึง ก าลังแห่งมนุษยสัมพันธ์ที่
จะประสานใจคนร่วมงานเข้าด้วยกันด้วยความโอบอ้อมอารี วจีไพเราะ สงเคราะห์ประชาชน และวาง
ตนพอดี  ผู้บริหารผู้มีคุณธรรมดังกล่าวอยู่ในหัวใจย่อมเป็นศูนย์รวมใจของผู้ร่วมงาน และสามารถ
จัดการให้งานในหน้าที่รับผิดชอบลุล่วงไปด้วยดี15 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา โดยส านักพัฒนาและส่งเสริมวิชาชีพได้สรุปไว้ในโครงการพัฒนา
วิชาชีพผู้บริหารการศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษาประจ าการ ในประเด็นของการควบคุมตนเองว่า
ควบคุมจิตใจตนเองเป็นสิ่งจ าเป็นอย่างมากในการเป็นผู้บริหารการศึกษา เนื่องจากผู้บริหารมี
ภาระหน้าที่เก่ียวข้องกับคนหมู่มากทั้งครู นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนทั่วไป และยังต้องรับผิดชอบ
บริหารจัดการงานทุกด้านให้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ บางครั้งอาจมีปัญหาหลาย ๆ เรื่องเกิดขึ้น
พร้อมกันให้ผู้บริหารต้องตัดสินใจ ผู้บริหารที่ดีจะต้องรู้จักควบคุมโดยการยึดหลักธรรม 3 ประการ 
ประกอบด้วย 1) หลักหิริโอตัปปะ หมายถึง ความละอายและความเกรงกลัวต่อบาปและความชั่ว                
ทั้งปวง 2) หลักขันติโสรัจจะ หมายถึง ความทนได้เมื่อถูกกระทบด้วยสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา มี                  
ความพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะต้องกระท าหรือต้องเกิดขึ้นทุกรูปแบบ และ 3) หลักสติสัมปชัญญะ 
หมายถึง การมีจิตใจจดจ่อกับกิจที่เจตนากระท าอยู่ และมีความรู้ตัวอยู่เสมอว่าก าลังท า ก าลังพูดหรือ
ก าลังคิดอะไรอยู่ในแต่ละขณะจิต16  
                                                           

14เสฐียรพงษ์  วรรณปก, “ธรรมหญ้าปากคอกส าหรับนักบริหาร” (เอกสารประกอบการ
สัมมนาเรื่องความรู้และคุณธรรมส าหรับผู้บริหาร ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 16-17 กันยายน 2540), 7-9. 

15พระราชวรมุนี (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), คุณธรรมส าหรับนักบริหาร (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
ธรรมสภา, ม.ป.ป.), 55. 

16ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา, ชุดวิชาภาวะผู้น าทางการศึกษา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา, 
2549), 102-103. 
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 ส าหรับแนวทางการใช้คุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐนั้น ก็มี
ความจ าเป็น องค์กรจ าเป็นต้องวางกรอบในการปฏิบัติงานดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งในทุกระดับทั้งระดับบริหารและในระดับปฏิบัติการ 
ควรจะต้องมีการฝึกฝนตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติ ให้อยู่ในแนวทางแห่งคุณธรรมและจริยธรรมทั้งปวง   
ทั้งในเรื่องหลักการปฏิบัติราชการตามสมรรถนะที่ก าหนดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  
และปรากฏผลสัมฤทธิ์เป็นประโยชน์ต่อประชาชนให้มากที่สุด โดยมีคุณธรรมและจริยธรรมและ
หลักธรรมของศาสนา ซึ่งทุกศาสนาสอนให้คนเรายึดมั่นในการกระท าความดีและแนวทางต่าง ๆ                          
อันประกอบด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่นในศีลธรรมอันดี ลดความเห็นแก่ตัว มีความเสียสละส่วนตน
เพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด เป็นตัวอย่างอันดีงามแก่ผู้อ่ืนด้วยความจริงใจและกระท าเป็น
ประจ าอยู่เสมอต่อเนื่องจึงจะปรากฏผลในทางที่ดีอย่างแท้จริง 

2. การปฏิบัติต่อส่วนรวมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนจะต้องแสดงออกถึงความจริงใจ 
ความชัดเจน เชื่อมั่นและยึดมั่นในเรื่องของคุณธรรมและจริยธรรม ความยุติธรรม ความเสียสละ                  
ไม่เกรงกลัวต่ออ านาจอิทธิพลใด ๆ ในการที่จะเป็นผู้น าในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดจากสังคมเดิมที่
ส่วนใหญ่ยึดมั่นในเรื่องวัตถุนิยม ทุนนิยม การแสวงหาความร่ ารวยจากการทุจริต ประพฤติมิชอบ          
การเอารัดเอาเปรียบผู้ที่ด้อยกว่ามาเป็นสังคมที่ยึดมั่นในด้านคุณธรรมและจริยธรรม  มีความซื่อสัตย์
สุจริตในงานที่รับผิดชอบ เพ่ือให้เป็นตัวอย่างที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อประเทศและประชาชนอย่าง
สูงสุด  

3. การด าเนินการในระดับนโยบาย รัฐบาลต้องมีความจริงใจในการก าหนดเรื่องของคุณธรรม
และจริยธรรมในการบริหารงานขององค์กรภาครัฐให้เป็นวาระตลอดกาล  ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของรัฐในทุกระดับยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตลอดไป รวมถึงการส่งเสริมผู้ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 
และสร้างคุณงามความดีท าประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมอยู่ตลอดเวลาให้ได้รับการยกย่องเชิดชูได้รับรางวัล
แห่งความดีให้มากที่สุด และมีการลงโทษผู้ที่ทุจริตประพฤตมิชอบอย่างเข้มงวดและจริงจัง เพ่ือมิให้
เป็นเยี่ยงอย่างแก่ผู้อื่นต่อไป17 
 
สัปปุริสธรรม 

สัปปุริสธรรม เป็นส่วนหนึ่ งของคุณธรรมซึ่งมีความส าคัญต่อตนเองและสังคม โดย                     
สัปปุริสธรรมในพระไตรปิฎก ได้แก่ สัปปุริสธรรม 7 และ สัปปุริสธรรม 8  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึง สัปปุริสธรรม 7 ว่าเป็นธรรมของคนสมบูรณ์
แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่าเป็นสมาชิกที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริงของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได้
ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้สามารถน าหมู่ชนและสังคมไปสู่สันติสุขและความสวัสดี มีธรรมหรือคุณสมบัติ 7 
ประการ ดังนี้ 

1. ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือ รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของสิ่งทั้งหลายที่ตนเข้าไป 

                                                           
17อุกฤษณ์ กาญจนเกตุ. Competency-Based Human Resources Management.              

การบริหารคน. 21, 4(2543): 19-22. 
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เกี่ยวข้องในการด าเนินชีวิต ในการปฏิบัติกิจหน้าที่และด าเนินกิจการต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนเองจะต้อง
ประพฤติปฏิบัติตามเหตุผล เช่น รู้ว่าต าแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่ และ                     
ความรับผิดชอบอย่างไร มีอะไรเป็นหลักการ จะต้องท าอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึง
ผลส าเร็จที่เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้น ๆ ดังนี้เป็นต้น ตลอดจนชั้นสูงสุดคือรู้เท่าทันกฎ
ธรรมดาหรือหลักความจริงของธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ                     
ไมต่กเป็นทาสของโลกและชีวิตนั้น 

2. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือ รู้ความหมาย และความมุ่งหมายของ 
หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจวัตถุประสงค์ของกิจการที่ตนกระท า รู้ว่าที่ตนท าอยู่อย่างนั้น ๆ ด าเนินชีวิต
อย่างนั้น เพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร หรือควรจะได้บรรลุถึงผลอะไร ที่ให้มีหน้าที่ ต าแหน่ง ฐานะ  
การงานอย่างนั้น ๆ เขาก าหนดวางกันไว้เพ่ือความมุ่งหมายอะไร กิจการที่ตนท าอยู่ขณะนี้เมื่อท าไป
แล้วจะบังเกิดผลอะไรบ้าง เป็นผลดีหรือผลเสียอย่างไร ดังนี้ เป็นต้น  ตลอดจนถึงขั้นสูงสุด                        
รู้ความหมายของคติธรรมดาและประโยชน์ที่เป็นจุดหมายแท้จริงของชีวิต 

3. อัตตัญญุตา รู้ตน คือ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลัง ความรู้ 
ความถนัด ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม  
และท าการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ที่จะสัมฤทธิ์ผล ตลอดจนแก้ไขปรับปรุงตนให้เจริญงอกงามถึง
ความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไป 

4. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือ รู้จักพอดี เช่น รู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่าย 
ทรัพย์  รู้จักความพอเหมาะพอดี ในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อน
นอนหลับและการสนุกสนานร่าเริงทั้งหลาย ท าการทุกอย่างด้วยความเข้าใจวัตถุประสงค์เพ่ือผลดี
แท้จริงที่พึงต้องการ โดยมิใช่เพียงเพ่ือเห็นแก่ความพอใจ ชอบใจ หรือเอาแต่ใจของตน แต่ท าตาม
ความพอดีแห่งเหตุปัจจัยหรือองค์ประกอบทั้งหลายที่จะลงตัวให้เกิดผลดีงามตามที่มองเห็นด้วย
ปัญญา 

5. กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่พึงใช้ในการประกอบกิจ 
ท าหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน เช่น รู้ว่า เวลาไหน ควรท าอะไร อย่างไร  
และท าให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูกเวลา ตลอดจนรู้จักกับ
เวลา และวางแผนการใช้เวลาอย่างได้ผล 

6. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้จักถ่ิน รู้จักที่ชุมชน และชุมชน รู้กาลควรประพฤติปฏิบัติในถิ่น 
ที่ชุมชน  และต่อชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหาควรต้องท ากิริยาอย่างนี้ ควรต้องพูดอย่างนี้  
ชุมชนนี้มีระเบียบวินัยอย่างนี้ มีวัฒนธรรมประเพณีอย่างนี้ มีความต้องการอย่างนี้ ควรเกี่ยวข้อง ควร
ต้องสังเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบ าเพ็ญประโยชน์ให้อย่างนี้ ๆ เป็นต้น 

7. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคลว่า โดยอัธยาศัย   
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ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้จักที่จะปฏิบัติต่อบุคคลอ่ืน ๆ 
ด้วยดีว่า ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะต าหนิ หรือจะแนะน า
สั่งสอนอย่างไร จึงจะได้ผลดี ดังนี้ เป็นต้น 

ธรรม 7 ข้อนี้ เรียกว่า สัปปุริสธรรม แปลว่า ธรรมของสัปปุริสชน คือคนดี หรือคนที่แท้ ซึ่งมี
คุณสมบัติของความเป็นคนที่สมบูรณ์18  

สัปปุริสธรรม 7 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี, ธรรมของ
ผู้ดี – Sappurisa-dhamma : qualities of a good man; virtues of a gentleman) 

1. ธัมมัญญุตา (ความรู้จักธรรม รู้หลัก หรือ รู้จักเหตุ คือ รู้หลักความจริง รู้ หลักการ                 
รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมดา รู้กฎเกณฑ์แห่งเหตุผล และรู้หลักการที่จะท าให้เกิดผล เช่น ภิกษุรู้ว่า
หลักธรรมข้อนั้นๆ คืออะไร มีอะไรบ้าง พระมหากษัตริย์ทรงทราบว่าหลักการปกครองตาม                     
ราชประเพณีเป็นอย่างไร มีอะไรบ้าง รู้ว่าจะต้องกระท าเหตุอันนี้ ๆ หรือกระท าตามหลักการข้อนี้ ๆ 
จึงจะให้เกิดผลที่ต้องการอันนั้น ๆ เป็นต้น - knowing the law; knowing the cause) 

2. อัตถัญญุตา (ความรู้จักอรรถ รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักผล คือ รู้ความหมายรู้ความมุ่งหมาย 
รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ รู้จักผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องจากการกระท าหรือความเป็นไปตามหลัก เช่น รู้ว่า
หลักธรรมหรือภาษิตข้อนั้น ๆ มีความหมายว่าอย่างไร หลักนั้น ๆ มีความมุ่งหมายอย่างไร ก าหนดไว้
หรือพึงปฏิบัติเพ่ือประสงค์ประโยชน์อะไร การที่ตนกระท าอยู่มีความมุ่งหมายอย่างไร เมื่อท าไปแล้ว
จะบังเกิดผลอะไรบ้างดังนี้เป็นต้น - knowing the meaning; knowing the purpose; knowing 
the consequence)  

3. อัตตัญญุตา (ความรู้จักตน คือ รู้ว่า เรานั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ ก าลังความรู้ 
ความสามารถ ความถนัด และคุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติให้เหมาะสม และรู้
ที่จะแก้ไขปรับปรุงต่อไป - knowing oneself)  

4. มัตตัญญุตา (ความรู้จักประมาณ คือ ความพอดี เช่น ภิกษุรู้จักประมาณในการรับและ
บริโภคปัจจัยสี่ คฤหัสถ์รู้จักประมาณในการใช้จ่ายโภคทรัพย์ พระมหากษัตริย์รู้จักประมาณใน               
การลงทัณฑอาชญาและในการเก็บภาษี เป็นต้น - moderation; knowing how to be 
temperate)  

5. กาลัญญุตา (ความรู้จักกาล คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสม และระยะเวลาที่จะต้องใช้ใน                
การประกอบกิจ กระท าหน้าที่การงาน เช่น ให้ตรงเวลา ให้เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะ
เวลา เป็นต้น - knowing the proper time; knowing how to choose and keep time)  

6. ปริสัญญุตา (ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน และรู้จักที่ประชุม รู้กิริยาที่จะประพฤติต่อ
ชุมชนนั้น ๆ ว่า ชุมชนนี้เมื่อเข้าไปหา จะต้องท ากิริยาอย่างนี้ จะต้องพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ควร
สงเคราะห์อย่างนี้ เป็นต้น - knowing the assembly; knowing the society)  

                                                           
18พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครั้งที่ 122 (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 

บริษัท สหธรรมิก, 2553), 14-16. 
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7. ปุคคลัญญุตา หรือ ปุคคลปโรปรัญญุตา (ความรู้จักบุคคล คือ ความแตกต่างแห่งบุคคลว่า 
โดยอัธยาศัย ความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือหย่อนอย่างไร และรู้ที่จะปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นๆ ด้วยดี ว่าควรจะคบหรือไม่ จะใช้จะต าหนิ ยกย่อง และแนะน าสั่งสอนอย่างไร เป็นต้น  
-  knowing the individual; knowing the different individuals)  
   ภิกษุผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรรม 7 ข้อนี้ ชื่อว่า เป็นผู้ประกอบด้วยสังฆคุณครบ 9 แม ้               
พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระเจ้าจักรพรรดิ ก็ทรงประกอบด้วยธรรมเหล่านี้ (ท่านแสดงไว้
เฉพาะข้อหลัก 5 ข้อ คือ ข้อ 1-2-4-5-6 องฺ.ปญฺจก. 22/131/166 A.III.148) จึงทรงยังธรรมจักรและ
อาณาจักรให้เป็นไปด้วยดี  

สัปปุริสธรรม 8 (ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ, คุณสมบัติของคนดี - qualities 
of a good man) 

1. สัทธัมมสมันนาคโต (ประกอบด้วยสัทธรรม 7 ประการ - to be endowed with the 
seven virtues) คือ 
            ก. มีศรัทธา - to have confidence 
            ข. มีหิริ - to have moral shame 
            ค. มีโอตตัปปะ - to have moral fear  
            ง. เป็นพหูสูต - to be much learned 
            จ. มีความเพียรอันปรารภแล้ว - to be of stirred up energy  
            ฉ. มีสติมั่นคง - to have established mindfulness  
            ช. มีปัญญา - to have wisdom   

2. สัปปุริสภัตตี (ภักดีสัตบุรุษ คือ คบหาสมณพราหมณ์ ท่านผู้ประกอบด้วยสัทธรรม 7 
ประการข้างต้น เป็นมิตรสหาย - to consort with good men)  

3. สัปปุริสจินตี (คิดอย่างสัตบุรุษ คือ จะคิดสิ่งใด ก็ไม่คิดเพ่ือเบียดเบียนตนและผู้อื่น  
- to think as do good men)        

4. สัปปุริสมันตี (ปรึกษาอย่างสัตบุรุษ คือ จะปรึกษาการใด ก็ไม่ปรึกษาเพ่ือเบียดเบียนตน
และผู้อ่ืน - to consult as do good men)         

5. สัปปุริสวาโจ (พูดอย่างสัตบุรุษ คือ พูดแต่ค าท่ีถูกต้องตามวจีสุจริต 4 - to speak as do 
good men) 

6. สัปปุริสกัมมันโต (ท าอย่างสัตบุรุษ คือ ท าการที่ถูกต้องตามกายสุจริต 4 - to act as do 
good men)        

7. สัปปุริสทิฏฐิ (มีความเห็นอย่างสัตบุรุษ คือ มีสัมมาทิฏฐิ เช่นว่า ท าดีได้ดี ท าชั่วได้ชั่ว                 
เป็นต้น - to have the views of good men)         

http://www.84000.org/tipitaka/read/?22/131/166
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8. สัปปุริสทานัง เทติ (ให้ทานอย่างสัตบุรุษ คือ ให้ตามหลักสัปปุริสทาน เช่น ให้โดยเอื้อเฟ้ือ
ทั้งแต่ของที่ตัวให้ทั้งแก่ผู้รับทาน ให้ของบริสุทธิ์ ให้โดยเข้าใจถึงผลที่จะมีตามมา เป็นต้น - to give              
a gift as do good men) บางทีเรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 เพราะนับเฉพาะสัทธรรม 7 ในข้อ 119  

ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม ได้สังเคราะห์พฤติกรรมคุณธรรมในการวิจัย             
ครั้งนี้ โดยค านิยามหรือความหมายของหลักธรรมสัปปุริสธรรม ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 

1. ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (ธัมมัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักเหตุ (Principle Conscious) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของ 

ผู้บริหารที่จะพิจารณาวิเคราะห์หาสาเหตุของสถานการณ์และความรับผิดชอบในขณะปฏิบัติงานเป็น
การวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้การท าหน้าที่บรรลุผลส าเร็จ  

2. ความเป็นผู้รู้จักผล (อัตถัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักผล (Purpose Driven) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของผู้บริหารที่ 

รู้จักความหมาย และความมุ่งหมายของหลักการในการปฏิบัติงาน รู้จักและเข้าใจวัตถุประสงค์ของ
เป้าหมายในกิจการนั้น สามารถวิเคราะห์ผลที่จะได้รับจากการด าเนินงานต่าง ๆ อย่างถูกต้อง 

3. ความเป็นผู้รู้จักตน (อัตตัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักตน (Personal Evaluation Centered) หมายถึง พฤติกรรมการกระท า

ของผู้บริหารที่จะพิจารณาวิเคราะห์ตนเองได้อย่างถูกต้องตรงกับความเป็นจริง แล้วประพฤติปฏิบัติให้
เหมาะสม รู้จักแก้ไขปรับปรุงให้สอดคล้องถูกจุดประสงค์ ตรงกับเป้าหมายที่จะให้เจริญงอกงาม และ
บังเกิดผลดีต่องานในหน้าที่ 

4. ความเป็นผู้รู้จักประมาณ (มัตตัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักประมาณ (Proportion Sensed) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของ 

ผู้บริหารที่รู้จักความเหมาะพอดีในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ 

5. ความเป็นผู้รู้จักกาล (กาลัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักกาล (Primetime Focused) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของ 

ผู้บริหารที่เป็นคนตรงต่อเวลา รู้จักล าดับเวลาความส าคัญของงานว่าควรท าหรือควรจะพักผ่อนอย่างมี
ความสุข เมื่อถึงเวลาควรท างานอย่างเต็มที่เต็มก าลังความสามารถ 

6. ความเป็นผู้รู้จักชุมชน (ปริสัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักชุมชน (Party Related) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของผู้บริหารใน 

                                                           
19พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, พิมพ์

ครั้งที่ 16 (กรุงเทพฯ: เอส อาร์ พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, 2551), 210-211,219-220. 
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การปรับตัวให้เข้ากับชุมชนและเข้าใจในสภาพของชุมชน ในด้านระเบียบวินัย ขนบธรรมเนียม
ประเพณี โดยการปรับปรุงตนเองให้เหมาะสมกับชุมชนนั้น ๆ 

7. ความเป็นผู้รู้จักบุคคล (ปุคคลัญญุตา) 
ความเป็นผู้รู้จักบุคคล (People Oriented) หมายถึง พฤติกรรมการกระท าของผู้บริหาร

ในการรู้จักเลือกบุคคลและเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยรู้จักเลือกบุคคลให้เหมาะสมกับงาน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่20 

สัปปุริสธรรม ธรรมของสัตบุรุษ, ธรรมของคนดี, ธรรมที่ท าให้เป็นสัตบุรุษ มี 7 ข้อ คือ   
1. ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ  
2. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้จักเหตุผล  
3. อัตตัญญุตา รู้จักตน  
4. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณตน  
5. กาลัญญุตา รู้จักกาล 
6. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน  
7. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล21 
พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล) กล่าวว่า คุณลักษณะความเป็นผู้น าที่ดีนั้น เป็น                  

ผู้ประกอบด้วยสัปปุริสธรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ คือ คนดีมีศีลธรรม ให้รู้จักเหตุ รู้จักผล ให้รู้เขา -             
รู้เรา แล้วให้รู้จักวางตนให้เหมาะสมกับกาลเทศะ บุคคล สังคม และสถานการณ์   

สัปปุริสธรรม คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ 7 ประการ มีดังต่อไปนี้ 
1. ธัมมัญญุตา รู้จักเหตุ ได้แก่ ปัญญารู้เหตุแห่งทางเจริญและทางเสื่อม เป็นต้น 
2. อัตถัญญุตา รู้จักผล ได้แก่ ปัญญารู้ผล ที่เป็นมาแต่เหตุ หรือ ปัจจัยที่ให้เกิดผลต่าง ๆ  

ตามท่ีเป็นจริง 
3. อัตตัญญุตา รู้จักตน คือ รู้ภูมิธรรม ภูมิปัญญา และฐานะของตนตามที่เป็นจริง แล้ววาง 

ตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ 
4. มัตตัญญุตา รู้จักประมาณตน ปฏิบัติตน วางตนให้เหมาะสมแก่ฐานะ และรู้จักประมาณ 

ในการบริโภคใช้สอยทรัพย์ที่มีอยู่และตามมีตามได ้ 
5. กาลัญญุตา รู้จักกาล คือ รู้จักเวลาหรือโอกาสที่ควรและไม่ควรพูด หรือกระท าการต่าง ๆ   

                                                           
20ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม , แผนการปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 

2543 (นครปฐม: ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม, 2543), 
ไม่ปรากฏหน้า. 

21พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์, พิมพ์ครั้งที่ 10 
(กรุงเทพฯ: บริษัท เอส. อาร์. พริ้นติ้ง แมส โปรดักส์ จ ากัด, 2546), 274. 
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6. ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน ว่า มีอัธยาศัยใจคอ ฐานะความเป็นอยู่และขนบธรรมเนียม  
ประเพณีของหมู่ชนต่าง ๆ เพื่อให้รู้จักวางตัวให้เหมาะสม 

7. ปุคคลัญญุตา รู้จักบุคคล ว่า มีอัธยาศัยใจคอ มีภูมิธรรม ภูมิปัญญาและมีฐานะอย่างไร  
เพ่ือปฏิบัติตน หรือวางตนให้เหมาะสมตามฐานะของเราและของเขา22

  
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539 กล่าวถึง สัปปุริสทาน 8 ประการ ดังนี้ 
 1. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สะอาด  

2. สัตบุรุษย่อมให้ของที่ประณีต 
 3. สัตบุรุษย่อมให้ตามกาล   

4. สัตบุรุษย่อมให้ของที่สมควร 
 5. สัตบุรุษย่อมเลือกให้    

6. สัตบุรุษย่อมให้เป็นนิตย์ 
 7. สัตบุรุษก าลังให้ก็ท าจิตให้ผ่องใส 
 8. สัตบุรุษครั้นให้แล้วก็ดีใจ 

ภิกษุทั้งหลาย สัปปุริสทาน 8 ประการนี้แล  สัตบุรุษย่อมให้ทาน คือ ให้น้ าและโภชนะที่
สะอาด ให้ของที่ประณีต ให้ตามกาล ให้ของที่สมควร ให้เป็นนิตย์ ในท่านผู้ประพฤติพรมจรรย์ ผู้เป็น
เขตดี บริจาคอามิสมากมายก็ไม่เดือดร้อน ท่านผู้เห็นแจ้งย่อมสรรเสริญทานที่สัตบุรุษให้แล้วอย่างนี้
บัณฑิตผู้มีปัญญา มีศรัทธา มีใจเสียสละ บูชาอย่างนี้  ย่อมเข้าถึงที่ไมม่ีความเบียดเบียด เป็นสุข 

ส่วน สัปปุริสสูตรว่าด้วยคุณประโยชน์ของสัตบุรุษ สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ย่อมเกิดเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก คือ 
 1. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่มารดาบิดา 
 2. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่บุตรภรรยา 
 3. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ทาส กรรมกร และคนใช้ 
 4. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่มิตรและอ ามาตย์ 
 5. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 
 6. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่พระราชา 
 7. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา 
 8. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่สมณพราหมณ์ 

ภิกษุทั้งหลาย ก้อนเมฆใหญ่เมื่อตกลงมาให้ข้าวกล้าทั้งปวงเจริญงอกงาม ย่อมตกเพ่ือ
ประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่คนหมู่มาก ฉันใด ภิกษุทั้งหลาย สัตบุรุษเมื่อเกิดในตระกูล ก็ฉันนั้น
เหมือนกัน ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพ่ือสุขแก่คนหมู่มาก คือ 
 1. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่มารดาบิดา 

                                                           
22พระราชญาณวิสิฐ (เสริมชัย ชยมงฺคโล), หลักธรรมาภิบาล, พิมพ์ครั้งที่ 7 (ราชบุรี: มูลนิธิ

พุทธภาวนาวิชชาธรรมกาย, 2553), 114. 
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 2. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่บุตรภรรยา 
 3. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ทาส กรรมกร และคนใช้ 
 4. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่มิตรและอ ามาตย์ 
 5. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้ว 
 6. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่พระราชา 
 7. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่เหล่าเทวดา 
 8. ย่อมเกิดเพ่ือประโยชน์ เพ่ือเกื้อกูล เพื่อสุขแก่สมณพราหมณ์ 

สัตบุรุษผู้มีปัญญาอยู่ครองเรือน เป็นผู้ไม่เกียจคร้านทั้งกลางคืนและกลางวัน ย่อมเกิดเพ่ือ
ประโยชน์แก่คนหมู่มาก เมื่อระลึกถึงอุปการคุณท่ีมารดาบิดาท าไว้ก่อน ย่อมบูชามารดาบิดาโดยชอบ
ธรรม 

สัตบุรุษผู้มีศรัทธาตั้งมั่นแล้ว และมีศีลเป็นที่รัก รู้ธรรมแล้ว ย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือน 
ผู้ไม่มีบาป ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ สัตบุรุษผู้เกื้อกูลแก่พระราชา เกื้อกูลแก่เทวดา เกือ้กูลแก่ญาติและ
สหายทั้งหลาย ตั้งมั่นดีแล้วในสัทธรรม เป็นผู้เกื้อกูลแก่คนทั้งปวง สัตบุรุษนั้นก าจัดมลทินคือ 
ความตระหนี่ได้แล้ว ย่อมถึงโลกอันเกษม23 

สัปปุริสธรรมที่ใช้ในการการวิจัยครั้งนี้ คือ สัปปุริสธรรม 7 กล่าวโดยสรุปได้ว่า สัปปุริสธรรม
ของผู้บริหาร หมายถึง ธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีพึงมี พึงยึดถือและปฏิบัติจนเป็นนิสัย                  
ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สุขให้เกิดแก่ตนเองและผู้อ่ืน โดยการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้สัปปุริสธรรมตาม                
ค าสอนพระพุทธเจ้า โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) อธิบายไว้ ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) ธัมมัญญุตา                  
รู้หลักและรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล 3) อัตตัญญุตา รู้ตน 4) มัตตัญญุตา                  
รู้ประมาณ 5) กาลัญญุตา รู้กาล 6) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล   

 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 

 
ความหมายของอัจฉริยภาพ  

อัจฉริยภาพ หมายถึง ความเป็นผู้มีปัญญาความสามารถเกินกว่าระดับปรกติมาก24 
โดยพินชอต และ พินชอต (Pinchot and Pinchot) กล่าวถึง ความหมายของอัจฉริยภาพขององค์กร 
สามารถสรุปไดว้่า องค์กรที่มีอัจฉริยภาพเป็นองค์กรที่ใช้อัจฉริยะของบุคคลเพ่ือเผชิญกับความท้าทาย
กับการแข่งขันระดับโลกและความต้องการ ภายใต้ความหลากหลายของข้อมูลทรัพยากร ซึ่งองค์กร
ต้องมีการออกแบบระบบเพ่ือความส าเร็จ เปิดเผยข้อมูลวิสัยทัศน์  พันธกิจให้บุคคลในองค์กรทราบ 

                                                           
23พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ               

พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พุทธศักราช 2539, (กรุงเทพฯ:  มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย, 2539), 296-297. 

24ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ:                          
นานมีบุ๊คส์พับลิเคชั่นส์, 2546), 1349. 
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สร้างความคิดที่เป็นระบบ ให้เสรีภาพทั้งเรื่องการคิดและการพูด และขบวนการพัฒนาบุคคลในองค์กร
ให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง25   

วีรวุธ มาฆะศิรานนท์ กล่าวถึง องค์กรอัจฉริยะ สามารถสรุปได้ว่า องค์กรอัจฉริยะ (Faster 
Learning Organization) เป็นกระบวนการหนึ่งของการบริหารที่มุ่งเน้นให้องค์กรและบุคลากร                   
มีกระบวนการท างานที่เพียบพร้อมไปด้วยประสิทธิภาพ และมีผลการปฏิบัติงานเปี่ยมไปด้วย
ประสิทธิผล โดยเป็นการเชื่อมโยงรูปแบบของการท างานเป็นทีม (Teamworking) เข้ากับ
กระบวนการในการเรียนรู้ และสร้างความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงแล้วเปิดโอกาสให้ทีมงานนั้นน ามา
ประยุกต์เข้ากับงาน (Empowerment) มีการส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศของการคิดริเริ่ม (Initiative) 
และสร้างสรรค์ (Creativity) อันเป็นผลให้เกิดศักยภาพของทีมงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และ              
การสร้างนวัตกรรม (Innovation) ต่าง ๆ และที่ส าคัญก็คือ ทุกประการที่เป็นกระบวนการพัฒนา
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น จะต้องด าเนินการด้วยความร่วมแรง ร่วมใจให้เป็นไปด้วย                
ความรวดเร็วมากยิ่งกว่า การแข่งขัน (Competitiveness) และความเปลี่ยนแปลง (Changes) ที่มีอยู่
ในยุคโลกาภิวัฒน์นี้ องค์กรอัจฉริยะนี้จึงมีพัฒนาการอยู่ตลอดเวลาในการเรียนรู้ร่วมกันแล้วน าไป
ประยุกต์กับการท างาน เพื่อปรับปรุงกระบวนงานและคุณภาพของสินค้า บริการ ตลอดจนพัฒนาชีวิต
การท างานของแต่ละคนให้ก้าวไปสู่ความเป็นเลิศ26 ซึ่งอัลเบรชท์ (Albrecht) กล่าวว่า องค์กรที่มี
อัจฉริยภาพ คือองค์กรที่จะสามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดของบุคคลในองค์กรเพ่ือท าให้งานบรรลุ
วัตถุประสงค์ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล27 ส่วนวิจารณ์ พาณิช กล่าวว่า 
องค์กรอัจฉริยะ หมายถึงองค์กรที่ใช้หลักการและวิธีการจัดการความรู้ (Knowledge Management 
: KM) หลักการและวิธีการขององค์กรเรียนรู้ (Learning Organization : LO) และเครื่องมืออ่ืน ๆ 
เพ่ือพัฒนาการท างาน พัฒนาองค์กร พัฒนาสินทรัพย์ทางปัญญา (Intellectual Capital : IC) ของ
องค์กรได้อย่างชาญฉลาด เกิดผลดีต่อองค์กรอย่างสมดุล ทั้งในด้านผลประโยชน์และที่ส าคัญ คือ                   
ท าให้องค์กรมีชีวิตชีวา อบอวลไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความสุข ความหวัง ความสนุกสนาน 
ความภูมิใจ ความรักใคร่สามัคคี ความพร้อม ความสามารถที่จะเผชิญอุปสรรค ปรับตัวรับมือกับ             
ความยากล าบากได้ทุกกระบวนท่า (resilient) เกิดผลดีต่อสมาชิกองค์กรมากสุดพรรณนา เพราะ
บุคคลเหล่านั้นจะเป็นเสมือน มนุษย์พันธุ์ใหม่ที่มีความสามารถรอบด้าน ทั้งนี้องค์กรอัจฉริยะยังเป็น
องค์กรที่ผู้บริหารระดับสูงท าหน้าที่ผู้เอื้ออ านาจ (empowerment) ไม่ใช่ผู้แสดงหรือผู้ใช้อ านาจอย่าง
ที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน แต่ค ากล่าวนี้อาจจะผิด เพราะจริง ๆ แล้วผู้บริหารเป็นผู้มีอ านาจ แต่ในองค์กร

                                                           
25Gifford & Elizabeth Pinchot, The Intelligent Organization. (Berrett-Koehler 

Publishers, 1996), 61.  
26วีรวุธ มาฆะศิรานนท์, องค์กรเรียนรู้สู่องค์กรอัจฉริยะ, พิมพ์ครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ: เอ็กซ

เปอร์เน็ท จ ากัด, 2542), 11-12. 
27Karl Albrecht, The Power of Minds at work: Organizatonal Intelligence in 

Action. (New York: Amacom, 2003), 41-42.  
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อัจฉริยะนั้นผู้บริหารจะเน้นการใช้อ านาจเพ่ือ empower การสร้างสรรค์ของสมาชิกองค์กร ไม่เน้น
การใช้อ านาจเพื่อบังคับหรือสั่งการ28  

สุธิญา จันทร์เจ้าฉาย กล่าวไว้ว่า องค์กรอัจฉริยะ หมายถึง องค์กรที่สามารถปรับตนให้
สอดคล้องตามสถานการณ์ การเปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมและเศรษฐกิจได้ และสร้างสรรค์นวัตกรรม
ใหม่ตลอดเวลาและมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เป็นองค์กรชั้นน าที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการเชิงคุณภาพ 
และด าเนินกิจการด้วยจรรยาบรรณ รวมทั้งความก้าวหน้าในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ โดนเน้นให้
บุคลากรเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีความทุ่มเททั้งสติปัญญาและจิตใจในการท างานอย่างเต็ม
ศักยภาพ และมีความสุขพร้อมท าประโยชน์คืนสู่สังคม29  

กล่าวโดยสรุปได้ว่า อัจฉริยภาพ หมายถึง กระบวนการที่สามารถใช้ศักยภาพทั้งหมดของ
บุคลากรเพ่ือท าให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้แนวคิด
ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้ 1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความต้องการ
เปลี่ยนแปลง 4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 5) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร              
6) การจัดการองค์ความรู้ 7) ความกดดันในการท างาน 
 
แนวคิดและทฤษฎีของอัจฉริยภาพขององค์กร 

พินชอตและพินชอต (Pinchot and Pinchot) กล่าวถึง แนวคิดขององค์กรที่มีอัจฉริยภาพ       
ไว้ 7 ประการ มีใจความส าคัญว่า  

1. การกระจายความจริงและมีสิทธิ (Widespread truth and right) ทุกคนมีความภูมิใจใน
ตนเอง เชื่อมั่นที่จะได้รับข้อมูลข่าวสารถึงแหล่งข้อมูลโดยตรงและสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ได้อย่างเสรีตามสิทธิ 

2. มีการบริหารอิสระ (Freedom of enterprise) จัดโครงสร้างองค์กรแบบเรียบง่าย               
กระจายอ านาจ ความรับผิดชอบโดยการเสริมพลังอ านาจให้แก่บุคลากรให้เสรีภาพแก่บุคลากรเพ่ือใช้
ความรู้ความสามารถอีกท้ังยังมีเสรีภาพขอค าปรึกษาและความช่วยเหลือจากแหล่งต่าง ๆ กับ
เครือข่ายขององค์กรได้ 

3. มีทีมงานที่เป็นอิสระ (Liberated team) ท างานเป็นทีมอย่างมีอิสระในการบริหารจัดการ
ให้ข้อมูลป้อนกลับและสนับสนุนให้ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง มีการสร้างลักษณะทีมงานให้มีส่วนร่วมและ
รับผิดชอบ ลักษณะของทีมงานองค์กรอัจฉริยะมีดังนี้ 

3.1 บุคลากรในทีมต้องให้ความสนใจข้อมูล ข่าวสาร น ามาวิเคราะห์สถานการณ์ 
ภายในและภายนอก เข้าใจและตระหนักถึงปัญหาและความอยู่รอดขององค์กร ประเมินความต้องการ
ของผู้ใช้บริการแล้วน ามาประกอบการวางแผน  
                                                           

28วิจารณ์ พานิช, ผู้บริหารองค์กรอัจฉริยะฉบับนักปฏิบัติ, พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: สถาบัน
ส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2551), 17, 21. 

29สุธิญา จันทรเจาฉาย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเหลาทัพสูการเปน       
องคกรอัจฉริยะ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย              
การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย, 2553), 25. 
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3.2 บุคลากรในทีมมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันจะท าให้สามารถกระจายข้อมูล ข่าวสาร 
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันสามารถและพัฒนางานได้เร็วขึ้น 

3.3 กระตุ้นให้มุ่งสู่ความส าเร็จอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเป็น  
การส่งเสริมให้เกิดขวัญก าลังใจ 

3.4 ก าหนดเป้าหมายความส าเร็จไว้ล่วงหน้า ท าให้แบ่งงานได้ตามทักษะความรู้  
และตัดสินปัญหาได้  

3.5 ระบขุ้อตกลงในการท างานในทีม ท าให้บุคลากรในทีมกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ 
ต่าง ๆ และรับผิดชอบสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในการท างานร่วมกันทั้งทีล่้มเหลวหรือประสบความส าเร็จ 

3.6 ติดต่อสื่อสารดี ให้ข้อมูลป้อนกลับอย่างรวดเร็ว เปิดเผยข้อมูลภายในทีม เพ่ือ 
น าไปใช้ในงานและปรับปรุงงานให้ดียิ่งขึ้น 

3.7 สามารถสร้างเครือข่ายระหว่างทีมและองค์กรจนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล 
และทรัพยากรต่าง ๆ ซ่ึงเป็นการท างานแบบไร้ขอบเขต 

4. ความเสมอภาคและมีความหลากหลาย (Equality and diversity) บุคลากรทุกคนได้รับ
การปฏิบัติอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม เคารพสิทธิของบุคคลอ่ืน ไม่ปิดกั้นความคิดริเริ่มสร้างสรรค์                
มีความยุติธรรมและเสมอภาคในการท างานต่าง ๆ และศึกษาต่อรวมทั้งการประเมินผลการท างาน 

5. มีการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ด้วยความสมัครใจ (Voluntary learning) คือ องค์กร
สนับสนุนด้านการศึกษา เครือข่ายระหว่างทีม 

6. มีประชาธิปไตยในตนเอง (Democratic self-management) สร้างให้บุคลากรทุกคนเกิด
ความรู้สึกเท่าเทียมกันจะเห็นว่าตนเองมีคุณค่าและจะตั้งใจท างาน 

7. มีการลดบทบาทการควบคุมจากส่วนกลาง (Limited corporate governance) โดย              
การกระจายอ านาจให้แก่บุคลากรและทีมงานบริหารจัดการ โดยทีมงานจะต้องคอยช่วยเหลือและ
ท างาน30 

อัจฉริยภาพขององค์กรตามแนวคิดของชิดแดนมานลักกา (Sydanmaanlakka) มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง เข้าใจการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าและมีการเรียนรู้ได้รวดเร็ว ซ่ึงคุณลักษณะมีดังนี้ 

1. มีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจน บริหารวิสัยทัศน์ภายในองค์กรเพ่ือให้ทุกๆ คนได้ทราบถึง
เป้าหมายหนึ่งเดียวกัน วิสัยทัศน์สามารถแบ่งย่อยๆ ได้และติดต่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจเพ่ือ
ก าหนดทิศทางการปฏิบัติที่ถูกต้อง 

2. มีโครงสร้างองค์กรสนับสนุนการเริ่มต้นใหม่ ลักษณะยืดหยุ่นได้ มีบุคลากรและ
กระบวนการที่ดี มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง องค์กรมีความสามารถเป็นศูนย์กลางที่คอย
สนับสนุนในส่วนที่จ าเป็นต่าง ๆ องค์กรนี้จะก้าวหน้าอย่างคงที่ ความสามารถใหม่ ๆ จะถูกเชื่อมโยง
เข้ามาแล้วมีบางส่วนถูกเคลื่อนย้ายออกไป บางส่วนขององค์กรก็ไม่คงอยู่อย่างถาวร ส่วนหนึ่งของ
องค์ประกอบและการบังคับบัญชาในองค์กรได้เชื่อมต่อส่วน อ่ืน ๆ เข้าด้วยกันจ าเป็นส าหรับทุก
สถานการณแ์ละท่ีส าคัญที่สุด 
                                                           

30Gifford & Elizabeth Pinchot, The Intelligent Organization. (Berrett-Koehler 
Publishers, 1996), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
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3. ถูกบริหารจัดการอย่างชัดเจนและโดดเด่นจนสามารถก าหนดทิศทางการท างานได้และยัง
ถูกเชื่อมต่อกับวัฒนธรรมองค์กรที่พยายามจะสร้างขึ้น เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การเคารพผู้อ่ืน 
และการสนับสนุนเพ่ือการพัฒนา ในอนาคตมีความเป็นไปได้ว่าลูกจ้างจะเป็นฝ่ายเลือกนายจ้างตาม
คุณค่าท่ีแสดงออกขององค์กรมากยิ่งขึ้น  

4. แนวคิดการพัฒนาทีต่่อเนื่องเป็นพื้นฐานในการท างานทั้งหมด ซ่ึงการจัดการคุณภาพ               
ถูกก าหนดให้มีในทุก ๆ กระบวนการและการท างานในองค์กร โดยคุณภาพจะขึ้นอยู่กับทัศนคติของ
แต่ละคนทีท่ าให้เกิดผลลัพธ์จากการท าหน้าที่ที่ดีที่สุดของแต่ละคนนั่นเอง  

5. บ่งบอกถึงกระบวนการที่ชัดเจนในการท างานซ่ึงกระบวนการเหล่านั้นจะถูกปฏิบัติตาม
ความจ าเป็นของผู้รับบริการ ท าให้ความสามารถหลักและกิจกรรมสนับสนุนเกิดขึ้นต่อเนื่อง                   
การจัดการทรัพยากรบุคคลท าให้มีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด โดยมีบุคลากรเป็นแรงขับเคลื่อนที่
ส าคัญที่สุดท าให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องส าคัญมากในการบริหารงาน มีแบบส ารวจ                
ความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อขององค์กร ซึ่งถือได้ว่าคนเป็นหัวใจส าคัญขององค์กร 

6. เน้นการบริการจัดการคุณภาพทีเ่ป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการท างาน 
7. ให้ความส าคัญกับการจัดการผลการท างานซ่ึงเป็นกระบวนการที่สามารถยืนยันได้ว่า

บุคลากรในองค์กรท างานได้อย่างมีระบบ 
8. ให้ความส าคัญในเรื่องความสามารถเพ่ือจะตรวจสอบความสามารถทุกกระบวนการ             

การท างานของบุคลากร 
9. การจัดการความรู้เป็นส่วนส าคัญที่องค์กรเอ้ืออ านวยให้เกิดการเรียนรู้และแลกเปลี่ยน

ความรู้ในองค์กร 
10. เน้นการท างานเป็นทีม มีการออกแบบองค์กรให้เหมาะกับการท างานเป็นทีมและมี               

การประเมินผลการท างานและสร้างระบบผลตอบแทนที่ดีและเหมาะสม 
11. จะรวบรวมข้อมูลย้อนกลับในทุก ๆ การเรียนรู้ การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงมีแบบ

ครบถ้วนทุกด้านทั้ง 360 องศา เช่นเดียวกับระบบการใช้ดุลดัชนีองค์กร (Balanced Scorecard : 
BSC) ที่เป็นงานประจ าในองค์กร การใช้ข้อมูลย้อนกลับนี้จะสนับสนุนให้มีการสนทนาและเกิด                
การสร้างสรรค์ความคิดท่ีดีได้ 

12. น าเทคโนโลยีและข้อมูลข่าวสารมาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเป็นแนวคิดใน
การช่วยพัฒนาหนทางใหม่  ๆ ในการท างาน ปรับปรุงบทบาทและเพ่ิมขีดความสามารถใน                 
การปฏิบัติงาน เทคโนโลยีใหม่ ๆ จะท าให้เกิดการสร้างสรรค์งาน เช่น ระบบโครงข่ายหรือระบบ             
การท างานแบบกลุ่ม 

13. องค์กรจ าเป็นต้องมีทั้งการบริหารงานเป็นทีม การบริหารงานแบบมีส่วนร่วม การฝึกสอน 
และภาวะผู้น าของตนเอง และจ าเป็นต้องพิจารณารูปแบบการบริหารแบบอื่น ๆ ด้วย 
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14. ความพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและเริ่มใหม่เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญท่ีสุดขององค์กร
อัจฉริยะ การตรวจสอบระบบต่าง ๆ ในองค์กรมีความจ าเป็นมากแม้ว่าองค์กรจะประสบความส าเร็จ
แล้วก็ตาม บุคลากรทุกคนควรพร้อมส าหรับความสิ่งใหม่และความท้าทายใหม ่ๆ อยู่เสมอ31 

อัลเบรชท์ (Albrecht) กล่าวไว้ว่า คุณลักษณะขององค์กรที่มีอัจฉริยภาพ มี 7 ประการ ดังนี้ 
1. วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา                   

การด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายขององค์กร ลักษณะเฉพาะของวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ ก็คือ การที่
ผู้น ามีความสามารถพัฒนาแนวคิดของความส าเร็จ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ในการ
บริหารงานที่ถูกต้องและชัดเจน โดยบุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและเน้นย้ าวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

2. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Shared Fate) คือ การที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กรทุกคนเข้าใจ
การมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร ทุกคนรู้และเข้าใจวิสัยทัศน์ 
พันธกิจและเป้าหมายขององค์กร สร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกัน และสปิริตขององค์กร (Esprit de 
Corps)  

3. ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Appetite for Change) วัฒนธรรมองค์กรมักท าให้ทีม 
ผู้บริหารยึดติดแนวทางการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สร้ างความไม่สบายใจ 
หรือความเครียด แต่ความเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสอันท้าทาย ก้าวไปสู่สิ่งใหม่และการเรียนรู้
แนวทางใหม่สู่ความส าเร็จ ความต้องการเปลี่ยนแปลงจึงอยู่ในระดับสูงเพ่ือให้ความเปลี่ยนแปลงที่จะ
เกิดข้ึนสามารถเดินหน้าไปได้ 

4. มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Heart) หมายถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทการท างานมากกว่า 
มาตรฐานทั่วไป ผู้น าองค์กรมีบทบาทในการสร้างก าลังใจในการท างานให้แก่คนในองค์กร องค์กร
ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรให้บุคลากรคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ   

5. การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Alignment and Congruence) ระบบ 
ต่าง ๆ ในองค์กรอัจฉริยะเกิดจากความร่วมมือกันเพ่ือท างานให้บรรลุพันธกิจ พยายามลดข้อจ ากัดเชิง
โครงสร้าง (Structural Contradictions) ให้มีน้อยที่สุดเพ่ือสร้างค่านิยมหลัก และส่งเสริมให้มี                
การจัดสรรก าลังคนเพ่ือมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน 

6. การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Deployment) ในปัจจุบันองค์กรจะประสบ 
ความส าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับการน าองค์ความรู้ สารสนเทศและข้อมูลไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการองค์ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระจายองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางปัญญาและทางสารสนเทศ ดังนั้น                    
การกระจายองค์ความรู้จึงเป็นการมองเชิงมานุษยวิทยามากกว่าในเชิงเทคโนโลยี 
                                                           

31Sydanmaanlakka, An Intelligent Organization. (United Kingdom: Capstone, 
2002), ไม่ปรากฏเลขหน้า.  
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7. ความกดดันในการท างาน (Performance Pressure) ทุกคนในองค์กรอัจฉริยะมีส่วน
สร้างประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ผู้น าสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความกดดันด้าน
ประสิทธิภาพการท างาน โดยต้องได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรเพ่ือจะได้มีความคาดหวังร่วมกัน
และน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน32  

การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้แนวคิดองค์กรที่มี อัจฉริยภาพของอัลเบรชท์ (Albrecht) ซึ่ ง
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความต้องการเปลี่ยนแปลง 
4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 5) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร 6) การจัดการองค์
ความรู้ 7) ความกดดันในการท างาน  

 
สถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 

  
กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ก าหนดศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา เพ่ือให้มีการ

จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา 41 ศูนย์ทั่วประเทศ เพ่ือให้การจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  (สพฐ.) ด าเนินการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการศึกษา ทั้งในด้านปริมาณและ
คุณภาพ 

สาเหตุเนื่องจากที่ผ่านมาผลการประเมินคุณภาพภายนอกของส านักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ในรอบแรกระดับมัธยมศึกษามีคุณภาพไม่เป็นที่น่าพอใจ คุณภาพ
การศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้างต่ า และใน
รอบสองโรงเรียนมัธยมศึกษาส่วนใหญ่ไม่ผ่านมาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียนมาตรฐานที่ 5 ดังนั้น
สถานศึกษาเหล่านี้จึงต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ เพื่อพัฒนาคุณภาพให้เข้าสู่มาตรฐานและยกระดับสู่
มาตรฐานสากลตลอดจนเพ่ือให้มีการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบศูนย์ประสานงานฯจะท าหน้าที่
ประสานการด าเนินงานการจัดการมัธยมศึกษา จัดเตรียมความพร้อมในการจัดตั้งเขตพ้ืนที่การ
มัธยมศึกษา รวมทั้งเชื่อมประสานความร่วมมือการจัดการศึกษากับส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษา หน่วยงานและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งศูนย์แห่งนี้จะมีอัตราก าลังคนแห่งละประมาณ 30 
คน โดยเกลี่ยมาจากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้ง 41 ศูนย์ จะมีอัตราก าลังประมาณ 1,230 
คน โดยจะด าเนินการในรูปของคณะกรรมการศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ซึ่งหลังจากที่
ประกาศฉบับดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก็สามารถปฏิบัติงานได้ทันที อย่างไรก็ตามหลังจากแยกตั้งเขต
มัธยมศึกษาแล้ว จะต้องมีการติดตามเรื่องคุณภาพว่าดีขึ้นหรือไม่ โดยจะต้องมีการก าหนดเกณฑ์ชี้วัด 
เช่น ผลคะแนนแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพ้ืนฐาน ของผู้เรียนในกลุ่มวิชาหลัก จะต้องได้
คะแนนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ในปี 2554 มีโรงเรียนยอดนิยมเพ่ิมขึ้น และมีหลักสูตรที่เอ้ือต่อการ
พัฒนานักเรียน 

