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การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4

Personnel Development according to Sappurisa Dhamma 7 

in the Basic Educational Schools under the Khonkaen Primary Educational 

Service Area Office 4

บทคัดย่อ
	 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลัก	สัปปุ	 
ริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 
จ�าแนกตามสถานภาพของบุคลากร	และขนาดของสถานศึกษา	กลุ่มตัวอย่าง	 ได้แก่	 ผู ้บริหาร 
สถานศึกษา	จ�านวน	144	คน	และ	ครูผู้สอน	จ�านวน	319	คน	รวม	463	คน	ซึ่งก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้ตารางของเครจซีแ่ละมอร์แกน	(Krejcie	and	Morgan)	เครือ่งมอืทีใ่ช้ในการศกึษาเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณคา่	5	ระดับ	สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล	ไดแ้ก่	ค่าร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยงเบน 
มาตรฐาน	การทดสอบค่าทีแบบ	 Independent	 t-test	และการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว	 
(One-way	ANOVA)	หากพบความแตกต่างจึงทดสอบค่าเฉลี่ยรายคู่ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่	(Scheffe')	
	 ผลการศึกษาพบว่า	:
	 1.	 การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก	เมื่อ 
พิจารณาในแต่ละด้านพบว่า	ธัมมัญญุตา	 (ด้านการฝึกอบรม)	อยู่ในระดับมากท่ีสุด	รองลงมาคือ	 
อัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษาดูงาน)	อยู่ในระดับมาก	และน้อยที่สุดคือ	ปริสัญญุตา	(ด้านการสับเปลี่ยน
หมุนเวียน)	
	 2.	 การเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 
สงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	เขต	4	เมือ่จ�าแนกตามสถานภาพของบคุลากร	
และขนาดสถานศึกษา	ทั้ง	7	ด้าน	พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่	ระดับ	0.05
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ABSTRACT

	 The	 objectives	 of	 this	 research	were	 to	 study	 and	 compare	 the	 personnel	 

development	according	to	Sappurisa	Dhamma	7	 in	 the	basic	educational	schools	under	 

the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	4	which	divided	by	 the	status	of	 

personnel	and