                                                           
32Karl Albrecht, The Power of Minds at work: Organizatonal Intelligence in 

Action. (New York: Amacom, 2003), 43-47.  
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จัดตั้งศูนย์ประสานงานการจัดการมัธยมศึกษา ศูนย์ที่ 7 ประกอบด้วย โรงเรียนที่เปิดสอน
เฉพาะช่วงชั้นที่ 3-4 ในจังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรีจนกระทั่ง วันที่ 14 สิงหาคม 2553 กฎหมายมี
ผลบังคับใช้ จึงมีประกาศแต่งตั้งเป็น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จนถึงปัจจุบัน 

1. วิสัยทัศน์ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 เป็นพลังขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

ประเทศไทยให้เป็นผู้น าหนึ่งในห้าของประเทศ ภายในปีการศึกษา 2556  
2. พันธกิจ 
พัฒนาและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาพ้ืนฐานให้ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพัฒนาผู้เรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตาม
มาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพระดับสากล 

3. เป้าประสงค์ 
1. ผู้เรียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐานและพัฒนาสู่ความเป็น 

หนึ่งในห้าของประเทศ 
2. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพื้นฐาน 15 ปี อย่างทั่วถึง  

และได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ 
3. ครู และบุคลากรทางการศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเต็มตาม 

ศักยภาพ 
4. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเข้มแข็ง เป็นกลไกขับเคลื่อน 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สู่ความเป็นหนึ่งในห้าของประเทศ 
4. กลยุทธ์ 

1. พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับตามหลักสูตรและส่งเสริม 
ความสามารถทางเทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ 

2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในการเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยาย โอกาสทางการศึกษาให้ทั่วถึง ครอบคลุม ผู้เรียนได้รับโอกาสในการพัฒนา 
เต็มตามศักยภาพ 

4. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบ ให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้ 
อย่างมีคุณภาพ 

5. พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน 
5. จุดเน้น ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  8  

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลักเพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student  
Achivement) 

2. นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน อ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy &  
Numeracy) 

3. เพ่ิมศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน 
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เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาสู่ความเป็นหนึ่งในห้าของประเทศ (Excellence) 
4. นักเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ: Emotional Quotient) 
5. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ที่เน้นให้ประชากร วัยเรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสทางการ 

ศึกษาอย่างทั่วถึง ลดอัตราการออกกลางคัน ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ (Alternative Learning) 
6. ส่งเสริมการจัดการศึกษาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล 

สถานศึกษาพอเพียงต้นแบบ (Sufficiency Economy) 
7. นักเรียน ครู และสถานศึกษาได้รับการพัฒนาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคม 

อาเซียน (ASEAN Community) 
8. สถานศึกษาทุกแห่งผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษา มีระบบประกันคุณภาพ 

ภายในที่เข้มแข็งและผ่านการรับรองจากการประเมินคุณภาพภายนอก (Quality Schools) 
9. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานของ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (Effecient Service Areas) 
6. รายชื่อสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ในเขตพ้ืนที่ 

จังหวัดราชบุรีและกาญจนบุรี 
1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
2. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
3. โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
4. โรงเรียนแคทรายวิทยา  
5. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
6. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
7. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  
8. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
9. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสนี  
10. โรงเรียนหนองโพวิทยา  
11. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
12. โรงเรียนช่องพรานวิทยา  
13. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
14. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
15. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง  
16. โรงเรียนเนกขัมวิทยา  
17. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
18. โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  
19. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  
20. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  
21. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 

http://www.ben.ac.th/
http://www.ratb.ac.th/
http://www.ratrard.ac.th/
http://www.ratanaschool.net/
http://www.dontoom.net/
http://www.krabyai2.net/
http://www.photha.ac.th/
http://www.nongphowit.ob.tc/
http://tmwschool.wordpress.com/
http://www.saischool.ac.th/saischool/
http://school.obec.go.th/pp_school/
http://www.tupd.ac.th/
http://www.bangpaeschool.ac.th/
http://www.phohak.net/
http://www.kururaj.net/
http://www.danschool.net/
http://www.paktho.ac.th/
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22. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
23. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
24. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  
25. โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
26. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
27. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
28. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
29. โรงเรียนเทพมงคลรังษี  
30. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
31. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
32. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
33. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
34. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  
35. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
36. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
37. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
38. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
39. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
40. โรงเรียนวิสุทธรังษี  
41. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  
42. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
43. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  
44. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง  
45. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
46. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
47. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  
48. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
49. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
50. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  
51. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
52. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
53. โรงเรียนประชามงคล 

 
 
 

http://www.santi.ac.th/
http://www.qc.ac.th/
http://kruplaja.blogspot.com/
http://www.bankhawittaya.com/
http://www.sopon.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
http://www.dsl.ac.th/
http://www.thepmk.ac.th/
http://www.maneekan.ac.th/
http://www.saiyoknoiwittaya.com/
http://www.brps.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.ptv.ac.th/
http://niwitratupatum.net/
http://www.tmp.ac.th/
http://trp.ac.th/
http://www.visut.ac.th/
http://www.tmr.ac.th/
http://www.nky.ac.th/
http://110.164.213.142/pangtru/index.htm
http://school.obec.go.th/tungwiriya_kan1/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.tppwschool.com/default.php
http://www.rkan.ac.th/
http://www.uds.ac.th/
http://www.ptcn.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://school.obec.go.th/danmakhamtia/
http://www.pmongkol.com/
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54. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
55. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม33 

 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
งานวิจัยในประเทศ  

พระมหาสมควร ศรีสงคราม ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมและ
พละธรรมกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร                
สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้บริหารสถานศึกษามีสัปปุริสธรรมและพละธรรมกับการปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา อยู่ในระดับมาก 2) ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์สัปปุริสธรรมและพละธรรมกับ                 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนใต้  สังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า                          
สัปปุริสธรรมและพละธรรมมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา ด้านสัปปุริส
ธรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง .75 และด้านพละธรรมมีความสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง .82                    
3) การศึกษาตัวแปรท านายการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัด
กรุงเทพมหานคร พบว่า ตัวแปรที่ร่วมกันท านายการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษาได้  อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ได้แก่ สัปปุริสธรรมและพละธรรม โดยสามารถพยากรณ์การปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาได้ร้อยละ 82.2034   

ศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง คุณธรรมบางประการตามแนวพุทธศาสนาของ
ผู้บริหาร และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู ที่ ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานใน
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม สรุปผลการวิจัยพบว่า 1) 
ระดับคุณธรรมบางประการตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน
ของครู โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 
2) ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมบาง
ประการตามแนวพุทธศาสนา ขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของครูและประสิทธิผลในการบริหารงาน
มากกว่าผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีประสบการณ์ไม่เกิน 10 ปี 3) ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่อยู่
โรงเรียนขนาดใหญ่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมบางประการตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหาร 
โดยรวม และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงาน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน แต่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมี

                                                           
33ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8, ข้อมูลส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 8, เข้าถึงเมื่อ 15 กันยายน 2558, เข้าถึงได้จาก http:www//sesao8.go.th/sesao.                            
34พระมหาสมควร ศรีสงคราม, “การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมและพละธรรม

กับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ 
ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนคริ
นทรวิโรฒ, 2550), 98-99.  

http://www.nppit.ac.th/
http://www.jaopit.com/
http://sesao8.go.th/sesao/
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นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 4) คุณธรรมบางประการตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร และขวัญก าลังใจในการ
ปฏิบัติงานของครู มีความสัมพันธ์ในทางบวก กับประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
5) คุณธรรมบางประการตามแนวพระพุทธศาสนาของผู้บริหาร และขวัญก าลังใจในการปฏิบัติงานของ
ครู คือ ความรู้สึกต่อผู้บริหาร ด้านการเงินและสวัสดิการต่าง ๆ หลักธรรมที่ใช้ในการครองงาน ด้าน
ความรู้สึกยอมรับนับถือ ด้านความรู้สึกประสบผลส าเร็จ และหลักธรรมที่ใช้ในการครองคน ร่วมกัน
พยากรณ์ประสิทธิผลในการบริหารงาน โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาใน
จังหวัดนครพนมได้ร้อยละ 75.20 โดยมีค่าความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการท านาย เท่ากับ .350 
มีความสัมพันธ์ในทางบวก กับประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม โดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .0135 

ธีรัชภัทร บัวค าศรี ได้ศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 
ระดับประถมศึกษา ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยภาพรวม พบว่า อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อย คือ ด้านความเป็นผู้รู้
จักประมาณ ด้านความรู้จักกาล ด้านความเป็นผู้รู้จักชุมชน ด้านความเป็นผู้รู้จักบุคคล ด้านความเป็น
ผู้รู้จักผล ด้านความเป็นผู้รู้จักตน และความเป็นผู้รู้จักเหตุ ตามล าดับ 2) ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี สัปปุริส
ธรรม 7 ในทัศนะของครูชายและครูหญิงในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และเม่ือเปรียบเทียบเป็นรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทั้ง 7 ด้าน การเปรียบเทียบการปฏิบัติคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนตามหลักธรรมสัปปุริสธรรม 7 
ในทัศนะของครูที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันในภาพรวม พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .0536                                 

ประคอง รัศมีแก้ว ได้ศึกษาเรื่อง คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ              
ผลการวิจัยพบว่า 1) จากการวิเคราะห์คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพพบว่า 
                                                           

35ศิริพงษ์ ทักษิณวิโรจน์, “คุณธรรมบางประการตามแนวพุทธศาสนาของผู้บริหาร  และขวัญ
ก าลังใจในการปฏิบัติงานของครู  ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลในการบริหารงานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาในจังหวัดนครพนม ” (ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร, 2550), 178-184.  

36ธีรัชภัทร บัวค าศรี , “คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ระดับประถมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปราจีนบุรี” (งานนิพนธ์ ปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2551), 76-79. 
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คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ จ านวน 101 ข้อ น าไปสร้างแบบสอบถามหา
ค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม (Reliability) ของแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าเท่ากับ .9752 น า
แบบสอบถามไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory factor analysis) ด้วยวิธีการสกัด
ปัจจัย (Principal Component Analysis ) “PCA” เพ่ือให้ได้ตัวแปรที่ส าคัญ ได้ 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 ความฉลาดทางอารมณ์ของผู้บริหาร ประกอบด้วย ใจดี ใจกว้าง เปิดโอกาส
ให้ครูมีเสรีในการคิด ควบคุมอารมณ์ได้ จิตใจมั่นคง ไม่เอาแต่อารมณ์ เป็นกัลยาณมิตรต่อผู้ร่วมงาน
เข้าใจผู้ใต้บังคับบัญชา มีความเป็นประชาธิปไตย หนักแน่น ไม่หูเบา รับฟังจากทุกกลุ่ม สร้างขวัญ
ก าลังใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน ยอมรับในความผิดพลาด มีใจหนัก
แน่น มีความยืดหยุ่น สร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะ สุภาพ อ่อนน้อม ถ่อมตน โอบอ้อมอารี 
เห็นอกเห็นใจผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้มีเหตุผล สร้างความประทับใจให้ผู้ใต้บังคับบัญชา รู้จักใช้อ านาจ
ในทางที่ถูกต้อง มีมนุษย์สัมพันธ์ รู้จักเลือกใช้คน องค์ประกอบที่ 2 การครองตนของผู้บริหาร 
ประกอบด้วย ขยัน อดทน อุทิศเวลาให้แก่งาน เป็นที่นิยมของปวงชน มีจิตส านึก มุ่งมั่นใน                    
การปฏิบัติงาน ตรงต่อเวลา มีวินัยในตนเอง มีความตระหนักและกระตือรือร้นในการพัฒนาโรงเรียน 
เป็นผู้รักษาระเบียบวินัย มีอุดมการณ์ เชื่อมั่นในตนเอง มุ่งมั่นที่จะท างานให้ส าเร็จ องค์ประกอบที่ 3 
ความสามารถในการปฏิบัติงานของผู้บริหาร ประกอบด้วย มีความคิดริเริ่มและรอบรู้ สร้างสรรค์               
มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด มีความรู้ ความสามารถทางการบริหาร มีประสบการณ์ในการบริหาร                 
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีความสามารถในการตัดสินใจ มีความสามารถในการวิเคราะห์  พิจารณา
เหตุการณ์ องค์ประกอบที่ 4 บุคลิกภาพของผู้บริหาร ประกอบด้วย กินง่าย อยู่ง่าย ไม่ถือตน ไวต่อ
ความรู้สึกที่ได้รับ มีลักษณะท่าทางที่เหมาะสม เรียบง่ายและมัธยัสถ์ทางวัตถุฐานะทางเศรษฐกิจดี
พอสมควร มีความรู้พื้นฐานในการใช้เทคโนโลยี มีความกล้า กล้าที่จะคิด กล้าที่จะเสี่ยง มีแรงบันดาล
ใจ มีความเด็ดขาด เด็ดเดี่ยว มั่งคง แน่นอน มีความสุขในการท างาน 2) แนวทางพัฒนาคุณลักษณะ
ผู้น าของบริหารในสถานศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปความคิดเห็น
จากการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ 
การศึกษาเอกสารและคู่มือปฏิบัติงาน เป็นการศึกษาหาความรู้จากเอกสารทางวิชาการ และคู่มือ           
การปฏิบัติงานที่หน่วยงานในระดับต่าง  ๆ ได้จัดท าขึ้น เ พ่ือให้ผู้บริหารใช้ เป็นแนวทางใน                    
การบริหารงานในสถานศึกษาและเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารสถานศึกษา 
การศึกษาต่อ เป็นการศึกษาในสถาบันการศึกษาทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้และได้รับประสบการณ์ใหม่ 
น ามาเป็นการเสริมสร้างแนวทางในการปรับปรุงตนเองและพัฒนาการบริหารให้มีประสิทธิภาพ 
การศึกษาดูงาน การได้ไปศึกษาดูงาน สังเกตการณ์ปฏิบัติงานของหน่วยงานอ่ืนที่นอกเหนือจาก
หน่วยงานต้นสังกัดจัดให้ เพ่ือเป็นการพัฒนาตนเองและเพ่ิมพูนความรู้ความเข้าใจ มีทักษะและ
ประสบการณ์กว้างไกลสามารถน าสิ่งที่ได้รับและพบเห็นมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปรับปรุง                      
การปฏิบัติงานในหน่วยงานของตนได้ดี การเข้ารับการฝึกอบรมคือการเข้ารับการฝึกอบรมที่หน่วยงาน
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนจัดขึ้นนอกเหนือจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าอบรม เพ่ือเป็นการพัฒนา
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ตนเองให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะ ความช านาญ และทัศนคติที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง 
เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ที่จัดขึ้นเพ่ือให้คนเปลี่ยนแปลงการกระท า พฤติกรรมในการปฏิบัติงานให้มี
ประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น และการเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ เป็นการเข้าร่วมประชุ มสัมมนา
นอกเหนือจากหน่วยงานต้นสังกัดให้เข้าร่วมประชุมสัมมนาเพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นเรื่องใดเรื่อง
หนึ่ง มีการแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ ผลของการประชุมสัมมนาและข้อเสนอแนะต่าง  ๆ ของ
กลุ่ม จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเอง และการแก้ไขปัญหาในเรื่องต่าง ๆ นั้นได้37 

พระมหาณัฐพล ดอนตะโก ได้ศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 1) คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดย
เรียงค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจ
สุจริตไม่ว่าด้วยประการใด และการรู้จักข่มใจตัวเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ 
ความดี 2) การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงตามล าดับ
ค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้เรียน ด้านตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรม
ต่าง ๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้เรียน ด้านการร่วมมือกับผู้ อ่ืนในสถานศึกษาอย่างสร้างสรรค์ ด้าน
สร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในทุกสถานการณ์ ด้านมุ่งมั่นพัฒนาผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ด้านพัฒนา
แผนการสอนให้ปฏิบัติได้เกิดผลจริง ด้านร่วมมือกับผู้อ่ืนในชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ด้านแสวงหาและใช้
ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา ด้านจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเน้นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้เรียน ด้าน
ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาวิชาชีพครูอยู่เสมอ ด้านพัฒนาสื่อการเรียนการสอนให้
มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ และด้านรายงานผลการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนได้อย่างมีระบบ 3) 
คุณธรรมของผู้บริหารมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูใน
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 โดยมีความสัมพันธ์ใน
ระดับปานกลางและเป็นความสัมพันธ์ทางบวก38  

                                                           
37ประคอง รัศมีแก้ว, “คุณลักษณะผู้น าของผู้บริหารในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ” (ดุษฎีนิพนธ์ 

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 
2551), 191-193. 

38พระมหาณัฐพล ดอนตะโก, “คุณธรรมของผู้บริหารกับการปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐาน
วิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1” 
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 พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ใน                
การบริหารราชการ ส่วนท้องถิ่น ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ทุกข้อมีความส าคัญ         
ถ้าปฏิบัติได้ทุกข้ออย่างเคร่งครัดจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
ต่อประชาชน มีซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์สามัคคีให้เกิดในชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี 
ผูกพันและเอ้ืออาทรต่อเพ่ือนร่วมงาน ควรมีความจริงใจ องค์กรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน 
ให้ผลประโยชน์เกิดกับประชาชนมากที่สุด39  

พระมหาพชร อคฺคปญฺโญ ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารมี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยรวม ทั้ง 7 
ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากน้อยไป
มากได้แก่ ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล ด้านธัมมัญญุตา ความรู้จักธรรม ด้านปริสัญญุตา ความรู้จัก
บริษัท คือ รู้จักชุมชน ด้านอัตถัญญุตา ความรู้จักประโยชน์ รู้ความมุ่งหมาย ด้านอัตตัญญุตา ความรู้
จักตน และด้านมัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ 
ด้านกาลัญญุตา ความรู้จักกาล ครูอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธโดยภาพ ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า
ด้านที่อยู่ในระดับมากเรียงล าดับจากน้อยไปมากได้แก่ ด้านอัตตัญญุตา ความรู้จักตน ด้านธัมมัญญุตา 
ความรู้จักธรรม ปุคคลัญญุตา ความรู้จักบุคคล ด้านปริสัญญุตา ความรู้จักบริษัท คือ รู้จักชุมชน ด้าน
กาลัญญุตา ความรู้จักกาล ส่วนด้านที่มีความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลางคือ ด้านอัตถัญญุตา ความรู้
จักประโยชน์ รู้ความมุ่งหมาย และด้านมัตตัญญุตา ความรู้จักประมาณ ผลการเปรียบเทียบความ
คิดเห็นของผู้บริหาร และครูอาจารย์ต่อการประยุกต์ใช้หลัก สัปปุริสธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถี
พุทธ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ทั้ง 7 ด้าน ในภาพรวมไม่มีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.0540  

สุธิญา จันทรเจาฉาย ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเหลาทัพสู
การเปนองคกรอัจฉริยะ ผลการวิจัยพบวา 1) สภาพและปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนเหลาทัพใน
ประเทศไทยและตางประเทศไดมีการวิเคราะหในดานตาง ๆ 7 ดาน ไดแก 1. ดานวิสัยทัศน                   
                                                                                                                                                                      

(วิทยานิพนธ์ ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551), 79-80. 

39พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ, “การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น : กรณีศึกษาเฉพาะองค์การบริหารส่วนต าบลในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัด
นนทบุรี” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2552), 103.  

40พระมหาพชร อคฺคปญฺโญ, “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2552), 102-103.  
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2. ดานโครงสรางองคกร 3. ดานการบริหารทั่วไปและการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต ใช                 
4. ดานการบริหารวิชาการ 5. ดานการบริหารงบประมาณ 6. ดานการบริหารทรัพยากรมนุษย                 
7. ดานการบริหารกิจการนักเรียนทหาร ส าหรับผลการวิเคราะหแนวคิดองคกรอัจฉริยะประกอบดวย 
10 ขอไดแก 1. วิสัยทัศนรวมและกลยุทธที่ชัดเจน 2. โครงสรางองคกรสนับสนุนตอการเริ่มตนใหม         
3. การจัดการคุณภาพแบบองครวม 4. การบริหารทรัพยากรมนุษยเชิงรุก 5. การบริหารทีมงานและ
สรางเครือขาย 6. การจัดการเรียนรู ในองคกร 7. การมีความสามารถในการเปลี่ยนแปลงสูง               
8. การใชประโยชนจากขอมูลยอนกลับ 9. การใชเทคโนโลยีเพ่ิมขีดความสามารถและ 10. การสราง
นวัตกรรม 2) แนวคิดเกี่ยวกับองคกรอัจฉริยะที่เหมาะสมส าหรับโรงเรียนเหลาทัพในประเทศไทยคือ
โรงเรียนเหลาทัพชั้นน าในภูมิภาคเอเชียที่มีความเปนเลิศทางวิทยาการทหารสมัยใหมและสรางสรรค
นวัตกรรมวิทยาการทางทหารอยางตอเนื่องมีการปรับองคกรในเชิงรุกและมีเอกลักษณที่โดดเดนเพ่ือ
ใหบุคลากรมีการพัฒนาและทุมเทศักยภาพเต็มที่ในการผลิตนายทหารที่มีความรู ความสามารถยึดมั่น
ในอุดมการณของกองทัพและเพียบพรอมทางคุณลักษณะผูน าทางทหารที่สามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือ
ความมั่นคงของชาติจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 3) รูปแบบของการบริหารจัดการโรงเรียนเหลาทัพสู
การเปนองคกรอัจฉริยะประกอบดวย 4 มิติคือมิติที่ 1  ผูน าโรงเรียนเหลาทัพและวัฒนธรรมขององค
การทหารมิติท่ี 2 คุณลักษณะขององคกรอัจฉริยะทางทหารมี 10 ประเด็น มิติที่ 3 การบริหารจัดการ
สูการเปนองคกรอัจฉริยะที่เรียกวา V.I.S.I.O.N Model ไดแก 1. การบริหารวิสัยทัศน 2. การบริหาร
จัดการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 3. การปรับโครงสรางองคกร 4. การสรางนวัตกรรม              
5. การบริหารทรัพยากรมนุษยเพ่ือยอมรับการเปลี่ยนแปลง 6. พันธมิตรในประเทศและตางประเทศ  
และมิติที่ 4 กระบวนการบริหารจัดการมี 8 ขั้นตอน 4) อัตลักษณโรงเรียนเหลาทัพในประเทศไทย 
(DNA) มี 6 ประการ (6S) คือ 1. จิตวิญญาณที่จะสรางวิสัยทัศนรวมและเปดใจยอมรับสิ่งใหม ๆ              
พรอมอุดมการณรักชาติ (Spirit) 2. ปรับตัวไดอยางรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลง (Speed) 3. ตองรูจัก
พัฒนาทักษะใหทันกับนวัตกรรม (Skill) 4. ปรับและประสานวิทยาการและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง
ไปใหสอดคลองทั้งภายในและภายนอกองคกร (Synchronized) 5. ความปรารถนาที่จะเรียนรูและ
พัฒนาอยางตอเนื่องไมหยุดยั้ง (Sustainable) 6. การตระหนักรูในการปองกันเชิงรุกตอปญหาที่จะ
เกิดข้ึนทุกรูปแบบ (Sign) 41  

พระจ ารัส ฐิตธมฺโม (สวาสโพธิ์กลาง) ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ใน
การบริหารจัดการชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร สรุป
ผลการวิจัยได้ว่า 1) ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหาร
จัดการชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.80 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านสรุปได้ดังนี้ ด้านธัมมัญญุตา (ผู้รู้จักเหตุ) อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.82 ด้านอัตถัญญุตา (ผู้รู้จักผล) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ด้านอัตตัญญุ
                                                           

41สุธิญา จันทรเจาฉาย, “การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียนเหลาทัพสูการเปน       
องคกรอัจฉริยะ” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอุดมศึกษา ภาควิชานโยบาย              
การจัดการและความเป็นผู้น าทางการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553), 327-
347. 
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ตา (ผู้รู้จักตน) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.84 ด้านมัตตัญญุตา (ผู้รู้จักประมาณ) อยู่ในระดับ
มาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.74 ด้านกาลัญญุตา (ผู้รู้จักกาลเวลา) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 
ด้านปริสัญญุตา (ผู้รู้จักชุมชน) อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.86 ด้านปุคคลัญญุตา (ผู้รู้จักบุคคล) 
อยู่ ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.79 2)  เปรียบเทียบความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อ                        
การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ด้านเพศ พบว่า ประชาชนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
ประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านอายุ 
พบว่า ประชาชนที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมแตกต่าง
กัน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ แตกต่างกันใน ด้านธัมมัญญุตา อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.01 และด้านอัตถัญญุตา ด้านอัตตัญญุตา ด้านมัตตัญญูตา ด้านกาลัญญุตา ด้านปริสัญญุตาอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเป็นตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ส่วนด้านปุคคลัญญุตา ประชาชนมีความ
คิดเห็นไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ ด้านสถานภาพ พบว่า ประชาชนมีสถานภาพ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมแตกต่างกัน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานที่ตั้งไว้ 3) สรุปปัญหาอุปสรรคและแนวทางการประยุตก์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการ
บริหารจัดการชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร ชุมชนเป็นกลุ่มคนซึ่งอาจมี
ขนาดเล็กหรือใหญ่ก็ได้โดยอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนที่หนึ่งซึ่งสมาชิกของกลุ่มต่างมีความสัมพันธ์กัน มีการ
เรียนรู้ และการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน โดยมีวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายร่วมกันในการด าเนินชีวิต 
ภายใต้ระเบียบทางสังคมที่คอยควบคุมพฤติกรรมหรือความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม ปัญหาและ
อุปสรรคในกระบวนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน พบว่าความคิดเห็นที่ขัดแย้ง ไม่ให้ความ
ร่วมมือในการท ากิจกรรมของชุมชน ความรับผิดชอบต่อส่วนร่วม ไม่มีจิตส านึกรักชุมชน ไม่มีความ
เสียสละ ประชากรต่างถิ่นย้ายเข้ามาอยู่ในชุมชน ไม่ให้ความร่วมมือ วัฒนธรรมชุมชนเปลี่ยนแปลงไป 
เด็กและเยาวชนไม่มีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมของชุมชน ปัญหายาเสพติด ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืน ๆ 
คณะกรรมการชุมชนต้องบริหารจัดการโดยน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์และบูรณาการกับ
นโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอันจะมาซึ่งประโยชน์สุขของ
คนในชุมชน ให้ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การพัฒนาชุมชน โดยการเสนอ
ปัญหา ความต้องการในชุมชน แสดงความคิดเห็นวิจารณ์การท างานของคณะกรรมการชุมชนและน า
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษามาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่เป็นปัญหา ส่งเสริมการปลูกฝังเสริมสร้าง 
คุณธรรมจริยธรรมของคนในชุมชน ให้เกิดเป็นรูปธรรม ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องและน าหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนาอ่ืน ๆ มาประยุกต์ใช้ควบคู่ไป42 

พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลัก              
สัปปุริสธรรม 7 อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ สรุปผลการวิจัยพบว่า 1. ความคิดเห็นต่อการ
บริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม ๗ อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ พบว่า 
                                                           

42พระจ ารัส ฐิตธมฺโม, “การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารจัดการชุมชน :  
กรณีศึกษา ชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธ
ศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราช
วิทยาลัย, 2554), 140-143.  
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ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 42.90 ผู้มีอายุอยู่ 21 – 30 
ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 29.60 ผู้มีต าแหน่งครู จ านวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 88.90 ผู้มี
ระดับการศึกษาปริญญาตรี หรือเทียบเท่า จ านวน 151 คน คิดเป็นร้อยละ 79.90 ผู้มีประสบการณ์
การท างาน 5 ปี ขึ้นไป จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 56.09 2. ความคิดเห็นต่อการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อ าเภอ แม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยภาพรวมมี
ความเห็นอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายละเอียดแต่ละด้านพบว่า มีความเห็นอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน 3. เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 
อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยจ าแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา ต าแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการท างาน พบว่า ครูและเจ้าหน้าที่ที่มีเพศ ระดับการศึกษาและประสบการณ์                      
การท างาน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม  7   
แตกต่างกัน ส่วนครูและเจ้าหน้าที่ที่มีอายุและต าแหน่ง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
ของผู้บริหารตาม หลักสัปปุริสธรรม 7 ไม่แตกต่างกัน 4. ปัญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 1) ผู้บริหารใช้
กฎระเบียบวินัยและเหตุผลมากเกินไป 2) ผู้บริหารขาดเป้าหมายในการบริหารสถานศึกษา 3) 
ผู้บริหารขาดความเชื่อมั่นในการบริหารสถานศึกษา 4) ผู้บริหารใช้งบประมาณในการบริหาร
สถานศึกษาเกินงบประมาณที่มีอยู่ 5) ผู้บริหารจัดท าโครงการไม่ถูกต้องกับจังหวะเวลา 6) ผู้บริหารไม่
มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในองค์กร 7) ผู้บริหารใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน ส าหรับข้อเสนอแนะ 
คือ 1) ควรใช้หลักการและเหตุผลให้ตรงกับสถานการณ์ 2) ควรมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการบริหาร
สถานศึกษา 3) ควรสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง 4) ควรใช้งบประมาณที่มีอยู่อย่างเหมาะสมกับ
โครงการ 5) ควรจัดท าโครงการให้ตรงกับระยะเวลาที่เหมาะสม 6) ควรมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร 7) ควรใช้บุคลากรให้เหมาะสมกับการงาน43   

อรนุช โขพิพม์ ได้ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติ
ธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น สรุปผลการวิจัยพบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลัก              
สัปปุริสธรรม 7 โรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ในภาพรวมมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมาก ในรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา ด้าน
ปริสัญญุตา ด้านกาลัญญุตา ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ด้านมัตตัญญุตา ด้านธัมมัญญุตา และ
ด้านอัตตัญญุตา การเปรียบเทียบภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม 
แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ตามความคิดเห็นของบุคลากร โดยจ าแนกตามสถานภาพและ
ประสบการณ์ พบว่า มีระดับความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านทุกด้านมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญท่ีระดับ 0.05 จึงสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ แนวทางส่งเสริมภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น ผู้บริหารควรน า            

                                                           
43พระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน, “การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 

7 อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2555), 129-132.  
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สัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหารโรงเรียนและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม 
เพ่ือที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรการศึกษายิ่งข้ึน44    

พระมหาภาณุวัฒน์ แสนค า ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าปาง ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าปาง 7 ด้าน 
ในภาพรวม และรายด้านทุกด้าน มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติอยู่ใน ระดับมาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูง 3 อันดับ
แรก คือ ด้านอัตตัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักตน รองลงมา คือ ด้านปริสัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักชุมชน
และสังคม และด้านธัมมัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักเหตุ ตามล าดับ ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติน้อย
กว่าด้านอื่น คือ ด้านมัตตัญญุตา : ความเป็นผู้รู้จักประมาณ ส าหรับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหาร 
ได้แก่ ผู้บริหารควรประมาณขีดความสามารถของศักยภาพบุคลากรในองค์กร ในการจะท ากิจกรรม
หรือโครงการ ผู้บริหารควรรู้จักประมาณตน ควรจะน างบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ไปใช้อย่าง
เหมาะสม ผู้บริหารควรพิจารณาให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ตลอดจนการบริห าร
งบประมาณหรือการขยายกิจการ ควรใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการ และไม่ควรใช้งบประมาณ
ผิดวัตถุประสงค์45   
 
งานวิจัยต่างประเทศ 
 เวลช์ (Welch) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แบบความเป็นผู้น าของการศึกษาธิการแห่งเมืองแมสซาซู
เซทส์ (Massachusetts) สรุปได้ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาลักษณะการปรับตัว พบว่า การใช้ทักษะใน             
การบริหารงานของการศึกษาธิการโดยส่วนรวมแล้ว ใช้ศิลปะในการเกลี้ยกล่อมเป็นอย่างมาก 2) เพ่ือ
ต้องหาความสัมพันธ์ของอายุ วุฒิ ประสบการณ์ในเชิงการบริหารงาน จะส่งผลต่อการคาดหวังใน
ความส าเร็จของงานสูงกว่าปกติ ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาธิการเป็นผู้มีลักษณะร่วมหลายอย่าง เป็นผู้ที่
ต้องท างานร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย ต้องใช้ความประนีประนอมประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ด้านอ่ืน ๆ 
มาเป็นเครื่องช่วยให้งานส าเร็จ46  
 เมอรี่ (Murry) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หลักคุณธรรมของผู้น าที่น าไปประพฤติปฏิบัติ
ในสถานศึกษา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่
มีคุณภาพ ได้แก่ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม ส่วนคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร

                                                           
44อรนุช โขพิพม์, “ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม 

แผนกสามัญศึกษา จังหวัดขอนแก่น” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา                
การบริหารศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2555), 97-101.  

45พระมหาภาณุวัฒน์ แสนค า, “การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดล าปาง” (วิทยานิพนธ์ ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏล าปาง, 2558), 79-82.  

46Joseph John Welch, “The Leadership Styles of the Massachusetts School 
Superintendent” Dissertation Abstracts International 43,2 (August 1982): 335-A. 
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สถานศึกษาจะสะท้อนผลออกมา คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ ความยุติธรรม มีประชาธิปไตย                  
ซึ่งคุณค่าของจริยธรรมจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนารูปแบบและยุทธ์วิธีในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับ
ผู้บริหารสถานศึกษา47  
 

สรุป 
 

จากการศึกษาหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากนักวิชาการหลายท่าน     
ท าให้ได้ทราบว่าคุณธรรมของผู้บริหารมีความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้การบริหารงานของผู้บริหาร
ประสบความส าเร็จ และสามารถส่งเสริมสนับสนุนให้ครูท างาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ดังที่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) เสนอหลักธรรมเกี่ยวกับสัปปุริสธรรมตาม                
ค าสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นธรรมของคนสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์โดยสมบูรณ์  ทั้ง 7 ด้าน ดังนี้                    
1) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล 3) อัตตัญญุตา รู้ตน                        
4) มัตตัญญุตา รู้ประมาณ 5) กาลัญญุตา รู้กาล 6) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน 7) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล 
ผู้บริหารที่มีคุณธรรมควรค านึงถึงการจัดการให้สถานศึกษามีอัจฉริยภาพ เพ่ือกระตุ้นให้ครูและ
นักเรียนเรียนรู้หรือกระท ากิจกรรมต่าง ๆ  โดยอาศัยสภาวะแวดล้อมเป็นเครื่องช่วยให้ท าในสิ่งต่าง ๆ 
ได้อย่างดีและส าเร็จตามเป้าหมาย ดังที่ อัลเบรชท์ (Albrecht) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับอัจฉริยภาพ 
ประกอบด้วย 1) วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ 2) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 3) ความต้องการเปลี่ยนแปลง 
4) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 5) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร 6) การจัดการองค์
ความรู้ 7) ความกดดันในการท างาน เมื่อสถานศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีอัจฉริยภาพที่ถูกต้องและ
เหมาะสมแล้ว บุคลสากรในสถานศึกษาก็จะสามารถปฏิบัติงานได้ดีมากยิ่งข้ึน 

 

                                                           
47Joseph H., JR, Murry, “Study the Moral Aspect leadership in an Urban” 

Oreans,  University New Oreans 64,4 (1969) : 2565-A. 
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บทที่ 3 
การด าเนินการวิจัย 

   
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  3 ประการ คือเพ่ือทราบ 1) สัปปุริสธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8                     
โดยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ซึ่งใช้โรงเรียนเป็นหน่วย
วิเคราะห์ (unit of analysis) โดยมีประชากรเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาของรัฐ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน และใช้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 โรงเรียน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร โดยพระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนอัจฉริยภาพของสถานศึกษา
ตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) ซึ่งการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ก าหนดรายละเอียดของ
ขั้นตอนการด าเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังต่อไปนี้   
 

ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 
 
 เพ่ือให้การด าเนินการวิจัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่
ก าหนดไว้  ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดขั้นตอนของการด าเนินการวิจัยไว้ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การวางแผนและจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยการศึกษาข้อมูล สถิติ วรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องต่าง ๆ จากต ารา เอกสารทางวิชาการ วารสาร เว็บไซต์ ตลอดจนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้ง                  
ในประเทศและต่างประเทศ เพ่ือน าผลที่ได้จากการศึกษามาจัดท าโครงร่างการวิจัย ตามค าแนะน า
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รับข้อเสนอแนะของกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์มาปรับปรุงแก้ไข
ข้อบกพร่องและขออนุมัติโครงร่างการวิจัยจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
 ขั้นตอนที่ 2 การด าเนินการวิจัย เป็นขั้นตอนที่ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือไปเก็บรวบรวมข้อมูล   
ทดสอบปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือ แล้วน าเครื่องมือที่สร้างขึ้นไปเก็บข้อมูลจาก                     
กลุ่มตัวอย่าง แล้วน าข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้มาตรวจสอบความถูกต้อง วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและ
แปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล ประมวลผลและเสนอแนะ 
 ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เป็นขั้นตอนการน าเสนอรายงานผลการวิจัย น าเสนอ
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องตามที่
คณะกรรมการผู้ควบคุมวิทยานิพนธ์เสนอแนะ จัดท ารายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์เสนอต่อบัณฑิต
วิทยาลัยเพื่อขออนุมัติจบการศึกษา 
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ระเบียบวิธีวิจัย 
  
 เพ่ือให้งานวิจัยในครั้งนี้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งประกอบด้วยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุ่มตัวอย่างและ                           
ผู้ให้ข้อมูล ตัวแปรศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวม
ข้อมูล  การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research)  ที่มีแผนแบบการวิจัยใน
ลักษณะกลุ่มตัวอย่างเดียว ศึกษาสภาวการณ์ไม่มีการทดลอง (the one shot, non–experimental 
case study) ซึ่งเขียนเป็นแผนผัง (diagram) ได้ดังนี้  
 

       O 
 
 
                R  X 
 

 
เมื่อ R หมายถึง  ตัวอย่างที่ได้มาจากการสุ่ม 
 X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
 O หมายถึง  ข้อมูลที่ได้จากการศึกษา  

 

ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 55 โรงเรียน จังหวัดราชบุรี จ านวน 26 โรงเรียน จังหวัด
กาญจนบุรี จ านวน 29 โรงเรียน  
     
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  ได้แก่ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน ซึ่งได้จากการเปิดตารางประมาณการขนาด
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) และใช้การสุ่มแบบแบ่งประเภท (Statified                  
R andom Sampling)1 จ าแนกตามอ าเภอ ดังแสดงในตารางที่ 1    
                                                           

1Robert V. Krejcie and Daryle W. Morgan, “Determining Sample Size for 
Research Activities.” Educational and Psychological Measurement 30,3 (1970) : 
607-610. 
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ผู้ให้ข้อมูล 
 ผู้วิจัยก าหนดจ านวนผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ประกอบด้วย ผู้อ านวยการสถานศึกษา 
จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน ครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า 
2 ปี) จ านวน 2 คน จากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 48 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 192 คน ดังรายละเอียด                  
ในตารางที่ 1  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

51 

ตารางที่ 1 จ านวนประชากร กลุ่มตัวอย่างและผู้ให้ข้อมูล 
โรงเรียน  

สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
ผู้ให้ข้อมูล 

รวม 
(คน) 

จังหวัด อ าเภอ 
ประชากร 

(โรง) 

กลุ่ม 
ตัวอย่าง 
(โรง)  

ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา 

(คน) 

รอง
ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา

(คน) 

คร ู
ผู้สอน 
(คน) 

ราชบุร ี

เมืองราชบุร ี 4 3 3 3 6 12 

จอมบึง 2 2 2 2 4 8 
สวนผึ้ง 1 1 1 1 2 4 
ด าเนินสะดวก 4 3 3 3 6 12 
บ้านโป่ง 4 3 3 3 6 12 
บางแพ 2 2 2 2 4 8 
โพธาราม 4 3 3 3 6 12 
ปากท่อ 3 3 3 3 6 12 
วัดเพลง 1 1 1 1 2 4 
บ้านคา 1 1 1 1 2 4 
รวม 10 อ าเภอ 26 22 22 22 44 88 

กาญจนบุร ี

เมืองกาญจนบุร ี 3 3 3 3 6 12 
ไทรโยค 2 2 2 2 4 8 
บ่อพลอย 2 2 2 2 4 8 
ศรีสวสัดิ ์ 1 1 1 1 2 4 
ท่ามะกา 5 4 4 4 8 16 
ท่าม่วง 6 4 4 4 8 16 
ทองผาภูม ิ 2 2 2 2 4 8 
สังขละบรุ ี 1 1 1 1 2 4 
พนมทวน 2 2 2 2 4 8 
เลาขวัญ 1 1 1 1 2 4 
ด่านมะขามเตี้ย 1 1 1 1 2 4 
หนองปรือ 2 2 2 2 4 8 
ห้วยกระเจา 1 1 1 1 2 4 
รวม 13 อ าเภอ 29 26 26 26 52 104 

รวมทั้งสิ้น 23 อ าเภอ 55 48 48 48 96 192 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้ตัวแปรที่ประกอบด้วย ตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม              
ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพื้นฐาน เป็นตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย เพศ อายุ     
ระดับการศึกษาสูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษาและประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 

2. ตัวแปรต้น คือ ตัวแปรที่เก่ียวข้องกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา             
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า                    
ทั้ง 7 ประการ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

2.1 ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1) หมายถึง รู้หลักการและกฎเกณฑ์ของการบริหาร 
จัดการสถานศึกษา โดยยึดหลักการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ตามเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติ  รู้เท่าทันกฎธรรมดาหรือหลักความจริงของ
ธรรมชาติ เพ่ือปฏิบัติต่อโลกและชีวิตอย่างถูกต้อง มีจิตใจเป็นอิสระ ไม่ตกเป็นทาสของโลกและชีวิต 
อีกท้ังเสนอแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสมเหตุสมผล  

2.2 อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) หมายถึง รู้และเข้าใจความมุ่งหมายของ           
การปฏิบัติงานของตนและคณะครู มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาสถานศึกษา โดยสามารถ
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกัน และสามารถก าหนดให้มีการวัดผลและ
ประเมินผลตามสภาพจริง อีกทั้งน าผลการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานมาใช้ปรับปรุง แก้ไข 
และพัฒนาคุณภาพงานให้บรรลุเป้าหมายและมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

2.3 อัตตัญญุตา รู้ตน (X3) หมายถึง รู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ในการบริหารสถานศึกษา             
มีภาวะผู้น าสามารถชี้แจง สั่งการหรืออ านวยการคณะครูให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ                       
การปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถวางตนได้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ ปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการสถานศึกษาและมีความรู้ความสามารถ                   
ในการใช้แรงจูงใจ มีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความเสียสละ อดทน มุ่งมั่นไม่ย่อท้อต่อ
ปัญหาและอุปสรรค อีกทั้งไม่ละทิ้งหน้าที่ราชการและไม่เอารัดเอาเปรียบผู้อ่ืน  สามารถควบคุม
อารมณ์ ข่มใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้า                      
ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

2.4 มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) หมายถึง รู้จักพอดี รู้จักความพอเหมาะพอดีใน 
การปฏิบัติงานของผู้บริหารให้ เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ ใช้ทรัพยากร                    
ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า รู้จักประมาณในการบริโภคในการใช้จ่ายทรัพย์                      
มีความพอเหมาะพอดีในการพูด การปฏิบัติกิจและท าการต่าง ๆ  รู้จักความพอเหมาะพอดี                  
ในการพักผ่อน ไมเ่อาแต่ใจของตน โดยไม่รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน สามารถวางตนได้เหมาะสมกับ
ฐานะ  
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2.5 กาลัญญุตา รู้กาล (X5) หมายถึง รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่พึงใช้ใน                   

การประกอบกิจท าหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และเกี่ยวข้องกับผู้อ่ืน จัดท าแผนปฏิบัติงาน 
นโยบายหรือโครงการให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาส วางแผน จัดล าดับความส าคัญของงานและ
ท างานตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้ อุทิศเวลาให้กับราชการอย่างสม่ าเสมอ บริหารงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สถานศึกษา แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนให้ทันเวลาและเหตุการณ์  

2.6 ปริสัญญุตา รู้ชุมชน (X6) หมายถึง รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สถานศึกษา 
ตั้งอยู่ รู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ เปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนและคนในชุมชน                
อีกท้ังร่วมสร้างเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  

2.7 ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7) หมายถึง รู้จักและเข้าใจความแตกต่างแห่งบุคคล                        
โดยสนับสนุน ส่งเสริมคณะครูให้พัฒนาในวิชาชีพตามความสามารถของแต่ละบุคคล มีการยกย่อง 
ชมเชย ต าหนิครูตามระเบียบของทางราชการ สามารถปฏิบัติตนต่อคณะครูได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม 

3. ตัวแปรตาม คือ ตัวแปรที่เก่ียวกับอัจฉริยภาพ (Ytot) ตามแนวคิดของอัลเบรชท์  
(Albrecht) ดังนี้  

3.1 วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) (Y1) หมายถึง ความสามารถในการพัฒนา  
การด าเนินงานตามจุดมุ่งหมายขององค์กร ลักษณะเฉพาะของวิสัยทัศน์ทางยุทธศาสตร์ ก็คือ การที่
ผู้น ามีความสามารถพัฒนาแนวคิดของความส าเร็จ มีการก าหนดวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ใน                   
การบริหารงานที่ถูกต้องและชัดเจน โดยบุคลากรในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ของ
สถานศึกษาและเน้นย้ าวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง ประเมินผลเพ่ือ
การปรับปรุงแก้ไขให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ 

3.2 สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Shared Fate) (Y2) หมายถึง การที่ผู้เกี่ยวข้องในองค์กร 
ทุกคนเข้าใจการมีส่วนร่วมในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ทุกคนรู้และ
เข้าใจวิสัยทัศน์ พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา สร้างความรู้สึกของการอยู่ร่วมกัน และสปิริต
ขององค์กร (Esprit de Corps)  

3.3 ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Appetite for Change) (Y3) หมายถึง วัฒนธรรมองค์กรมัก 
ท าให้ทีมผู้บริหารยึดติดแนวทางการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนแปลงจึงถูกมองว่าเป็นสิ่งที่สร้างความไม่
สบายใจ หรือความเครียด แต่ความเปลี่ยนแปลงถือเป็นโอกาสอันท้าทาย ก้าวไปสู่สิ่งใหม่และการ
เรียนรู้แนวทางใหม่ สู่ความส าเร็จ ดังนั้น ความต้องการเปลี่ยนแปลงจึงอยู่ในระดับสูงเพ่ือให้                   
ความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนสามารถเดินหน้าไปได้ 
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3.4 มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Heart) (Y4) หมายถึง ความเต็มใจที่จะทุ่มเทการท างาน 
มากกว่ามาตรฐานทั่วไป ผู้น าองค์กรมีบทบาทในการสร้างก าลังใจในการท างานให้แก่คนในองค์กร 
องค์กรส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ   

3.5 การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Alignment and Congruence) (Y5)  
หมายถึง ระบบต่าง ๆ ในองค์กรอัจฉริยะเกิดจากความร่วมมือกันเพ่ือท างานให้บรรลุพันธกิจ พยายาม
ลดข้อจ ากัดเชิงโครงสร้าง (Structural Contradictions) ให้มีน้อยที่สุดเพ่ือสร้างค่านิยมหลักและ
ส่งเสริมให้มีการจัดสรรก าลังคนเพื่อมุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน  

3.6 การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Deployment) (Y6) หมายถึง ในปัจจุบันองค์กรจะ 
ประสบความส าเร็จหรือความล้มเหลวย่อมขึ้นอยู่กับการน าองค์ความรู้ สารสนเทศและข้อมูลไปใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการองค์ความรู้ในส่วนของเทคโนโลยีสารสนเทศ การกระจายองค์ความรู้
ที่เกี่ยวกับการสร้างวัฒนธรรมเพ่ือใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางปัญญาและทางสารสนเทศ ดังนั้น                    
การกระจายองค์ความรู้จึงเป็นการมองเชิงมานุษยวิทยามากกว่าในเชิงเทคโนโลยี  

3.7 ความกดดันในการท างาน (Performance Pressure) (Y7) หมายถึง ทุกคนในองค์กรมี 
ส่วนสร้างประสิทธิภาพในการท างานขององค์กร ผู้น าสามารถส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความกดดัน
ด้านประสิทธิภาพการท างาน โดยต้องได้รับการยอมรับจากคนในองค์กรเพ่ือจะได้มีความคาดหวัง
ร่วมกันและน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามจ านวนหนึ่งฉบับ รายละเอียดของ
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบ 
รายการ  (check list)  เพ่ือสอบถามข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ให้ข้อมูล ได้แก่  1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับ
การศึกษาสูงสุด 4) ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา 5) ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน  

ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวข้องกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมตามค าสอน
ของพระพุทธเจ้า  

ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวข้องกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht)  

แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีลักษณะเป็นมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ผู้วจิัย
ก าหนดค่าน้ าหนักคะแนนของแต่ละระดับ โดยมีความหมายดังนี้ 

ระดับ 1     หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออัจฉริยภาพของ 
          สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อยที่สุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 1 คะแนน   
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ระดับ 2     หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออัจฉริยภาพของ 
สถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 2 คะแนน  

ระดับ 3     หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออัจฉริยภาพ         
          ของสถานศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 3  

คะแนน  
ระดับ 4     หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออัจฉริยภาพ         

          ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมาก มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 4 คะแนน 
ระดับ 5     หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรืออัจฉริยภาพ         

          ของสถานศึกษาอยู่ในระดับมากท่ีสุด มีค่าน้ าหนักเท่ากับ 5  
คะแนน  

 
การสร้างและพัฒนาเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาเครื่องมือซึ่งเป็นแบบสอบถามขึ้นตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยและ
กรอบแนวคิดท่ีก าหนดไว้  โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาค้นคว้าเอกสาร วรรณกรรมที่เกี่ยวข้องและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ 
 ขั้นที่ 2 น าผลการศึกษา มาสร้างแบบสอบถาม แล้วน าไปปรึกษาอาจารย์ผู้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ เพ่ือปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง จากนั้นน าแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน
ตรวจสอบความตรงของเนื้อหา (content validity) โดยเทคนิค IOC (Index of Item Objective 
Congruence) แล้วน ามาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง ได้ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 - 1.0  
 ขั้นที่ 3 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (try out) กับสถานศึกษาที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 8 โรงเรียน 32 ฉบับ 
 ขั้นที่ 4 น าแบบทดสอบที่ได้รับกลับคืนมาค านวณหาค่าความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธี
ของครอนบาค (Cronbach)2 โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟา (α - coefficient) ได้ค่าความเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 0.989 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

1. ผู้วิจัยท าหนังสือเรียนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอความอนุเคราะห์ 
ให้ออกหนังสือถึงผู้อ านวยการโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 8 เพ่ือขออนุญาตเก็บข้อมูลจากแต่ละโรงเรียน 

2. น าหนังสือท่ีบัณฑิตวิทยาลัยออกให้ส่งไปยังโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงาน 

                                                           
2Lee  J. Cronbach, Essentials  of  Psychological  Testing, 3rd  ed. (New  York : 

Harper & Row Publishers, 1974), 160-161. 
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เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 แต่ละแห่งที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือให้ตอบแบบสอบถามใน               
การวิจัยครั้งนี้  

 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 เมื่อได้เก็บแบบสอบถามกลับคืนมาแล้ว ผู้วิจัยก็พิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม น าแบบทดสอบมาตรวจรวบรวมคะแนน น าข้อมูลดังกล่าวมาจัดระบบข้อมูล ค านวณ
ค่าสถิติ เพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป และเสนอผลการวิเคราะห์เป็นตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ใช้สถิติการวิจัยในการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 

1. การวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ให้ข้อมูล ใช้ค่าความถี่ (ƒ)  และค่าร้อยละ (%)  
2. การวิเคราะห์สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษากับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 วิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยน าค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิด
ของเบสท์ (Best) 3 ดังนี้ 

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.00 ถึง 1.49 แสดงว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
น้อยที่สุด   

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 1.50 ถึง 2.49 แสดงว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับน้อย     

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 2.50 ถึง 3.49 แสดงว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
ปานกลาง    

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 3.50 ถึง 4.49 แสดงว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับมาก    

ค่ามัชฌิมเลขคณิต 4.50 ถึง 5.00 แสดงว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาหรือ 
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา อยู่ในระดับ 
มากที่สุด    

3. การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 ใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของ
เพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) ที่ได้เปรียบเทียบกับเกณฑ์
ตามแนวคิดของฮินเกิล4 (Hinkle) ดังนี้  
                                                           

3John W. Best and James V. Kahn, Research  in  Education, 10th ed. (Boston, 
Mass. : Allyn  and  Bacon, 2006), 310.  
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 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.00 ถึง 0.29 แสดงว่า  มีความสัมพันธ์กันในระดับต่ า  
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.30 ถึง 0.69 แสดงว่า  มีความสัมพันธ์กันในระดับปานกลาง 
 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 0.70 ถึง 1.00 แสดงว่า  มีความสัมพันธ์กันในระดับสูง  

 
สรุป 

 
 การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือทราบ 1) สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของ
สถานศึกษา  สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย                      
เชิงพรรณนา (descriptive research) กลุ่มตัวอย่างคือ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 จ านวน 48 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโรงเรียนละ 4 คน ได้แก่ ผู้อ านวยการ
สถานศึกษา จ านวน 1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่              
การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี) จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ                     
สัปปุริสธรรมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึงสัปปุริสธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า 
และอัจฉริยภาพของสถานศึกษาตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
คือ ค่าความถี่ (ƒ) ค่าร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation 
coefficient) ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป    

 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
4Dennis E. Hinkle, William Wiersma and Stephen G. Jurs, Applied Statistics for 

the Behavior Sciences, 4th ed. (New York: Houghton Mifflin, 1998), 118. 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

  
การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยเรื่อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับ อัจฉริยภาพของ

สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์                   
3 ประการ คือเพ่ือทราบ 1) สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 2) อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา             
เขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ซึ่งใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน                
1 คน รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า              
2 ปี) จ านวน 2 คนที่เป็นกลุ่มตัวอย่างจ านวน 48 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 192 คน ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามกลับคืนมา จากจ านวน 43 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 172 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 89.58 
จากนั้นน ามาวิเคราะห์และเสนอผลการวิเคราะห์โดยใช้ตารางประกอบค าบรรยาย จ าแนกเป็น 4 ตอน 
ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
มัธยมศึกษาเขต 8   

ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของ 
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  

 
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 สถานภาพส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแบบสอบถามของผู้อ านวยการ
สถานศึกษา รองผู้อ านวยการสถานศึกษาและครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี)                  
จากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 43 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 172 ฉบับ จ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา
สูงสุด ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษาและประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน               
ดังรายละเอียดในตารางที่ 2  



 

59 

ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด    
             ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ   

 ชาย 93 54.07 

 หญิง 79 45.93 

รวม 172 100.00 

2. อายุ   

 ไม่เกิน 30  ปี 17 9.88 

 31 – 40  ปี 42 24.42 

 41 – 50  ปี 35 20.35 

 51 ปีขึ้นไป 78 45.35 

รวม 172 100.00 

3. ระดับการศึกษาสูงสุด   

 ปริญญาตรี 59 34.30 

 ปริญญาโท 104 60.47 

 ปริญญาเอก 9 5.23 

รวม 172 100.00 

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา   

 ผู้อ านวยการสถานศึกษา 43 25.00 

 รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 43 25.00 

 ครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี) 86 50.00 

รวม 172 100.00 
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ตารางที่ 2 จ านวนร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเม่ือจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสูงสุด    
              ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา และประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน (ต่อ) 
 

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน   

 ไม่เกิน 5 ปี 46 26.74 

 6 - 10 ปี 45 26.16 

 11 - 15 ปี  7 4.07 

 16 - 20 ปี 11 6.40 

 21 - 25 ปี 11 6.40 

 26 ปีขึ้นไป 52 30.23 

รวม 172 100.00 
  

จากตารางที่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย จ านวน 93 คน คิดเป็นร้อยละ 54.07 
รองลงมาเป็นเพศหญิง จ านวน 79 คน คิดเป็นร้อยละ 45.93 เป็นผู้ที่มีอายุ 51 ปีขึ้นไปมากที่สุด 
จ านวน 78 คน คิดเป็นร้อยละ 45.35 รองลงมาอายุ 31 – 40  ปี จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 
24.42 และอายุไม่เกิน 30 ปี น้อยที่สุด จ านวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 9.88 ส าหรับระดับการศึกษา
สูงสุด พบว่า ระดับปริญญาโทมากที่สุด จ านวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 60.47 รองลงมาระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 59 คน คิดเป็นร้อยละ 34.30 และระดับปริญญาเอก จ านวน 9 คน คิดเป็น                               
ร้อยละ 5.23 ส าหรับต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา พบว่า เป็นครูผู้สอน (ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอน                
ไม่น้อยกว่า 2 ปี) จ านวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 เป็นผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 43 คน 
คิดเป็นร้อยละ 25.00 และรองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ส าหรับ
ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน พบว่า ผู้ที่มีประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน 
26 ปีขึ้นไป จ านวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 30.23 รองลงมามีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง                  
ปัจจุบันไม่เกิน 5 ปี จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 26.74 และมีประสบการณ์การท างานในต าแหน่ง
ปัจจุบัน 11 - 15 ปี จ านวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 4.07 
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่ 
           การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
 
 ในการวิเคราะห์สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
จากกลุ่มตัวอย่าง 43 โรงเรียน แล้วน าผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ โดยผล               
การวิเคราะห์ข้อมูล ดังรายละเอียดในตารางที่ 3  
 
ตารางที่ 3 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 

   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
                      (n=43) 

สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา x  S.D. ระดับ 
1. ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1)  4.52 0.47 มากที่สุด 

2. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) 4.45 0.53 มาก 
3. อัตตัญญุตา รู้ตน (X3) 4.54 0.51 มากที่สุด 
4. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) 4.44 0.60 มาก 
5. กาลัญญุตา รู้กาล (X5)  4.48 0.52 มาก 
6. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน (X6) 4.49 0.55 มาก 
7. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7)  4.52 0.55 มากที่สุด 

รวม (Xtot) 4.49 0.49 มาก 
 
 จากตารางที่  3 พบว่า  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49, S.D. = 0.49) เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิม
เลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ อัตตัญญุตา รู้ตน (X3) ( x = 4.54, S.D. = 0.51) ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จัก
เหตุ (X1) ( x = 4.52, S.D. = 0.47) ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7) ( x = 4.52, S.D. = 0.55) ปริสัญญุตา 
รู้ชุมชน (X6) ( x = 4.49, S.D. = 0.55) กาลัญญุตา รู้กาล (X5) ( x = 4.48, S.D. = 0.52) อัตถัญญุตา 
รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) ( x = 4.45, S.D. = 0.55) มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) ( x = 4.44, 
S.D. = 0.60)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.47 ถึง 0.60 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
 
 
 
 



 

62 

 เมื่อวิเคราะห์ระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ มีดังนี้ 
 
ตารางที่ 4 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร  

   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านธัมมัญญุตา                
   รู้หลักและรู้จักเหตุ   

                      (n=43) 
ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1)  x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารู้หลักการและกฎระเบียบของ              
การบริหารสถานศึกษา  

4.62 0.53 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้
งานบรรลุผลส าเร็จ 

4.62 0.51 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรแกนกลาง 

4.44 0.65 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาตามหลักกฎหมาย
การศึกษา  

4.63 0.49 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายหลักการและกระบวนการใน
การปฏิบัติงานให้ครู/ใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างชัดเจน 

4.55 0.55 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายกฎระเบียบ ข้อบังคับใน           
การเรยีนและการประพฤติปฏิบัติตนให้นักเรียนเข้าใจ                
อย่างชัดเจน 

4.49 0.60 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหาร 
สถานศึกษาอย่างมีเหตุผล 

4.48 0.69 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
ให้กับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม 

4.44 0.64 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
สถานศึกษาให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 

4.45 0.63 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
ในการปฏิบัติงานจากครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.44 0.66 มาก 

รวม  4.52 0.47 มากที่สุด 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
( x = 4.52, S.D. = 0.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับ
มาก 6 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษา
ตามหลักกฎหมายการศึกษา ( x = 4.63, S.D. = 0.49) ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ ( x = 4.62, S.D. = 0.51) ผู้บริหารสถานศึกษารู้หลักการและ
กฎระเบียบของการบริหารสถานศึกษา ( x = 4.62, S.D. = 0.53) ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบาย
หลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานให้ครู/ใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างชัดเจน ( x = 4.55, S.D. 
= 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายกฎระเบียบ ข้อบังคับในการเรียนและการประพฤติปฏิบัติตนให้
นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน ( x = 4.49, S.D. = 0.60) ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
การบริหาร สถานศึกษาอย่างมีเหตุผล ( x = 4.48, S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาและ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ( x = 4.45, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสถานศึกษา
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม ( x = 4.44, S.D. = 
0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตรแกนกลาง ( x = 4.44, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษารับฟัง               
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา ( x = 4.44, S.D. = 0.66)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.49 ถึง 0.66 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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ตารางที่ 5 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านอัตถัญญุตา  

รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล                    
(n=43) 

อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2)  x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจความมุ่งหมายของ                  
การบริหารสถานศึกษา 

4.54 0.55 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อพัฒนาสถานศึกษา
ระยะสั้นและระยะยาว 

4.45 0.58 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาระยะสั้นและระยะยาว 

4.43 0.68 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย                 
ในการท างานร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.53 0.61 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.49 0.69 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของ
ครูสามารถยืดหยุ่นได้ตามสถานการณ์และความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลของนักเรียน 

4.50 0.67 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามและประเมินผล                 
การปฏิบัติงานของครู/ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสภาพจริง 

4.42 0.69 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตามมาแก้ไขปัญหา 
ในการท างานของครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.34 0.71 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงวิธีการท างานและการจัด                   
การเรียนการสอนของครูให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

4.37 0.74 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพการท างานให้บรรลุ
เป้าหมายเพื่อพัฒนานักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่าง
ต่อเนื่อง  

4.41 0.62 มาก 

รวม  4.45 0.53 มาก 
 
 จากตารางที่ 5 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านอัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ( x = 4.45, S.D. = 0.53) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ใน
ระดับมาก 7 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษารู้และ              
เข้าใจความมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา ( x = 4.54, S.D. = 0.55) ผู้บริหารสถานศึกษา
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ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการท างานร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา ( x = 4.53, S.D. = 
0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้การจัดการเรียนการสอนของครูสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคลของนักเรียน ( x = 4.50, S.D. = 0.67) ผู้บริหาร
สถานศึกษาท างานร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ( x = 4.49, 
S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาระยะสั้นและระยะยาว 
( x = 4.45, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาระยะสั้นและ
ระยะยาว ( x = 4.43, S.D. = 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของครู/ ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสภาพจริง ( x = 4.42, S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนา
คุณภาพการท างานให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือพัฒนานักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ( x = 
4.41, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงวิธีการท างานและการจัดการเรียนการสอนของครู
ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ( x = 4.37, S.D. = 0.74) ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการนิเทศ
ติดตามมาแก้ไขปัญหาในการท างานของครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา ( x = 4.34, S.D. = 0.71)   

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.55 ถึง 0.74 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตารางที่ 6 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านอัตตัญญุตา  
   รู้ตน        

(n=43) 
อัตตัญญุตา รู้ตน (X3) x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี                  
โดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข  

4.52 0.69 มากที่สุด 

2. ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า สามารถชี้แจง สั่งการหรือ
อ านวยการครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกัน  

4.59 0.62 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาวางตนได้เหมาะสมกับต าแหน่งและ
หน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

4.59 0.64 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่ละทิ้ง
หน้าที่ทางราชการ 

4.60 0.60 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับตัวให้เข้ากับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา
และสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4.54 0.65 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และ 
มีความเสียสละ  

4.58 0.58 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค 

4.55 0.54 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีวินัยในตนเอง  4.52 0.61 มากที่สุด 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

4.43 0.64 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มี
ความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง 

4.50 0.63 มากที่สุด 

รวม  4.54 0.51 มากที่สุด 

 
 จากตารางที่ 6 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านอัตตัญญุตา รู้ตน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.54, S.D. 
= 0.51)  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 9 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 1 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดย                
ไม่ละท้ิงหน้าที่ทางราชการ ( x = 4.60, S.D. = 0.60) ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า สามารถชี้แจง 
สั่งการหรืออ านวยการครู/ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกัน ( x = 
4.59, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาวางตนได้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน                
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( x = 4.59, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจโอบอ้อมอารี เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมี                         
ความเสียสละ ( x = 4.58, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษามีความอดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรค ( x = 4.55, S.D. = 0.54) ผู้บริหารสถานศึกษาปรับตัวให้เข้ากับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
สถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ( x = 4.54, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษามีวินัยในตนเอง ( x = 4.52, 
S.D. = 0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีโดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข ( x = 4.52, 
S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ                     
อย่างต่อเนื่อง ( x = 4.50, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณ์และแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ได ้( x = 4.43, S.D. = 0.64)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.54 ถึง 0.69 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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ตารางที่ 7 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านมัตตัญญุตา  
   รู้ประมาณ                    

(n=43) 
มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการงบประมาณของ
สถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

4.40 0.71 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรและใช้ทรัพยากรในสถานศึกษา
ให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า 

4.40 0.69 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้
เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า 

4.47 0.76 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 

4.52 0.68 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้
ด้านทักษะชีวิตมาสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน  

4.34 0.78 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาระดมงบประมาณและทรัพยากรจาก
หน่วยงานในท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา  

4.35 0.71 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการบริหาร
งบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ   

4.38 0.68 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานโดย                  
ไม่หวังอามิสสินจ้างจากครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียนและ               
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  

4.55 0.70 มากที่สุด 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา
และนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน  

4.49 0.64 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักประมาณตนในการบริโภคและ               
การใช้จ่ายทรัพย์สิน 

4.50 0.64 มากที่สุด 

รวม  4.44 0.60 มาก 
 
 จากตารางที่ 7 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านมัตตัญญุตา รู้ประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.44, 
S.D. = 0.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 7 ข้อ
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้  ผู้บริหารสถานศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 
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ปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างจากครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง ( x = 4.55, 
S.D. = 0.70) ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางใน                  
การบริหารสถานศึกษา ( x = 4.52, S.D. = 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักประมาณตนในการบริโภค
และการใช้จ่ายทรัพย์สิน ( x = 4.50, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ( x = 4.49, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษา
ส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และ
มีความคุ้มค่า ( x = 4.47, S.D. = 0.76) ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรและใช้ทรัพยากรในสถานศึกษา
ให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า ( x = 4.40, S.D. = 0.69) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
งบประมาณของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม ( x = 4.40, S.D. = 0.71) ผู้บริหาร
สถานศึกษาพัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ 
( x = 4.38, S.D. = 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษาระดมงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานใน
ท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ( x = 4.35, S.D. = 0.71) ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้ด้านทักษะชีวิตมาสร้างรายได้พิเศษระหว่างเรียน 
( x = 4.34, S.D. = 0.78)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.78 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตารางที่ 8 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านกาลัญญุตา รู้กาล

               
(n=43) 

กาลัญญุตา รู้กาล (X5) x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนจัดล าดับความส าคัญของ
งานอย่างเหมาะสม 

4.43 0.68 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนดไว้  4.41 0.66 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความสามารถในการบริหาร
สถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลา 

4.48 0.61 มาก 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาท างานด้วยความตั้งใจและอุทิศเวลา
ให้กับราชการอย่างสม่ าเสมอ 

4.58 0.58 มากท่ีสุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ใน 
แผนการปฏิบัติงาน 

4.38 0.63 มาก 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนในการบริหารจัดการเวลาให้
เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา 

4.51 0.64 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงาน              
ทุกระยะเพ่ือให้งานเสร็จตรงตามเวลาและเรียบร้อย 

4.48 0.61 มาก 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลา
และเหตุการณ์  

4.48 0.59 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละเวลาในการพัฒนาศักยภาพ
นักเรียนในด้านต่าง ๆ  

4.55 0.62 มากที่สุด 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวทันเหตุการณ์
อยู่เสมอ 

4.53 0.59 มากที่สุด 

รวม  4.48 0.52 มาก 
 
 จากตารางที่ 8 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านกาลัญญุตา รู้กาล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 
0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 4 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 6 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาท างานด้วยความตั้งใจและอุทิศ
เวลาให้กับราชการอย่างสม่ าเสมอ ( x = 4.58, S.D. = 0.58) ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้
ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละเวลาในการพัฒนาศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ ( x = 4.55, S.D. = 
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0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนางานให้ก้าวทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ( x = 4.53, S.D. = 0.59) 
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนในการบริหารจัดการเวลา
ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับสถานศึกษา ( x = 4.51, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหา                  
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาและเหตุการณ์ ( x = 4.48, S.D. = 0.59) ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้
ความสามารถในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพและเสร็จทันเวลา ( x = 4.48, S.D. = 
0.61) ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ติดตามผลการปฏิบัติงานทุกระยะเพ่ือให้งานเสร็จตรงตามเวลา
และเรียบร้อย ( x = 4.48, S.D. = 0.61) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนจัดล าดับความส าคัญของ
งานอย่างเหมาะสม ( x = 4.43, S.D. = 0.68) ผู้บริหารสถานศึกษาท างานตามล าดับขั้นตอนที่ก าหนด
ไว้ ( x = 4.41, S.D. = 0.66) ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตรงตามเวลาที่ก าหนดไว้ในแผน                   
การปฏิบัติงาน ( x = 4.38, S.D. = 0.63)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่ามีค่าอยู่ระหว่าง 0.58 ถึง 0.68 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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ตารางที่ 9 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
   สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านปริสัญญุตา รู้ชุมชน

                   
(n=43) 

ปริสัญญุตา รู้ชุมชน (X6) x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
สถานศึกษาตั้งอยู่  

4.43 0.62 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรม                  
ในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

4.51 0.62 มากที่สุด 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับ
กิจกรรมของสถานศึกษา 

4.51 0.63 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาน าภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ และ
วิทยากรในชุมชนมาจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

4.41 0.64 มาก 

5. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ                   
ในชุมชน 

4.61 0.59 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์
ในชุมชน 

4.60 0.61 มากที่สุด 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน  4.55 0.62 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการท างานของ
สถานศึกษาและชุมชนให้ประสานสอดคล้องกัน 

4.47 0.67 มาก 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนา 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน 

4.42 0.68 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการพัฒนาบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า 

4.40 0.68 มาก 

รวม  4.49 0.55 มาก 
  
 จากตารางที่ 9 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านปริสัญญุตา รู้ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.49,                      
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 5 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ                 
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน ( x = 4.61, S.D. = 0.59) ผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/ ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ใน
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ชุมชน ( x = 4.60, S.D. = 0.61) ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับคนในชุมชน ( x = 4.55, 
S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ( x = 
4.51, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา 
( x = 4.51, S.D. = 0.63) ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการท างานของสถานศึกษาและ
ชุมชนให้ประสานสอดคล้องกัน ( x = 4.47, S.D. = 0.67) ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ ( x = 4.43, S.D. = 0.62) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น า
ในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรมในชุมชน ( x = 4.42, S.D. = 0.68) 
ผู้บริหารสถานศึกษาน าภูมิปัญญา แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรในชุมชนมาจัดการเรียนการสอนใน
สถานศึกษา ( x = 4.41, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการพัฒนาบุคคลและ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า ( x = 4.40, S.D. = 0.68)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.68 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตารางที่ 10 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร 
     สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านปุคคลัญญุตา  
     รู้บุคคล                    

(n=43) 
ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7) x  S.D. ระดับ 

1. ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล 

4.46 0.65 มาก 

2. ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ              
อย่างเต็มศักยภาพ 

4.44 0.58 มาก 

3. ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษา
หาความรู้และพัฒนาตนเอง 

4.58 0.58 มากที่สุด 

4. ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือน แนะน า สั่งสอนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ 

4.61 0.56 มากที่สุด 

5. ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องและชมเชยครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 
เมื่อปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ 

4.54 0.64 มากที่สุด 

6. ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ครู/ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 

4.45 0.72 มาก 

7. ผู้บริหารสถานศึกษามีความเมตตาและเอาใจใส่ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

4.54 0.64 มากที่สุด 

8. ผู้บริหารสถานศึกษาให้อภัย และให้โอกาสครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 

4.55 0.59 มากที่สุด 

9. ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าที่ส่งเสริมให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและ
จริยธรรม  

4.49 0.64 มาก 

10. ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนต่อครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา                 
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

4.53 0.71 มากที่สุด 

รวม  4.52 0.55 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 10 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านปุคคลัญญุตา รู้บุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.52, 
S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อย ดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือน แนะน า สั่งสอนให้
ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ ( x = 4.61, S.D. = 0.56) ผู้บริหาร
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สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง ( x = 4.58, S.D. = 
0.58) ผู้บริหารสถานศึกษาให้อภัย และให้โอกาสครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน 
( x = 4.55, S.D. = 0.59) ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องและชมเชยครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อปฏิบัติงาน
บรรลุผลส าเร็จ และผู้บริหารสถานศึกษามีความเมตตาและเอาใจใส่ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา ( x = 4.54, 
S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนต่อครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 
( x = 4.53, S.D. = 0.71) ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าที่ส่งเสริมให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรม
ที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ( x = 4.49, S.D. = 0.64) ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับ
ความแตกต่างระหว่างบุคคล ( x = 4.46, S.D. = 0.65) ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจใน                
การท างานให้แก่ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการบ ารุงขวัญและก าลังใจ ( x = 4.45, S.D. = 0.72) 
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถ
อย่างเต็มศักยภาพ ( x = 4.44, S.D. = 0.58)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 0.72 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
 มัธยมศึกษาเขต 8   

  
 ในการวิเคราะห์อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ผู้วิจัยวิเคราะห์โดยใช้ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 43 โรงเรียน แล้วน าผลไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ตามแนวคิดของเบสท์ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ดังรายละเอียดในตารางที่ 11 
 
ตารางที่ 11 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 
       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
                      (n=43) 

อัจฉริยภาพของสถานศึกษา x  S.D. ระดับ 
1. วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1)  4.53 0.51 มากที่สุด 
2. สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Y2)  4.38 0.58 มาก 
3. ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Y3)  4.44 0.57 มาก 
4. มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Y4)  4.42 0.62 มาก 
5. การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Y5)  4.47 0.56 มาก 
6. การจัดการองค์ความรู้ (Y6)  4.45 0.59 มาก 
7. ความกดดันในการท างาน (Y7)  4.48 0.59 มาก 

รวม (Ytot) 4.45 0.52 มาก 
  
 จากตารางที่ 11 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมาก
ไปน้อยดังนี้ วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1) ( x = 4.53, S.D. = 0.51) ความกดดันในการท างาน (Y7) ( x = 
4.48, S.D. = 0.59) การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Y5) ( x = 4.47, S.D. = 0.56) 
การจัดการองค์ความรู้ (Y6) ( x = 4.45, S.D. = 0.59) ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Y3) ( x = 4.44, 
S.D. = 0.57) มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Y4) ( x = 4.42, S.D. = 0.62) สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
(Y2) ( x = 4.38, S.D. = 0.58)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.51 ถึง 0.62 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน   
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 เมื่อวิ เคราะห์ระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 โดยจ าแนกเป็นรายด้านและรายข้อ มีดังนี้   
 
ตารางที่ 12 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  

     สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  
                      (n=43) 

วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision) (Y1) x  S.D. ระดับ 
1.  สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาที่

ชัดเจน 
4.59 0.56 มากที่สุด 

2.  สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพ                  
การจัดการศึกษาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 

4.55 0.62 มากที่สุด 

3.  สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายของสถานศึกษา 

4.61 0.56 มากที่สุด 

4.  บุคลากรในสถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อพัฒนา
สถานศึกษาท้ังในระยะสั้นและระยะยาว 

4.53 0.59 มากที่สุด 

5.  สถานศึกษาน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้นคุณภาพและ
มุ่งสู่ความส าเร็จ  

4.53 0.59 มากที่สุด 

6.  สถานศึกษาจัดโครงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่
นักเรียนและส าเร็จผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 

4.52 0.59 มากที่สุด 

7.  สถานศึกษาวัดและประเมินผลความส าเร็จใน 
การปฏิบัติงานจากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

4.46 0.64 มาก 

8. สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
บุคลากรให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น 

4.45 0.61 มาก 

รวม  4.53 0.51 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่ 12 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( x = 4.53, S.D. = 
0.51) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 6 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 2 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายของสถานศึกษา ( x = 4.61, S.D. = 0.56) สถานศึกษาก าหนด
วิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาที่ชัดเจน ( x = 4.59, S.D. = 0.56) สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้
เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง  ( x = 4.55, S.D. = 0.62) 
บุคลากรในสถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์ร่วมกันเพื่อพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว และ
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สถานศึกษาน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้นคุณภาพและมุ่งสู่ความส าเร็จ ( x = 4.53, S.D. = 0.59) 
สถานศึกษาจัดโครงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและส าเร็จผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
( x = 4.52, S.D. = 0.59) สถานศึกษาวัดและประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติงานจากวิสัยทัศน์ที่
ก าหนดไว้ ( x = 4.46, S.D. = 0.64) สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้
ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ( x = 4.45, S.D. = 0.61) 

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 0.64 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่ 13 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร 
        

              (n=43) 
สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร (Shared Fate) (Y2) x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีม  4.41 0.73 มาก 
2.  บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์และวิธีการท างานร่วมกัน  
4.42 0.68 มาก 

3.  บุคลากรในสถานศึกษาแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามใน
โอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมีการปฏิบัติงาน
ร่วมกับผู้อ่ืน 

4.43 0.66 มาก 

4.  บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบงานร่วมกับผู้อ่ืนตามที่
ได้รับมอบหมาย 

4.45 0.62 มาก 

5.  บุคลากรในสถานศึกษามุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้สถานศึกษา
บรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

4.39 0.69 มาก 

6.  บุคลากรในสถานศึกษามีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม 4.37 0.65 มาก 
7.  บุคลากรน าความคิดและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ ๆ 

มาพัฒนาสถานศึกษา 
4.26 0.73 มาก 

8.  สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วม                       
ในการประเมินผลการจัดการศึกษา 

4.30 0.69 มาก 

รวม 4.38 0.58 มาก 
  
 จากตารางที่ 13 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.38, S.D. = 
0.58) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไป
น้อยดังนี้ บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบงานร่วมกับผู้อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย ( x = 4.45, S.D. 
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= 0.62) บุคลากรในสถานศึกษาแสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมี
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน ( x = 4.43, S.D. = 0.66) บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ประสบการณ์และวิธีการท างานร่วมกัน ( x = 4.42, S.D. = 0.68) สถานศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้
กระบวนการท างานเป็นทีม ( x = 4.41, S.D. = 0.73) บุคลากรในสถานศึกษามุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้
สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ ( x = 4.39, S.D. = 0.69) บุคลากรในสถานศึกษามีความ
เสียสละเพ่ือส่วนรวม ( x = 4.37, S.D. = 0.65) สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลการจัดการศึกษา ( x = 4.30, S.D. = 0.69) บุคลากรน าความคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
แบบใหม่ ๆ มาพัฒนาสถานศึกษา ( x = 4.26, S.D. = 0.73)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.62 ถึง 0.73 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่ 14 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านความต้องการเปลี่ยนแปลง  
              (n=43) 

ความต้องการเปลี่ยนแปลง (Appetite for Change) (Y3) x  S.D. ระดับ 
1.  สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิด 

การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ 
4.41 0.60 มาก 

2.  สถานศึกษาน าวัฒนธรรมองค์กรอ่ืน ๆ มาปรับใช้กับ
วัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม 

4.37 0.70 มาก 

3.  บุคลากรในสถานศึกษายอมรับและเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ 

4.36 0.68 มาก 

4.  สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้และด้านวิชาชีพ 

4.49 0.68 มาก 

5.  สถานศึกษาส่งเสริมและรณรงค์ให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมแข่งขันทักษะ         
ทางวิชาการ แข่งขันกีฬา เป็นต้น 

4.57 0.56 มากที่สุด 

รวม 4.44 0.57 มาก 
  
 จากตารางที่ 14 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านความต้องการเปลี่ยนแปลง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.44, S.D. = 
0.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ โดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ สถานศึกษาส่งเสริมและ รณรงค์ให้นักเรียนพัฒนา
ศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันกีฬา เป็นต้น ( x = 4.57, 
S.D. = 0.56) สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้าน
ความรู้และด้านวิชาชีพ ( x = 4.49, S.D. = 0.68) สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษาเกิด



 

80 

การเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ ( x = 4.41, S.D. = 0.60) สถานศึกษาน าวัฒนธรรมองค์กร
อ่ืน ๆ มาปรับใช้กับวัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่างเหมาะสม ( x = 4.37, S.D. = 0.70) บุคลากรใน
สถานศึกษายอมรับและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาสิ่งใหม่ ๆ ( x = 4.36, S.D. = 
0.68)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.56 ถึง 0.70 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่ 15 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ   
              (n=43) 

มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Heart) (Y4) x  S.D. ระดับ 
1.  บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและ                

มีความทุ่มเทเพ่ือให้งานมีคุณภาพ 4.39 0.68 มาก 

2.  สถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการท างานแก่
บุคลากรที่ปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย 4.38 0.71 มาก 

3.  ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากร                    
มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ อย่างอิสระ  4.45 0.65 มาก 

4.  สถานศึกษาสร้างบรรยากาศความร่วมมือให้บุคลากร
ปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 4.44 0.69 มาก 

5.  สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างสม่ าเสมอ 4.43 0.65 มาก 

รวม 4.42 0.62 มาก 
  
 จากตารางที่ 15 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.42, S.D. = 
0.62) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไป
น้อยดังนี้ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อย่างอิสระ ( x = 4.45, S.D. = 0.65) สถานศึกษาสร้างบรรยากาศความร่วมมือให้บุคลากรปฏิบัติงาน
อย่างมีความสุข ( x = 4.44, S.D. = 0.69) สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาสปฏิสัมพันธ์กัน
อย่างสม่ าเสมอ ( x = 4.43, S.D. = 0.65) บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจและมี
ความทุ่มเทเพ่ือให้งานมีคุณภาพ ( x = 4.39, S.D. = 0.68) สถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ท างานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานส าเร็จตามเป้าหมาย ( x = 4.38, S.D. = 0.71)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.65 ถึง 0.71 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
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ตารางที่ 16 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการจัดโครงสร้างและ                       
ความสอดคล้องในองค์กร    

              (n=43) 
การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร 

(Alignment and Congruence) (Y5)  
x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาจัดโครงสร้าง การบริหารงานอย่างมีระบบ 
เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ                       
กลุ่มบริการงานบุคคลและกิจการนักเรียน กลุ่มบริหาร
ทั่วไป เป็นต้น 

4.64 0.59 มากที่สุด 

2.  สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงาน                           
โดยการกระจายอ านาจให้บุคลากรมีความอิสระ                     
ในการปฏิบัติงาน 

4.49 0.66 มาก 

3.  สถานศึกษาคัดเลือกและจัดสรรให้บุคลกรปฏิบัติงาน
ตามความรู้ ความสามารถและความเหมาะสมเพ่ือมุ่งไปสู่
ความส าเร็จของสถานศึกษา 

4.35 0.66 มาก 

4.  สถานศึกษาสร้างค่านิยมหลักในการท างานร่วมกัน 4.37 0.66 มาก 
5.  สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายและจัดการนิเทศ

การศึกษาเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง 
4.41 0.67 มาก 

6.  สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างการปฏิบัติงานให้
สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา 

4.51 0.66 มากที่สุด 

7.  สถานศึกษาจัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับ
ศักยภาพของนักเรียน 

4.49 0.64 มาก 

8.  สถานศึกษาปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างการบริหารงาน
ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

4.48 0.63 มาก 

รวม  4.47 0.56 มาก 
  
 จากตารางที่ 16 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
( x = 4.47, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อและอยู่ในระดับ
มาก 6 ข้อ โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงาน
อย่างมีระบบ เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริการงานบุคคลและกิจการ
นักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นต้น ( x = 4.64, S.D. = 0.59) สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้าง                  
การปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพสถานศึกษา ( x = 4.51, S.D. = 0.66) สถานศึกษา
จัดระบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน ( x = 4.49, S.D. = 0.64) 
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สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานโดยการกระจายอ านาจให้บุคลากรมีความอิสระ ใน                 
การปฏิบัติงาน ( x = 4.49, S.D. = 0.66) สถานศึกษาปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้างการบริหารงานให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป ( x = 4.48, S.D. = 0.63) สถานศึกษามี                   
การก าหนดเป้าหมายและจัดการนิเทศการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและกระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง ( x = 
4.41, S.D. = 0.67) สถานศึกษาสร้างค่านิยมหลักในการท างานร่วมกัน ( x = 4.37, S.D. = 0.66) 
สถานศึกษาสร้างค่านิยมหลักในการท างานร่วมกัน ( x = 4.35, S.D. = 0.66)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.59 ถึง 0.67 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่ 17 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการจัดการองค์ความรู้    
    

              (n=43) 
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Deployment) (Y6) x  S.D. ระดับ 
1.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน 4.51 0.64 มากที่สุด 

2.  สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วน าผลวิจัย
มาสร้างองค์ความรู้ในการจัดการเรียนสอน 4.46 0.65 มาก 

3.  สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้                                 
จากการประชุมอบรมศึกษา ดูงานภายนอกสถานศึกษา
มาขยายผลในสถานศึกษา 

4.48 0.67 มาก 

4.  สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ                  
ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน 4.38 0.67 มาก 

5.  สถานศึกษาจัดอบรมเพ่ือให้ครูแต่ละคนน าความรู้ ปัญหา
และอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
พัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

4.43 0.64 มาก 

รวม 4.45 0.59 มาก 
  
 จากตารางที่ 17 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการจัดการองค์ความรู้ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.45, S.D. = 0.59) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 4 ข้อโดยเรียงล าดับ
ค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียน ( x = 4.51, S.D. = 0.64) สถานศึกษาสนับสนุนให้
บุคลากรน าความรู้จากการประชุมอบรมศึกษา ดูงานภายนอกสถานศึกษามาขยายผลในสถานศึกษา 
( x = 4.48, S.D. = 0.67) สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียนแล้วน าผลวิจัยมาสร้าง                       
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องค์ความรู้ในการจัดการเรียนสอน ( x = 4.46, S.D. = 0.65) สถานศึกษาจัดอบรมเพ่ือให้ครูแต่ละคน
น าความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 
( x = 4.43, S.D. = 0.64) สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ ในการผลิตและพัฒนา
สื่อการเรียนการสอน ( x = 4.38, S.D. = 0.67)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.67 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตารางที่ 18 ค่ามัชฌิมเลขคณิต ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านความกดดันในการท างาน    
              (n=43) 

ความกดดันในการท างาน  
(Performance Pressure) (Y7) 

x  S.D. ระดับ 

1.  สถานศึกษาให้บุคลากรท าแผนการปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบและมีล าดับขั้นตอน 4.52 0.68 มากที่สุด 

2.  สถานศึกษาให้บุคลากรแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน
ด้วยตนเองตามค าแนะน าของผู้บริหารสถานศึกษา   4.45 0.68 มาก 

3.  สถานศึกษาก าหนดบุคลากรปฏิบัติงานให้ส าเร็จตาม
ระยะเวลาและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 4.44 0.66 มาก 

4.  สถานศึกษามาตรการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบ              
ในการท างานและไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

4.51 0.66 มากที่สุด 

5.  สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร       
อย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลย้อนกลับเพื่อปรับปรุง                
และพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

4.49 0.64 มาก 

รวม 4.48 0.59 มาก 
  

จากตารางที่ 18 พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านความกดดันในการท างาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 4.48, S.D. = 
0.59) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 2 ข้อ และอยู่ในระดับมาก 3 ข้อโดย
เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตมากไปน้อยดังนี้ สถานศึกษาให้บุคลากรท าแผนการปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบและมีล าดับขั้นตอน ( x = 4.52, S.D. = 0.68) สถานศึกษามาตรการให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการท างานและไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการเพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ( x = 
4.51, S.D. = 0.66) สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูล
ย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป ( x = 4.49, S.D. = 0.64) สถานศึกษาให้
บุคลากรแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานด้วยตนเองตามค าแนะน าของผู้บริหารสถานศึกษา ( x = 4.45, 



 

84 

S.D. = 0.68) สถานศึกษาก าหนดบุคลากรปฏิบัติงานให้ส าเร็จตามระยะเวลาและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 
( x = 4.44, S.D. = 0.66)  

เมื่อพิจารณาส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานพบว่า มีค่าอยู่ระหว่าง 0.64 ถึง 0.68 มีการกระจายของ
ข้อมูลน้อย แสดงว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน    
 
ตอนที่ 4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของ 

 สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8    
 

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน 
(Pearson’s product – moment correlation coefficient) มีรายละเอียดของตัวแปรดังนี้  

X1   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านธัมมัญญุตา  
รู้หลักและรู้จักเหตุ   

X2   หมายถึง   สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอัตถัญญุตา  
รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล   

X3   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านอัตตัญญุตา รู้ตน  
X4   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านมัตตัญญุตา รู้ประมาณ  
X5   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านกาลัญญุตา รู้กาล  
X6   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านปริสัญญุตา รู้ชุมชน  
X7   หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านปุคคลัญญุตา รู้บุคคล   
Xtot หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม 
Y1  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์  
Y2  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร  
Y3  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านความต้องการเปลี่ยนแปลง   
Y4  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ  
Y5  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านการจัดโครงสร้างและ 

ความสอดคล้องในองค์กร    
Y6  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านการจัดการองค์ความรู้  
Y7  หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาด้านความกดดันในการท างาน   
Ytot หมายถึง  อัจฉริยภาพของสถานศึกษาโดยภาพรวม   
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ตารางที่ 19 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) กับอัจฉริยภาพของ 
     สถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8   

                             (n=43) 
ตัวแปร Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Y6 Y7 Ytot 

X1 0.762** 0.703** 0.666** 0.736** 0.742** 0.602** 0.690** 0.770** 
X2 0.823** 0.780** 0.763** 0.782** 0.804** 0.743** 0.767** 0.859** 
X3 0.780** 0.681** 0.655** 0.705** 0.766** 0.613** 0.653** 0.762** 
X4 0.737** 0.736** 0.736** 0.744** 0.745** 0.680** 0.637** 0.789** 
X5 0.805** 0.743** 0.742** 0.796** 0.785** 0.690** 0.733** 0.833** 
X6 0.716** 0.688** 0.699** 0.679** 0.603** 0.575** 0.655** 0.726** 
X7 0.763** 0.755** 0.738** 0.799** 0.789** 0.691** 0.689** 0.822** 
Xtot 0.836** 0.791** 0.778** 0.814** 0.812** 0.715** 0.748** 0.864** 
**มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01  
  

จากตารางที่ 19 พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับอัจฉริยภาพของ
สถานศึกษา (Ytot) สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ในระดับสูง (rxy = 0.864) 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกคู ่

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารรายด้านกับอัจฉริยภาพของ
สถานศึกษา (Ytot) เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 5 อันดับแรก โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) มีค่าความสัมพันธ์
กันในระดับสูงกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.859) ด้าน
กาลัญญุตา รู้กาล (X5) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot) มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.833) ด้านปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7) มีค่าความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.822) ด้าน
มัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot)               
มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.789) ด้านธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1) มีค่าความสัมพันธ์
กันในระดับสูงกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.770)         

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างอัจฉริยภาพของสถานศึกษารายด้านกับสัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหาร (Xtot) เรียงล าดับค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 5 อันดับแรก โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
จากมากไปน้อย ได้แก่ ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับสัปปุริสธรรม
ของผู้บริหาร (Xtot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.836) ด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Y4)                 
มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy 
= 0.814) ด้านการจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Y5) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูง
กับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.812) ด้านสร้างการมีส่วน
ร่วมในองค์กร  (Y2) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีค่า
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สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.791) ด้านความต้องการเปลี่ยนแปลง (Y3) มีค่าความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.778) 

เมื่อพิจารณารายด้าน ระหว่างความสัมพันธ์ของสัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของ
สถานศึกษา พบว่า ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์ 5 อันดับแรก โดยเรียงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์จากมาก
ไปน้อย ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับ 
ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.823) ด้านกาลัญญุตา รู้กาล (X5)         
มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับ ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 
0.805) ด้านอัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล (X2) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับด้าน                
การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร (Y5) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.804)                
ด้านปุคคลัญญุตา รู้บุคคล  (X7) มีค่าความสัมพันธ์กันในระดับสูงกับด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ 
(Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.799) ด้านกาลัญญุตา รู้กาล (X5) มีค่าความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูงกับด้านมุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ (Y4) มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (rxy = 0.796)           

    
 



87 

 

บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

   
การวิจัยเรื่อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ เพ่ือทราบ 1) สัปปุริสธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 2) อัจฉริยภาพของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 3) ความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริส
ธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา                      
เขต 8 ซึ่งใช้โรงเรียนเป็นหน่วยวิเคราะห์ (unit of analysis) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย มีจ านวน 
48 โรงเรียน ผู้ ให้ข้อมูล โรงเรียนละ 4 คน คือ ผู้ อ านวยการสถานศึกษา  จ านวน 1 คน                         
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา จ านวน 1 คน และครูผู้สอน จ านวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 192 คน ผู้วิจัย
ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมา จากจ านวน 43 โรงเรียน รวมทั้งสิ้น 172 ฉบับ เครื่องมือที่ใช้ใน                
การวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามที่พระพรหมคุณาภรณ์ 
(ป.อ. ปยุตฺโต) กล่าวถึง สัปปุริสธรรมตามค าสอนของพระพุทธเจ้า ส่วนอัจฉริยภาพของสถานศึกษา
ตามแนวคิดของอัลเบรชท์ (Albrecht) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ (ƒ)                 
ค่าร้อยละ (%) ค่ามัชฌิมเลขคณิต ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์ค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ของเพียร์สัน (Pearson’s product – moment correlation coefficient) 
ซึ่งวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป 

 
สรุปผลการวิจัย 

 
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล เรื่อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต สรุปผลการวิจัยดังนี้   
 1. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา               
เขต 8 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 3 ด้าน             
โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้ดังนี้ อัตตัญญุตา รู้ตน ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จัก
เหตุและปุคคลัญญุตา รู้บุคคล และอยู่ในระดับมาก 4 ด้าน เรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไป
น้อย ได้แก่ ปริสัญญุตา รู้ชุมชน กาลัญญุตา รู้กาล อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผลและ 
มัตตัญญุตา รู้ประมาณ  
 2. อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุด 1 ด้าน คือ วิสัยทัศน์
เชิงกลยุทธ์ และอยู่ในระดับมาก 6 ด้าน โดยเรียงล าดับค่ามัชฌิมเลขคณิตจากมากไปน้อย ได้แก่ 
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ความกดดันในการท างาน การจัดโครงสร้างและความสอดคล้องในองค์กร การจัดการองค์ความรู้
ความต้องการเปลี่ยนแปลง มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจและสร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร     
 3. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีความสัมพันธ์กันในทางบวกหรือมีความสัมพันธ์คล้อยตามกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01   

 
อภิปรายผล 

 
 จากผลการวิจัย เรื่ อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา                  
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 สามารถน ามาอภิปรายผลได้ดังนี้   
 1. สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
8 (Xtot) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องจาก
ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลส าคัญที่จะขับเคลื่อนให้สถานศึกษาบรรจุผลในการบริหารงานและ        
การจัดการการศึกษาจึงต้องมีธรรมที่พึงยึดถือและปฏิบัติจนเป็นนิสัยซึ่งสามารถสร้างประโยชน์สุขให้
เกิดแก่ตนเองและผู้อ่ืนได้ซึ่งสอดคล้องกับเจือจันทร์ จงสถิตอยู่ และรุ่งเรือง สุขาภิรมย์ จากรายงาน               
การสังเคราะห์งานการวิจัยในการวิจัยทางการศึกษาระดับชาติว่าสถาบันการศึกษาเป็นสถาบันที่    
ทุกประเทศยังให้ความส าคัญในการหล่อหลอมคุณธรรมจริยธรรมของเด็กและเยาวชนประเทศใน
เอเชีย ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมหาสุวิทย์ ปัญญาดิษฐ์ ได้ศึกษาเรื่อง การบริหารตาม
หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาสมควร ศรีสงคราม ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัปปุริสธรรม
และพละธรรมกับการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มเขตกรุงธนใต้ สังกัดกรุงเทพมหานคร 
ผลการวิจัยพบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาอยู่ในระดับมากเช่นกัน และยังสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพระมหาพชร อคฺคปญฺโญ ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนวิถีพุทธในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากรุงเทพมหานคร เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหาร
และครูอาจารย์ มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรมของผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธ
โดยรวม ทั้ง 7 ด้าน อยู่ในระดับมาก อีกทั้งยังสอดคล้องกับงานวิจัยของธีรัชภัทร บัวค าศรี ได้ศึกษา
เรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา ตาม
หลักสัปปุริสธรรม 7 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของอรนุช โขพิพม์                
ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม พบว่า ภาวะผู้น า
ของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก เช่นกัน 
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เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านอัตตัญญุตา รู้ตน (X3) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด อยู่ในระดับมาก
ที่สุด แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษาไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการเนื่องจากมีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่โดยมีความเป็นผู้น าทีส่ามารถชี้แจง สั่งการหรืออ านวยการครูและผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม
วัตถุประสงค์และเป้าหมายร่วมกันได้ สามารถวางตนได้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ใน               
การปฏิบัติงาน มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ เสียสละและมีจิตใจโอบอ้อมอารี อดทน ไม่ย่อท้อต่อปัญหาและ
อุปสรรคอีกทั้งสามารถปรับตัวให้ เข้ากับครูและผู้ ใต้บังคับบัญชาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้                      
สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีมีวินัยในตนเองโดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข พยายามแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสามารถควบคุมอารมณ์และแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระเฉลิมพงศ์ จรณสมฺปนฺโน ได้ศึกษา
เรื่อง การบริหารสถานศึกษาของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 อ าเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 
ผลการวิจัยพบว่า เมื่อพิจารณาด้านรู้จักตน เป็นรายข้อท าให้ทราบว่าผู้บริหารที่มีจิตใจโอบอ้อมอารี
และมีความเสียสละ อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อการบริหารงานสูง 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาณัฐพล ดอนตะโก ได้ศึกษาเรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารกับ              
การปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพครูของครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก โดยเรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ รักษาความสัจความจริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์
และเป็นธรรม การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง การอดทน อดกลั้น อดออมที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริตไม่ว่า
ด้วยประการใด และการรู้จักข่มใจตัวเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจ ความดี  
 สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 
ด้านธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ (X1) และปุคคลัญญุตา รู้บุคคล (X7) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตรองลงมา 
อยู่ในระดับมากที่สุด ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 บริหารสถานศึกษาตามหลักกฎหมายการศึกษา สามารถวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จตามหลักการและกฎระเบียบของการบริหารสถานศึกษา อีกทั้ง
สามารถอธิบายหลักการและกระบวนการในการปฏิบัติงานให้ครูและใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างชัดเจน 
นักเรียนสามารถปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับในการเรียนและการประพฤติปฏิบัติตนได้รวมถึงเมื่อ
พบปัญหาในการท างานสามารถวิเคราะห์สาเหตุของปัญหาการบริหารสถานศึกษาอย่างมีเหตุผลและ
เสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้กับครูและผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสม อีกทั้งจัดท า
หลักสูตรสถานศึกษาร่วมกับครูและผู้ใต้บังคับบัญชาเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและหลักสูตร
แกนกลาง รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากครู และผู้ใต้บังคับบัญชา                 
จนสามารถพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์อยู่เสมอ ทางด้านปุคคลัญญุตา             
รู้บุคคล เมื่อพิจารณาจากผลการวิจัย สามารถอธิบายได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือน แนะน า               
สั่งสอนให้ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ มีการเปิดโอกาสให้ครูและ
ผู้ ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้และพัฒนาตนเอง  สามารถให้อภัยและให้ โอกาสครูและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงาน ยกย่องและชมเชยครูและผู้ใต้บังคับบัญชาเมื่อ
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ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จ มีความเมตตา เอาใจใส่ครูและผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นผู้น าที่ส่งเสริมให้ครูและ
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม เข้าใจและยอมรับความแตกต่าง
ระหว่างบุคคล สร้างแรงจูงใจในการท างานให้แก่ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาโดยการบ ารุงขวัญและ
ก าลังใจ ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามความรู้ความสามารถอย่างเต็ม
ศักยภาพ ซึ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของ อรนุช โขพิพม์ ที่ศึกษาเรื่อง ภาวะผู้น าตามหลักสัปปุริส
ธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนปริยัติธรรม พบว่า ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7               
ในรายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ได้แก่ ด้านอัตถัญญุตา ด้านปริสัญญุตา ด้าน
กาลัญญุตา ด้านปุคคลปโรปรัญญุตา ด้านมัตตัญญุตา ด้านธัมมัญญุตา และด้านอัตตัญญุตา  
 ส าหรับสัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 ด้านมัตตัญญุตา รู้ประมาณ (X4) ถึงแม้ว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด แต่พบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิส
สินจ้างจากครแูละผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง มีการน้อมน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา รู้จักประมาณตนในการบริโภคและการใช้จ่าย
ทรัพย์สิน จัดสวัสดิการให้ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนอย่างเท่าเทียมกัน ส่งเสริม สนับสนุนให้
ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า  
จัดสรรและใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า  บริหารจัดการงบประมาณ
ของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรม พัฒนาและปรับเปลี่ยนแผนการบริหารงบประมาณให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ต่าง ๆ ระดมงบประมาณและทรัพยากรจากหน่วยงานในท้องถิ่นมาสนับสนุน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนน าความรู้ด้านทักษะชีวิตมาสร้าง
รายได้พิเศษระหว่างเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของพระมหาภาณุวัฒน์ แสนค า ได้ศึกษาเรื่อง          
การบริหารตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัด
ล าปาง ผลการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการปฏิบัติน้อยกว่าด้านอ่ืน คือ ด้านมัตตัญญุตา ความเป็น
ผู้รู้จักประมาณ ส าหรับข้อเสนอแนะ แนวทางการบริหาร ได้แก่ ผู้บริหารควรประมาณขีด
ความสามารถของศักยภาพบุคลากรในองค์กร ในการจะท ากิจกรรมหรือโครงการ ผู้บริหารควรรู้จัก
ประมาณตน ควรจะน างบประมาณที่ส่วนกลางจัดสรรให้ไปใช้อย่างเหมาะสม ผู้บริหารควรพิจารณา
ให้รู้จักประมาณในความเพียงพอขององค์กร ตลอดจนการบริหารงบประมาณหรือการขยายกิจการ 
ควรใช้งบประมาณเป็นไปตามแผนการ และไม่ควรใช้งบประมาณผิดวัตถุประสงค์  และสอดคล้องกับ 
งานวิจัยของพระจ ารัส ฐิตธมฺโม ได้ศึกษาเรื่อง การประยุกต์ใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหาร
จดัการ ผลการวิจัยพบว่า ด้านมัตตัญญุตา ผู้รู้จักประมาณ ประชาชนมีความคิดเห็นต่อการประยุกต์ใช้
หลักสัปปุริสธรรม 7 ในการบริหารจัดการชุมชนวัดใหม่พิเรนทร์ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับมาก   
 2. อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้ว่า  ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของ
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็น
ว่า สถานศึกษา ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถท างานบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ประสิทธิภาพ
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และประสิทธิผล โดยบริหารงานเชิงกลยุทธ์ ร่วมมือกันท างาน มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนางาน
สอดคล้องกับโครงสร้างของสถานศึกษา มีการจัดการองค์ความรู้ ก าหนดข้อตกลงในการท างาน  
 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์ (Y1) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตมากที่สุด อยู่ในระดับมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่า สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมเป้าหมายของ
สถานศึกษาและก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับสภาพการจัดการศึกษาและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง 
ก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหารสถานศึกษาท่ีชัดเจน บุคลากรในสถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์ร่วมกันเพ่ือ
พัฒนาสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและระยะยาว น าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้นคุณภาพและมุ่งสู่
ความส าเร็จ จัดโครงการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่นักเรียนและส าเร็จผลตามแผนงานที่ก าหนดไว้ 
สถานศึกษาวัดและประเมินผลความส าเร็จในการปฏิบัติงานจากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ สถานศึกษา
ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของชิดแดนมานลักกา ได้กล่าวถึง คุณลักษณะองค์กรอัจฉริยะไว้ว่าองค์กร
อัจฉริยะจะต้องมีวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ที่ชัดเจนบริหารวิสัยทัศน์ภายในองค์กรเพ่ือให้ทุกๆ คนได้ทราบ
ถึงเป้าหมายหนึ่งเดียวกัน   
 อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านความ
กดดันในการท างาน (Y7) มีค่ามัชฌิมเลขคณิตรองลงมา อยู่ในระดับมาก จากผลการวิจัย อธิบายได้ว่า 
ส ถ า น ศึ ก ษ า ใ ห้ บุ ค ล า ก ร ท า แ ผ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี ร ะ บ บ แ ล ะมี ล า ดั บ ขั้ น ต อ น                             
มีมาตรการให้บุคลากรมีความรับผิดชอบในการท างานและไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการเพ่ือ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่างต่อเนื่องและ
ให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป ให้บุคลากรแก้ไขปัญหาใน                     
การปฏิบัติงานด้วยตนเองตามค าแนะน าของผู้บริหารสถานศึกษา และก าหนดบุคลากรปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามระยะเวลาและวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของพินชอตและพินชอต 
(Pinchot and Pinchot) ที่ว่าก าหนดเป้าหมายความส าเร็จไว้ล่วงหน้า ท าให้แบ่งงานได้ตามทักษะ
ความรู้และตัดสินปัญหาได้   
 อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านสร้าง
การมีส่วนร่วมในองค์กร (Y2) ถึงแม้ว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด แต่พบว่าอยู่ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน แสดงให้เห็นว่า บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบงานร่วมกับผู้อ่ืนตามที่ได้รับมอบหมาย 
เมื่อมีการปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืนก็แสดงบทบาทผู้น าหรือผู้ตามในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์และวิธีการท างานร่วมกันท าให้
สถานศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการท างานเป็นทีม มุ่งปฏิบัติงานเพ่ือให้สถานศึกษาบรรลุตาม
เป้าหมายที่ก าหนดไว้และมีความเสียสละเพ่ือส่วนรวม สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการจัดการศึกษา น าความคิดและวิธีการปฏิบัติงานแบบใหม่ ๆ มาพัฒนาสถานศึกษา 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเวลช์ (Welch) ได้ศึกษาเรื่อง แบบความเป็นผู้น าของการศึกษาธิการแห่ง
เมืองแมสซาซูเซทส์ สรุปได้ว่าการบริหารงานของการศึกษาธิการโดยส่วนรวมแล้ว ใช้ศิลปะในการเกลี้ย
กล่อมเป็นอย่างมาก ผลการวิจัยพบว่า ศึกษาธิการเป็นผู้มีลักษณะร่วมหลายอย่าง เป็นผู้ที่ต้องท างาน
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ร่วมกับบุคคลหลายฝ่าย ต้องใช้ความประนีประนอมประสบการณ์ รวมทั้งความรู้ด้านอ่ืน  ๆ มาเป็น
เครื่องช่วยให้งานส าเร็จ  

3. สัปปุริสธรรมของผู้บริหาร (Xtot) มีความสัมพันธ์กับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา (Ytot) 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (rxy = 
0.864) แสดงว่ามีความสัมพันธ์ในระดับสูง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารมี
ความสัมพันธ์กับความเป็นองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ทุกด้าน สอดคล้องกับสมมุติฐานที่ตั้งไว้ เพราะผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีหลักการในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นขั้นตอนประพฤติปฏิบัติ
หน้าที่ตามเหตุผล มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีภาวะผู้น าสามารถชี้แจง สั่งการหรืออ านวยการให้
บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการปฏิบัติงานร่วมกัน สามารถวาง
ตนได้เหมาะสมกับต าแหน่งและหน้าที่ สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ และ
แก้ไขปรับปรุงและพัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง ใช้ทรัพยากรในการ
ปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์และมีความคุ้มค่า จัดท าโครงการให้เหมาะสมกับเวลาและโอกาส เข้าใจ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่และเข้าใจความแตกต่างระหว่างบุคคล โดยสนับสนุน
ส่งเสริมคณะครูให้พัฒนาในวิชาชีพตามความสามารถของแต่ละบุคคล สอดคล้องกับงานวิจัยของ             
พระมหาคมเพชร วชิรปญฺโญ ได้ศึกษาเรื่อง การน าหลักสัปปุริสธรรม 7 มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการ ผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักสัปปุริสธรรม 7 ทุกข้อมีความส าคัญถ้าปฏิบัติได้ทุกข้ออย่าง
เคร่งครัดจะท าให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อประชาชน มีซื่อสัตย์
สุจริตในการปฏิบัติงาน สร้างสรรค์สามัคคีให้เกิดในชุมชน ดูแลสิ่งแวดล้อมให้ดี ผูกพันและเอ้ืออาทร
ต่อเพ่ือนร่วมงาน ควรมีความจริงใจ องค์กรต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนให้ผลประโยชน์เกิด
กับประชาชนมากที่สุด และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของเมอรี่ ซึ่งได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์หลัก
คุณธรรมของผู้น าที่น าไปประพฤติปฏิบัติในสถานศึกษา ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมจริยธรรมในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ได้แก่ ความยุติธรรม ความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 
ส่วนคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาจะสะท้อนผลออกมา คือ ความซื่อสัตย์ ความจริงใจ 
ความยุติธรรม มีประชาธิปไตย โดยคุณค่าของจริยธรรมจะเป็นตัวช่วยในการพัฒนารูปแบบและยุทธ์
วิธีในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้บริหารสถานศึกษา 

จากผลการวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 8 มีอัจฉริยภาพ เนื่องจากผู้บริหารและผู้ใต้บังคับบัญชาในสถานศึกษามีส่วนร่วมในการก าหนด
วิสัยทัศน์  พันธกิจและเป้าหมายของสถานศึกษา ในการบริหารงานที่ถูกต้องและชัดเจน มี                      
การประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงแก้ไขให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ สามารถปรับตัวและท างานใน
สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ เต็มใจร่วมมือและทุ่มเทในการท างาน ผู้บริหารมีบทบาทในการสร้าง
ก าลังใจในการท างานให้กับบุคลากรในสถานศึกษา มีการยกย่อง ชมเชย ต าหนิครูตามระเบียบของ
ทางราชการ ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ สถานศึกษาให้บุคลากรท า
แผนการปฏิบัติงานอย่างมีระบบและมีล าดับขั้นตอน ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
ต่อเนื่องและให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานน าไปสู่ความส าเร็จร่วมกัน  
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ข้อเสนอแนะ  
 จากการศึกษาเรื่อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา ผู้วิจัยมี
ข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาสัปปุริสธรรมของผู้บริหารและความเป็นองค์กรอัจฉริยะ
ของสถานศึกษาและเพ่ือเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้ 

 
ข้อเสนอแนะทั่วไป 
 เพ่ือเป็นแนวทางในการเสริมสร้างสัปปุริสธรรมของผู้บริหารและอัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 มีข้อเสนอแนะดังนี้  
 1. จากผลการวิจัย พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 ด้านมัตตัญญุตา รู้ประมาณ ถึงแม้ว่าค่ามัชฌิมเลขคณิตน้อยที่สุด แต่
พบว่าอยู่ในระดับมาก ดังนั้นควรส่งเสริมให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติงาน พัฒนาและปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมตามสถานการณ์ต่าง ๆ มีการระดมงบประมาณและทรัพยากร
จากหน่วยงานในท้องถิ่นมาสนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในสถานศึกษา โดยกระท าอย่างถูกต้อง 
โปร่งใส และตรวจสอบได้แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่หวังอามิส
สินจ้างจากผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงจัดโครงการส่งเสริม สนับสนุนให้ครูและผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียน
ใช้ทรัพยากรในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์ตามหลักบริหารจัดการงบประมาณของสถานศึกษาที่
ถูกต้องและเป็นธรรม 
 2. จากผลการวิจัย พบว่า อัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8 ด้านการมีส่วนร่วมในองค์กรมีค่ามัชฌิมเลขคณิตอยู่ล าดับสุดท้าย ดังนั้น                   
ผู้บริหารสถานศึกษาต้องมีการวางแผนและจัดล าดับความส าคัญของการปฏิบัติงานร่วมกับบุคลากรใน
สถานศึกษาให้มีความเข้าใจหลักการและแนวคิดของสถานศึกษา รับฟังความคิดเห็นของบุคลากรใน
สถานศึกษามากข้ึน  

3. จากผลการวิจัย พบว่า สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษามีความสัมพันธ์กับ
อัจฉริยภาพของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 อยู่ในระดับสูง               
แตถ่้าพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้านพบว่า ด้านปริสัญญุตา รู้ชุมชนมีความสัมพันธ์กับการจัดการ
องค์ความรู้ในระดับปานกลาง การบริหารงานในสถานศึกษาจะแบ่งงานเป็นกลุ่มต่าง ๆ เช่น กลุ่ม
บริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงบประมาณ กลุ่มบริหารงานบุคคลและกิจการนักเรียนและกลุ่ม
บริหารทั่วไป โดยมอบหมายครูปฏิบัติงานสัมพันธ์ชุมชนท าให้ผู้บริหารสถานศึกษาไม่ได้ปฏิสัมพันธ์กับ
ชุมชนโดยตรง ทั้งที่จริงแล้วผู้บริหารสถานศึกษาส่วนใหญ่รู้และเข้าใจสภาพแวดล้อมในชุมชนที่
สถานศึกษา เข้าใจประเพณีวัฒนธรรมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ พยายามเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษาพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยของนักเรียนและคน
ในชุมชน อีกทั้งร่วมสร้างเสริม สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ และกลุ่มบ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน  
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ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากข้อค้นพบข้างต้น เพ่ือเป็นประโยชน์ในการศึกษาค้นคว้าข้อมูลของผู้ที่สนใจทั่วไป ผู้ วิจัย
จึงขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป ดังนี้  

1. ควรศึกษาวิจัยสัปปุริสธรรมของผู้บริหารที่ส่งผลต่ออัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
 2. ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่ออัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 8     
 3. ควรศึกษาวิจัยแรงจูงใจของครูกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8  
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 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนอนุบาลจอมบึง อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ราชบุรี เขต 1 
4. นายมงคล ชื่นชม 
 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    วิทยฐานะผู้อ านวยการช านาญการพิเศษ  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
5. นางสุพานี เกิดทรัพย์ 
 วุฒิการศึกษา การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการวัดผลการศึกษา   
    มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 ต าแหน่ง  ครูโรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี  
    วิทยฐานะครูช านาญการพิเศษ  
    สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 
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ภาคผนวก  ข   
ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ผลรวม 

ของคะแนน 
ค่า IOC 

ตอนที่ 2  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 

2 1 1 0 1 1 4 0.8 

3 1 1 0 1 1 4 0.8 

4 1 0 0 1 1 3 0.6 

5 1 1 0 1 1 4 0.8 

6 1 0 0 1 1 3 0.6 

7 1 1 1 1 1 5 1.0 

8 1 0 0 1 1 3 0.6 

9 1 1 -1 1 1 3 0.6 

10 1 1 -1 1 1 3 0.6 

11 1 1 1 1 1 5 1.0 

12 1 0 0 1 1 3 0.6 

13 1 1 1 1 1 5 1.0 

14 1 1 1 1 1 5 1.0 

15 1 0 0 1 1 3 0.6 

16 1 0 0 1 1 3 0.6 

17 1 0 0 1 1 3 0.6 

18 1 1 1 1 1 5 1.0 

19 1 1 0 1 1 4 0.8 

20 1 1 0 1 1 4 0.8 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ผลรวม 

ของคะแนน 
ค่า IOC 

ตอนที่ 2  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

21 1 1 1 1 1 5 1.0 

22 1 1 1 1 1 5 1.0 

23 1 1 1 1 1 5 1.0 

24 1 1 1 1 1 5 1.0 

25 1 1 1 1 1 5 1.0 

26 1 1 0 1 1 4 0.8 

27 1 1 1 1 1 5 1.0 

28 1 1 1 1 1 5 1.0 

29 1 1 1 1 1 5 1.0 

30 1 1 1 1 1 5 1.0 

31 1 1 1 1 1 5 1.0 

32 1 1 1 1 1 5 1.0 

33 1 1 1 1 1 5 1.0 

34 1 0 1 1 1 4 0.8 

35 1 0 1 1 1 4 0.8 

36 1 1 0 1 1 4 0.8 

37 1 1 1 1 1 5 1.0 

38 1 1 0 1 1 4 0.8 

39 1 1 0 1 1 4 0.8 

40 1 0 1 1 1 4 0.8 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ผลรวม 

ของคะแนน 
ค่า IOC 

ตอนที่ 2  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

41 1 1 1 1 1 5 1.0 

42 1 1 1 1 1 5 1.0 

43 1 1 1 1 1 5 1.0 

44 1 1 1 1 1 5 1.0 

45 1 1 1 1 1 5 1.0 

46 1 1 1 1 1 5 1.0 

47 1 1 0 1 1 4 0.8 

48 1 1 0 1 1 4 0.8 

49 1 1 1 1 1 5 1.0 

50 1 1 0 1 1 4 0.8 

51 1 1 1 1 1 5 1.0 

52 1 1 1 1 1 5 1.0 

53 1 1 1 1 1 5 1.0 

54 1 -1 1 1 1 3 0.6 

55 1 1 1 1 1 5 1.0 

56 1 1 1 1 1 5 1.0 

57 1 1 1 1 1 5 1.0 

58 1 1 1 1 1 5 1.0 

59 1 1 1 1 1 5 1.0 

60 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ผลรวม 

ของคะแนน 
ค่า IOC 

ตอนที่ 2  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

61 1 1 1 1 1 5 1.0 

62 1 1 1 1 1 5 1.0 

63 1 1 1 1 1 5 1.0 

64 1 1 1 1 1 5 1.0 

65 1 1 1 1 1 5 1.0 

66 1 1 1 1 1 5 1.0 

67 1 1 1 1 1 5 1.0 

68 1 1 0 1 1 4 0.8 

69 1 1 1 1 1 5 1.0 

70 1 1 1 1 1 5 1.0 

ตอนที่ 3 ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษา 

1 1 1 1 1 1 5 1.0 

2 1 1 1 1 1 5 1.0 

3 1 1 1 1 1 5 1.0 

4 1 1 0 1 1 4 0.8 

5 1 1 1 1 1 5 1.0 

6 1 1 0 1 1 4 0.8 

7 1 1 1 1 1 5 1.0 

8 1 1 0 1 1 4 0.8 

9 1 1 1 1 1 5 1.0 

10 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ คนที่ 1 คนที่ 2 คนที่ 3 คนที่ 4 คนที่ 5 
ผลรวม 

ของคะแนน 
ค่า IOC 

ตอนที่ 3 ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษา 

11 1 1 1 1 1 5 1.0 

12 1 1 1 1 1 5 1.0 

13 1 1 1 1 1 5 1.0 

14 1 1 0 1 1 4 0.8 

15 1 1 0 1 1 4 0.8 

16 1 1 0 1 1 4 0.8 

17 1 1 0 1 1 4 0.8 

18 1 1 0 1 1 4 0.8 

19 1 1 0 1 1 4 0.8 

20 1 1 0 1 1 4 0.8 

21 1 1 0 1 1 4 0.8 

22 1 1 0 1 1 4 0.8 

23 1 1 1 1 1 5 1.0 

24 1 1 1 1 1 5 1.0 

25 1 1 0 1 1 4 0.8 

26 1 1 1 1 1 5 1.0 

27 1 1 1 1 1 5 1.0 

28 1 1 1 1 1 5 1.0 

29 1 1 1 1 1 5 1.0 

30 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ผลการวิเคราะห์ค่า IOC 

ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ ข้อที่ 

ตอนที่ 3 ความเป็นองค์กรอัจฉริยะของสถานศึกษา 

31 1 1 1 1 1 5 1.0 

32 1 1 1 1 1 5 1.0 

33 1 1 1 1 1 5 1.0 

34 1 1 1 1 1 5 1.0 

35 1 1 1 1 1 5 1.0 

36 1 1 1 1 1 5 1.0 

37 1 1 1 1 1 5 1.0 

38 1 1 1 1 1 5 1.0 

39 1 1 1 1 1 5 1.0 

40 1 1 1 1 1 5 1.0 

41 1 1 0 1 1 4 0.8 

42 1 1 1 1 1 5 1.0 

43 1 1 1 1 1 5 1.0 

44 1 1 1 1 1 5 1.0 
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ภาคผนวก  ค    
หนังสือขอทดลองเครื่องมือวิจัย  

รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือวิจัย 
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ทดลองเครื่องมือวิจัย 
 

1. โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี 
2. โรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์  
3. โรงเรียนโพธาวัฒนาเสน ี 
4. โรงเรียนคุรุราษฎร์รังสฤษฏ์  
5. โรงเรียนด่านทับตะโกราษฎร์อุปถัมภ์  
6. โรงเรียนวัดสันติการามวิทยา ในพระบรมราชานุเคราะห์ 
7. โรงเรียนบ้านคาวิทยา  
8. โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ben.ac.th/
http://www.ratb.ac.th/
http://www.photha.ac.th/
http://www.kururaj.net/
http://www.danschool.net/
http://www.santi.ac.th/
http://www.bankhawittaya.com/
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ภาคผนวก  ง 
ผลการวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของเครื่องมือ  
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Reliability 
 

Scale: ALL VARIABLES 
 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid          32          100.0 

Excludeda          0              .0 

Total          32          100.0 
a. Listwise deletion based on all variables in the procedure. 

 
Reliability Statistics 

Cronbach's 
Alpha 

N of Items 

            .989          114 

 
Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 

x1 497.81 2572.222 .470 .989 
x2 497.66 2570.426 .543 .989 
x3 497.81 2564.609 .508 .989 
x4 497.72 2563.241 .589 .989 
x5 498.22 2558.047 .646 .989 
x6 498.28 2558.467 .626 .989 
x7 498.34 2555.588 .665 .989 
x8 498.28 2561.757 .628 .989 
x9 498.00 2546.323 .738 .989 
x10 498.38 2562.177 .476 .989 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x11 497.72 2565.499 .610 .989 
x12 497.97 2567.257 .562 .989 
x13 497.88 2555.855 .635 .989 
x14 498.25 2556.258 .641 .989 
x15 498.06 2554.512 .635 .989 
x16 497.97 2559.967 .692 .989 
x17 498.06 2553.286 .578 .989 
x18 498.09 2549.055 .724 .989 
x19 498.25 2525.613 .874 .988 
x20 498.34 2544.233 .658 .989 
x21 497.94 2563.738 .521 .989 
x22 498.25 2563.935 .460 .989 
x23 497.97 2559.064 .708 .989 
x24 498.28 2555.112 .504 .989 
x25 498.41 2558.507 .484 .989 
x26 497.97 2559.064 .708 .989 
x27 497.84 2545.104 .744 .989 
x28 498.09 2551.830 .806 .989 
x29 498.50 2532.516 .724 .989 
x30 497.81 2546.867 .721 .989 
x31 498.19 2551.125 .802 .989 
x32 498.22 2534.757 .881 .988 
x33 498.16 2558.201 .612 .989 
x34 498.00 2564.581 .515 .989 
x35 498.19 2555.190 .813 .989 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x36 498.00 2560.129 .543 .989 
x37 498.28 2558.660 .579 .989 
x38 497.81 2541.254 .649 .989 
x39 498.44 2549.673 .608 .989 
x40 497.81 2559.125 .638 .989 
x41 498.34 2549.846 .589 .989 
x42 498.38 2552.435 .544 .989 
x43 497.88 2558.113 .602 .989 
x44 497.72 2549.305 .820 .989 
x45 497.88 2546.113 .780 .989 
x46 497.75 2558.903 .719 .989 
x47 497.88 2547.016 .767 .989 
x48 497.88 2552.048 .748 .989 
x49 497.81 2559.641 .692 .989 
x50 497.78 2543.015 .835 .988 
x51 497.75 2557.677 .672 .989 
x52 497.78 2546.693 .727 .989 
x53 497.78 2554.176 .723 .989 
x54 498.03 2546.612 .740 .989 
x55 497.69 2549.706 .758 .989 
x56 497.72 2545.757 .753 .989 
x57 497.72 2551.176 .726 .989 
x58 497.72 2558.531 .737 .989 
x59 497.78 2552.628 .690 .989 
x60 497.69 2565.577 .620 .989 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
x61 498.31 2544.480 .612 .989 
x62 498.09 2559.443 .617 .989 
x63 498.31 2535.706 .713 .989 
x64 498.19 2544.351 .692 .989 
x65 498.25 2549.032 .592 .989 
x66 498.25 2553.871 .593 .989 
x67 498.34 2544.297 .577 .989 
x68 498.25 2543.161 .633 .989 
x69 498.03 2540.870 .823 .988 
x70 498.00 2554.387 .726 .989 
y1 497.53 2569.676 .652 .989 
y2 497.94 2561.480 .659 .989 
y3 498.12 2563.532 .434 .989 
y4 497.97 2570.805 .499 .989 
y5 497.69 2558.609 .750 .989 
y6 497.75 2558.839 .653 .989 
y7 497.75 2564.452 .619 .989 
y8 497.81 2549.641 .791 .989 
y9 497.78 2561.596 .602 .989 
y10 497.81 2551.125 .767 .989 
y11 498.06 2546.383 .882 .988 
y12 498.06 2554.060 .753 .989 
y13 498.03 2550.031 .808 .989 
y14 498.41 2553.475 .498 .989 
y15 498.03 2543.580 .842 .988 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y16 497.94 2550.383 .632 .989 
y17 497.88 2550.306 .631 .989 
y18 497.91 2553.055 .633 .989 
y19 498.31 2556.996 .470 .989 
y20 497.78 2546.305 .785 .989 
y21 497.69 2569.899 .540 .989 
y22 497.69 2550.544 .812 .989 
y23 497.72 2560.209 .706 .989 
y24 497.78 2553.144 .739 .989 
y25 497.75 2557.806 .618 .989 
y26 497.81 2550.028 .677 .989 
y27 497.81 2583.448 .308 .989 
y28 497.97 2566.031 .584 .989 
y29 498.00 2569.290 .532 .989 
y30 498.16 2545.555 .804 .989 
y31 498.16 2552.007 .766 .989 
y32 497.75 2564.000 .627 .989 
y33 497.72 2556.144 .780 .989 
y34 497.66 2564.620 .749 .989 
y35 497.69 2562.222 .615 .989 
y36 497.88 2549.661 .679 .989 
y37 497.84 2552.781 .682 .989 
y38 497.88 2543.661 .763 .989 
y39 497.72 2557.564 .683 .989 
y40 497.75 2551.742 .709 .989 
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Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale 
Variance if 

Item Deleted 

Corrected 
Item-Total 
Correlation 

Cronbach's 
Alpha if Item 

Deleted 
y41 497.91 2537.184 .726 .989 
y42 497.84 2537.491 .759 .989 
y43 497.69 2556.996 .780 .989 
y44 497.75 2558.581 .658 .989 
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ภาคผนวก  จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ในการวิจัย  
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รายช่ือโรงเรียนที่ใช้ในการวิจัย 
 
1.   โรงเรียนรัฐราษฎร์อุปถัมภ์  
2. โรงเรียนแคทรายวิทยา  
3. โรงเรียนรัตนราษฎร์บ ารุง 
4. โรงเรียนมัธยมวัดดอนตูม 
5. โรงเรียนกรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม  
6. โรงเรียนหนองปลาหมอพิทยาคม  
7. โรงเรียนหนองโพวิทยา  
8. โรงเรียนท่ามะขามวิทยา 
9. โรงเรียนช่องพรานวิทยา  
10. โรงเรียนสายธรรมจันทร์ 
11. โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ  
12. โรงเรียนเตรียมอุดมพัฒนาการดอนคลัง  
13. โรงเรียนเนกขัมวิทยา  
14. โรงเรียนบางแพปฐมพิทยา  
15. โรงเรียนโพหักวงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์  
16. โรงเรียนปากท่อพิทยาคม 
17. โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย  
18. โรงเรียนสวนผึ้งวิทยา  
19. โรงเรียนโสภณศิริราษฎร์  
20. โรงเรียนกาญจนานุเคราะห์  
21. โรงเรียนเทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี  
22. โรงเรียนเทพมงคลรังษี  
23. โรงเรียนไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา  
24. โรงเรียนไทรโยคน้อยวิทยา  
25. โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก  
26. โรงเรียนหนองรีประชานิมิต  
27. โรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม  
28. โรงเรียนท่ามะกาวิทยาคม  
29. โรงเรียนพระแท่นดงรังวิทยาคาร  
30. โรงเรียนนิวิฐราษฎร์อุปถัมภ์  
31. โรงเรียนท่ามะกาปุญสิริวิทยา  
32. โรงเรียนท่าเรือพิทยาคม  
33. โรงเรียนวิสุทธรังษี  
34. โรงเรียนท่าม่วงราษฎร์บ ารุง  

http://www.ratrard.ac.th/
http://www.ratanaschool.net/
http://www.dontoom.net/
http://www.krabyai2.net/
http://www.nongphowit.ob.tc/
http://tmwschool.wordpress.com/
http://www.saischool.ac.th/saischool/
http://school.obec.go.th/pp_school/
http://www.tupd.ac.th/
http://www.bangpaeschool.ac.th/
http://www.phohak.net/
http://www.paktho.ac.th/
http://www.qc.ac.th/
http://kruplaja.blogspot.com/
http://www.sopon.ac.th/
http://www.kn.ac.th/
http://www.dsl.ac.th/
http://www.thepmk.ac.th/
http://www.maneekan.ac.th/
http://www.saiyoknoiwittaya.com/
http://www.brps.ac.th/
http://www.nrp.ac.th/
http://www.swpt.ac.th/
http://www.tmk.ac.th/
http://www.ptv.ac.th/
http://niwitratupatum.net/
http://www.tmp.ac.th/
http://trp.ac.th/
http://www.visut.ac.th/
http://www.tmr.ac.th/


 

125 

35. โรงเรียนหนองขาวโกวิทพิทยาคม  
36. โรงเรียนพังตรุราษฎร์รังสรรค์  
37. โรงเรียนหนองตากยาตั้งวิริยะราษฎร์บ ารุง  
38. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี  
39. โรงเรียนทองผาภูมิวิทยา  
40. โรงเรียนร่มเกล้า กาญจนบุรี  
41. โรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา  
42. โรงเรียนพนมทวนชนูปถัมภ์  
43. โรงเรียนพนมทวนพิทยาคม  
44. โรงเรียนเลาขวัญราษฎร์บ ารุง 
45. โรงเรียนด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม  
46. โรงเรียนประชามงคล 
47. โรงเรียนหนองปรือพิทยาคม  
48. โรงเรียนห้วยกระเจาพิทยาคม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nky.ac.th/
http://110.164.213.142/pangtru/index.htm
http://school.obec.go.th/tungwiriya_kan1/
http://www.swkj.ac.th/2011/
http://www.tppwschool.com/default.php
http://www.rkan.ac.th/
http://www.uds.ac.th/
http://www.ptcn.ac.th/
http://www.ptpit.ac.th/
http://www.lk.ac.th/
http://school.obec.go.th/danmakhamtia/
http://www.pmongkol.com/
http://www.nppit.ac.th/
http://www.jaopit.com/
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ภาคผนวก  ฉ 
แบบสอบถามเพื่อการวิจัย  
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                    แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 

                            เรื่อง “สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
       สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8”  

…………………………………………………………………………………………………………………………............................................... 
ค าชี้แจง   

แบบสอบถามฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลส าหรั บ              
การวิจัย เรื่อง สัปปุริสธรรมของผู้บริหารกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา สังกัดส านักงาน                    
เขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 8 (SAPPURISA-DHAMMA OF ADMINISTRATORS AND 
ORGANIZATIONAL INTELLIGENCE OF SCHOOL UNDER THE SECONDARY EDUCATIONAL 
SERVICE AREA OFFICE 8) ข้อมูลที่ได้จากความคิดเห็นของท่านมีค่าอย่างยิ่งต่อการวิจัยนี้ ข้อมูลที่
ท่านตอบถือเป็นความลับและขอรับรองว่าจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานหรือสถานศึกษาของ
ท่านแต่ประการใด จึงขอความกรุณา โปรดตอบให้ครบทุกข้อตามความเป็นจริง 
 ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียน ประกอบด้วย ผู้ อ านวยการสถานศึกษา 1 คน                    
รองผู้อ านวยการสถานศึกษา 1 คน และครูผู้สอน 2 คน (ผู้ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
(ตอบคนละ 1 ฉบับ)  

แบบสอบถามนี้ ประกอบด้วย 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

มัธยมศึกษาเขต 8   
ตอนที่ 3 อัจฉริยภาพของสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8  
เมื่อท่านให้ข้อมูลครบถ้วนทุกข้อแล้ว โปรดจัดส่งแบบสอบถามนี้คืนทางไปรษณีย์ ซึ่งผู้วิจัยได้

แนบซองมาพร้อมกันนี้แล้ว    
                
 ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  จึงขอขอบพระคุณมา             
ณ โอกาสนี้ 
 
 

(นางสาวอังคณา บรรลือ) 
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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                ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม               

  ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน 
 

 
ตัวแปรสถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

 
ส าหรับผู้วิจัย 

 
 

 

1. เพศ   
                      ชาย 

 

  
         หญิง     

 
[   ]  01 

 
   

2. อายุ (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีกหนึ่งปี)  

                      ไม่เกิน 30 ปี           31 - 40 ปี [   ]  02 

                      41 - 50 ปี           51 ปีขึ้นไป 
 

 

   

3. ระดับการศึกษาสูงสุด 
                      ปริญญาตรี 

 
          ปริญญาโท 

 
[   ]  03 

                      ปริญญาเอก           อ่ืน ๆ (โปรดระบุ…………..…..…...) 
 

 
 

   

4. ต าแหน่งหน้าที่หลักในสถานศึกษา   

                      ผู้อ านวยการสถานศึกษา [   ]  04 

                      รองผู้อ านวยการสถานศึกษา  

                      ครูผู้สอน (ปฏิบัติหน้าที่การสอนไม่น้อยกว่า 2 ปี) 
 

 

  

5. ประสบการณ์การท างานในต าแหน่งปัจจุบัน (เศษปีที่เกิน 6 เดือน นับเพิ่มอีก
หนึ่งปี) 

 
[   ]  05 

 
 

                      ไม่เกิน 5 ปี           6 - 10 ปี 

                      11 - 15 ปี           16 - 20 ปี 

                      21 - 25 ปี           26 ปีขึ้นไป 
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ตอนที่ 2  
สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 ค าชี้แจง  ในการตอบค าถามแต่ละข้อ ให้ท่านพิจารณาตัดสินใจว่า ตัวท่าน (กรณีผู้ตอบเป็น
ผู้บริหาร) หรือผู้บริหารสถานศึกษาของท่าน (กรณีผู้ตอบเป็นครู) มีสัปปุริสธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาตามที่บรรยายไว้ในระดับใด แล้วท าเครื่องหมาย  ในช่องระดับของการปฏิบัติเพียง            
ช่องเดียว ค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

5  หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  
 1  หมายถึง  สัปปุริสธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด  
        

ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ       

1 ผู้บริหารสถานศึกษารู้หลักการและ
กฎระเบียบของการบริหารสถานศึกษา  

     [   ]  06 
 

2 ผู้บริหารสถานศึกษาวางแผนการบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือให้งานบรรลุผลส าเร็จ 

     [   ]  07 
 

3 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดท าหลักสูตร
สถานศึกษาร่วมกับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา
เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นและ
หลักสูตรแกนกลาง 

     [   ]  08 
 

4 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารสถานศึกษาตาม
หลักกฎหมายการศึกษา  

     [   ]  09 

5 ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายหลักการและ
กระบวนการในการปฏิบัติงานให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจอย่างชัดเจน 

     [   ]  10 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

6 ผู้บริหารสถานศึกษาอธิบายกฎระเบียบ 
ข้อบังคับในการเรียนและการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้นักเรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

     [   ]  11 
 

7 ผู้บริหารสถานศึกษาวิเคราะห์สาเหตุของ
ปัญหาการบริหาร สถานศึกษาอย่างมีเหตุผล 

     [   ]  12 

8 ผู้บริหารสถานศึกษาเสนอแนะแนวทางใน 
การแก้ไขปัญหาให้กับครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา
อย่างเหมาะสม 

     [   ]  13 

9 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาและปรับปรุง
หลักสูตรสถานศึกษาให้สมบูรณ์อยู่เสมอ 

     [   ]  14 

10 ผู้บริหารสถานศึกษารับฟังความคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานจากครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     [   ]  15 

 อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล       

11 
 

ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจ 
ความมุ่งหมายของการบริหารสถานศึกษา 

     [   ]  16 

12 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์เพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาระยะสั้นและระยะยาว 

     [   ]  17 

13 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดเป้าหมายเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษาระยะสั้นและระยะยาว 

     [   ]  18 

14 ผู้บริหารสถานศึกษาก าหนดวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายในการท างานร่วมกับครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     [   ]  19 

15 ผู้บริหารสถานศึกษาท างานร่วมกับครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     [   ]  20 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

16 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้การจัดการ
เรียนการสอนของครูสามารถยืดหยุ่นได้ตาม
สถานการณ์และความแตกต่างระหว่างบุคคล
ของนักเรียน 

     [   ]  21 

17 ผู้บริหารสถานศึกษานิเทศติดตามและ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของครู/ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามสภาพจริง 

     [   ]  22 

18 ผู้บริหารสถานศึกษาน าผลการนิเทศติดตาม
มาแก้ไขปัญหาในการท างานของครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     [   ]  23 

19 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงวิธีการท างาน
และการจัดการเรียนการสอนของครูให้มี
ประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง  

     [   ]  24 

20 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาคุณภาพ 
การท างานให้บรรลุเป้าหมายเพ่ือพัฒนา
นักเรียนมีประสิทธิภาพสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

     [   ]  25 

 อัตตัญญุตา รู้ตน       

21 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
ที่ดีโดยหลีกเลี่ยงจากอบายมุข  

     [   ]  26 

22 ผู้บริหารสถานศึกษามีภาวะผู้น า สามารถ
ชี้แจง สั่งการหรืออ านวยการครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์
และเป้าหมายร่วมกัน  

     [   ]  27 

23 ผู้บริหารสถานศึกษาวางตนได้เหมาะสมกับ
ต าแหน่งและหน้าที่ในการปฏิบัติงาน  

     [   ]  28 

24 ผู้บริหารสถานศึกษามีความรับผิดชอบต่อ
หน้าที่โดยไม่ละทิ้งหน้าที่ทางราชการ 

     [   ]  29 

25 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับตัวให้เข้ากับครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

     [   ]  30 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

26 ผู้บริหารสถานศึกษามีจิตใจโอบอ้อมอารี 
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และมีความเสียสละ  

     [   ]  31 

27 ผู้บริหารสถานศึกษามีความอดทน ไม่ย่อท้อ
ต่อปัญหาและอุปสรรค 

     [   ]  32 

28 ผู้บริหารสถานศึกษามีวินัยในตนเอง       [   ]  33 

29 ผู้บริหารสถานศึกษาควบคุมอารมณ์และแก้ไข
ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

     [   ]  34 

30 ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปรับปรุงและ
พัฒนาตนเองให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ
อย่างต่อเนื่อง 

     [   ]  35 

 มัตตัญญุตา รู้ประมาณ       

31 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารจัดการ
งบประมาณของสถานศึกษาได้อย่างถูกต้อง
และเป็นธรรม 

     [   ]  36 

32 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสรรและใช้ทรัพยากร
ในสถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และ 
มีความคุ้มค่า 

     [   ]  37 

33 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนใช้ทรัพยากรใน
สถานศึกษาให้เกิดประโยชน์และ 
มีความคุ้มค่า 

     [   ]  38 

34 ผู้บริหารสถานศึกษาน้อมน าหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจ พอเพียงเป็นแนวทางในการบริหาร
สถานศึกษา 

     [   ]  39 

35 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้
นักเรียนน าความรู้ด้านทักษะชีวิตมาสร้าง
รายได้พิเศษระหว่างเรียน  

     [   ]  40 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

36 ผู้บริหารสถานศึกษาระดมงบประมาณและ
ทรัพยากรจากหน่วยงานในท้องถิ่นมา
สนับสนุนกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนใน
สถานศึกษา  

     [   ]  41 

37 ผู้บริหารสถานศึกษาพัฒนาและปรับเปลี่ยน
แผนการบริหารงบประมาณให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่าง ๆ   

     [   ]  42 

38 ผู้บริหารสถานศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต 
ปฏิบัติงานโดยไม่หวังอามิสสินจ้างจากครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา นักเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง  

     [   ]  43 

39 ผู้บริหารสถานศึกษาจัดสวัสดิการให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนอย่างเท่าเทียม
กัน  

     [   ]  44 

40 ผู้บริหารสถานศึกษารู้จักประมาณตนใน 
การบริโภคและการใช้จ่ายทรัพย์สิน 

     [   ]  45 

 กาลัญญุตา รู้กาล       

41 ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนจัดล าดับ
ความส าคัญของงานอย่างเหมาะสม 

     [   ]  46 

42 ผู้บริหารสถานศึกษาท างานตามล าดับขั้นตอน
ที่ก าหนดไว้  

     [   ]  47 

43 ผู้บริหารสถานศึกษาใช้ความรู้ความสามารถ
ในการบริหารสถานศึกษาให้เกิดประสิทธิภาพ
และเสร็จทันเวลา 

     [   ]  48 

44 ผู้บริหารสถานศึกษาท างานด้วยความตั้งใจ
และอุทิศเวลาให้กับราชการอย่างสม่ าเสมอ 

     [   ]  49 

45 ผู้บริหารสถานศึกษาบริหารงานตรงตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในแผนการปฏิบัติงาน 

     [   ]  50 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

46 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนในการบริหาร
จัดการเวลาให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับ
สถานศึกษา 

     [   ]  51 

47 ผู้บริหารสถานศึกษาเอาใจใส่ติดตามผล 
การปฏิบัติงานทุกระยะเพ่ือให้งานเสร็จตรง
ตามเวลาและเรียบร้อย 

     [   ]  52 

48 ผู้บริหารสถานศึกษาแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนได้ทันเวลาและเหตุการณ์  

     [   ]  53 

49 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาเสียสละเวลาในการพัฒนา
ศักยภาพนักเรียนในด้านต่าง ๆ  

     [   ]  54 

50 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงพัฒนางานให้
ก้าวทันเหตุการณ์อยู่เสมอ 

     [   ]  55 

 ปริสัญญุตา รู้ชุมชน       

51 ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจ
สภาพแวดล้อมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่  

     [   ]  56 

52 ผู้บริหารสถานศึกษารู้และเข้าใจประเพณี
วัฒนธรรมในชุมชนที่สถานศึกษาตั้งอยู่ 

     [   ]  57 

53 ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมกับกิจกรรมของสถานศึกษา 

     [   ]  58 

54 ผู้บริหารสถานศึกษาน าภูมิปัญญา    
แหล่งเรียนรู้ และวิทยากรในชุมชนมาจัด 
การเรียนการสอนในสถานศึกษา 

     [   ]  59 

55 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม  สนับสนุนให้
คร/ูผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนเข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน 

     [   ]  60 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

56 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริม สนับสนุนให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนท ากิจกรรม
บ าเพ็ญประโยชน์ในชุมชน 

     [   ]  61 

57 ผู้บริหารสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับ
คนในชุมชน  

     [   ]  62 

58 ผู้บริหารสถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 
การท างานของสถานศึกษาและชุมชนให้
ประสานสอดคล้องกัน 

     [   ]  63 

59 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าในการอนุรักษ์
และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวัฒนธรรม
ในชุมชน 

     [   ]  64 

60 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็น ผู้น าในการพัฒนา
บุคคลและสภาพแวดล้อมในชุมชนที่ให้มี
ความเจริญก้าวหน้า 

     [   ]  65 

 ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล       

61 ผู้บริหารสถานศึกษาเข้าใจและยอมรับ 
ความแตกต่างระหว่างบุคคล 

     [   ]  66 

62 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้
คร/ูผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามความรู้
ความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ 

     [   ]  67 

63 
 

ผู้บริหารสถานศึกษาเปิดโอกาสให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาศึกษาหาความรู้และพัฒนา
ตนเอง 

     [   ]  68 

64 ผู้บริหารสถานศึกษาตักเตือน แนะน า สั่งสอน
ให้คร/ูผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการ 

     [   ]  69 

65 ผู้บริหารสถานศึกษายกย่องและชมเชยครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อปฏิบัติงานบรรลุผล
ส าเร็จ 

     [   ]  70 
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ข้อที่ สัปปุริสธรรมของผู้บริหารถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

66 ผู้บริหารสถานศึกษาสร้างแรงจูงใจ 
ในการท างานให้แก่ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 
โดยการบ ารุงขวัญและก าลังใจ 

     [   ]  71 

67 ผู้บริหารสถานศึกษามีความเมตตาและเอาใจ
ใส่ครู/ผู้ใต้บังคับบัญชา 

     [   ]  72 

68 ผู้บริหารสถานศึกษาให้อภัย และให้โอกาส
คร/ูผู้ใต้บังคับบัญชาแก้ไขปัญหา 
ในการปฏิบัติงาน 

     [   ]  73 

69 ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นผู้น าที่ส่งเสริมให้ครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริม
คุณธรรมและจริยธรรม  

     [   ]  74 

70 ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตนต่อครู/
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 

     [   ]  75 
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ตอนที่ 3  
อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 

   

 ค าชี้แจง  ข้อความในหัวข้อต่อไปนี้เป็นข้อความเกี่ยวกับอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  
โปรดท าเครื่องหมาย ลงในช่องที่ท่านพิจารณาเห็นว่าบุคลากรในสถานศึกษามีการปฏิบัติ                   
เพียงช่องเดียว ค าตอบมีให้เลือก 5 ระดับ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้  

5  หมายถึง  มีอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมากท่ีสุด   
 4  หมายถึง  มีอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับมาก 
 3  หมายถึง  มีอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อย  
 1  หมายถึง  มีอัจฉริยภาพของสถานศึกษา  อยู่ในระดับน้อยที่สุด    
 

 

ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 วิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์       

1 สถานศึกษาก าหนดวิสัยทัศน์ในการบริหาร
สถานศึกษาท่ีชัดเจน 

     [   ]  76 

2 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับ
สภาพการจัดการศึกษาและสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลง 

     [   ]  77 

3 สถานศึกษาก าหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมและเป้าหมายของ
สถานศึกษา 

     [   ]  78 

4 บุคลากรในสถานศึกษาจัดท าวิสัยทัศน์ร่วมกัน
เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาทั้งในระยะสั้นและ
ระยะยาว 

     [   ]  79 

5 สถานศึกษาน าวิสัยทัศน์ไปปฏิบัติโดยมุ่งเน้น
คุณภาพและมุ่งสู่ความส าเร็จ  

     [   ]  80 

6 สถานศึกษาจัดโครงการจัดกิจกรรมที่เป็น
ประโยชน์แก่นักเรียนและส าเร็จผลตาม
แผนงานที่ก าหนดไว้ 

     [   ]  81 
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ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

7 สถานศึกษาวัดและประเมินผลความส าเร็จ 
ในการปฏิบัติงานจากวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ 

     [   ]  82 

8 สถานศึกษาปรับปรุงและพัฒนา 
การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ประสบ
ความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

     [   ]  83 

 สร้างการมีส่วนร่วมในองค์กร       

9 สถานศึกษาปฏิบัติงานโดยใช้กระบวนการ
ท างานเป็นทีม  

     [   ]  84 

10 บุคลากรในสถานศึกษามีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประสบการณ์และวิธีการท างาน
ร่วมกัน  

     [   ]  85 

11 บุคลากรในสถานศึกษาแสดงบทบาทผู้น าหรือ
ผู้ตามในโอกาสต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เมื่อมี
การปฏิบัติงานร่วมกับผู้อ่ืน 

     [   ]  86 

12 บุคลากรในสถานศึกษารับผิดชอบงานร่วมกับ
ผู้อื่นตามท่ีได้รับมอบหมาย 

     [   ]  87 

13 บุคลากรในสถานศึกษามุ่งปฏิบัติงานเพื่อให้
สถานศึกษาบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

     [   ]  88 

14 บุคลากรในสถานศึกษามีความเสียสละเพ่ือ
ส่วนรวม 

     [   ]  89 

15 บุคลากรน าความคิดและวิธีการปฏิบัติงาน
แบบใหม่ ๆ มาพัฒนาสถานศึกษา 

     [   ]  90 

16 สถานศึกษาเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
การประเมินผลการจัดการศึกษา 

     [   ]  91 

 ความต้องการเปลี่ยนแปลง       

17 สถานศึกษาส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษา
เกิดการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงสิ่งใหม่ ๆ 

     [   ]  92 



 

139 

 

ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

18 สถานศึกษาน าวัฒนธรรมองค์กรอ่ืน ๆ มา
ปรับใช้กับวัฒนธรรมของสถานศึกษาอย่าง
เหมาะสม 

     [   ]  93 

19 บุคลากรในสถานศึกษายอมรับและเข้าใจ 
การเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่การพัฒนา 
สิ่งใหม่ ๆ 

     [   ]  94 

20 สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านความรู้
และด้านวิชาชีพ 

     [   ]  95 

21 สถานศึกษาส่งเสริมและ รณรงค์ให้นักเรียน
พัฒนาศักยภาพตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น 
ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ แข่งขันกีฬา 
เป็นต้น 

     [   ]  96 

 มุ่งความส าเร็จด้วยพลังใจ       

22 บุคลากรในสถานศึกษาปฏิบัติงานด้วย 
ความเต็มใจและมีความทุ่มเทเพ่ือให้ 
งานมีคุณภาพ 

     [   ]  97 

23 สถานศึกษาสร้างขวัญและก าลังใจ 
ในการท างานแก่บุคลากรที่ปฏิบัติงาน 
ส าเร็จตามเป้าหมาย 

     [   ]  98 

24 ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและกระตุ้นให้
บุคลากรมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ 
อย่างอิสระ  

     [   ]  99 

25 สถานศึกษาสร้างบรรยากาศความร่วมมือให้
บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมี ความสุข 

     [   ]  100 

26 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรมีโอกาส
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างสม่ าเสมอ 

     [   ]  101 
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ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 การจัดโครงสร้างและความสอดคล้อง 
ในองค์กร 

      

27 สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่าง
มีระบบ เช่น กลุ่มบริหารวิชาการ กลุ่มบริหาร
งบประมาณ กลุ่มบริการงานบุคคลและ
กิจการนักเรียน กลุ่มบริหารทั่วไป เป็นต้น 

     [   ]  102 

28 สถานศึกษาจัดโครงสร้างการบริหารงานโดย
การกระจายอ านาจให้บุคลากรมีความอิสระ
ในการปฏิบัติงาน 

     [   ]  103 

29 สถานศึกษาคัดเลือกและจัดสรรให้บุคลกร
ปฏิบัติงานตามความรู้ ความสามารถและ
ความเหมาะสมเพ่ือมุ่งไปสู่ความส าเร็จของ
สถานศึกษา 

     [   ]  104 

30 สถานศึกษาสร้างค่านิยมหลักในการท างาน
ร่วมกัน 

     [   ]  105 

31 สถานศึกษามีการก าหนดเป้าหมายและ
จัดการนิเทศการศึกษาเพ่ือส่งเสริมและ
กระตุ้นให้ครูพัฒนาตนเอง 

     [   ]  106 

32 สถานศึกษาจัดระบบโครงสร้างการปฏิบัติงาน
ให้สอดคล้องกับการประกันคุณภาพ
สถานศึกษา 

     [   ]  107 

33 สถานศึกษาจัดระบบการเรียนการสอนให้
เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 

     [   ]  108 

34 สถานศึกษาปรับปรุงและแก้ไขโครงสร้าง 
การบริหารงานให้เหมาะสมกับสภาพการณ์
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

     [   ]  109 
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ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

 การจัดการองค์ความรู้       

35 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูใช้แหล่งเรียนรู้ทั้ง
ภายในและภายนอกสถานศึกษาจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียน 

     [   ]  110 

36 สถานศึกษาส่งเสริมให้ครูท าวิจัยในชั้นเรียน
แล้วน าผลวิจัยมาสร้างองค์ความรู้ใน 
การจัดการเรียนสอน 

     [   ]  111 

37 สถานศึกษาสนับสนุนให้บุคลากรน าความรู้
จากการประชุมอบรมศึกษา ดูงานภายนอก
สถานศึกษามาขยายผลในสถานศึกษา 

     [   ]  112 

38 สถานศึกษาประสานความร่วมมือกับองค์กร
ต่าง ๆ ในการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน 
การสอน 

     [   ]  113 

39 สถานศึกษาจัดอบรมเพ่ือให้ครูแต่ละคนน า
ความรู้ ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาการ
ปฏิบัติงานต่อไป 

     [   ]  114 

 ความกดดันในการท างาน       

40 สถานศึกษาให้บุคลากรท าแผนการปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบและมีล าดับขั้นตอน 

     [   ]  115 

41 สถานศึกษาให้บุคลากรแก้ไขปัญหาใน 
การปฏิบัติงานด้วยตนเองตามค าแนะน าของ
ผู้บริหารสถานศึกษา   

     [   ]  116 

42 สถานศึกษาก าหนดบุคลากรปฏิบัติงานให้
ส าเร็จตามระยะเวลาและวิสัยทัศน์ที่ก าหนด
ไว้ 

     [   ]  117 
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ข้อที่ อัจฉริยภาพของสถานศึกษา 
ระดับความคิดเห็น ส าหรับ 

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 

43 สถานศึกษามาตรการให้บุคลากรมีความ
รับผิดชอบในการท างานและไม่ละท้ิงหน้าที่
ทางราชการเพ่ือประสิทธิภาพใน 
การปฏิบัติงาน 

     [   ]  118 

44 สถานศึกษาประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่องและให้ข้อมูลย้อนกลับ
เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป 

     [   ]  119 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ให้ข้อมูล 

เพ่ือประโยชน์ในการวิจัยครั้งนี้เป็นอย่างสูง 
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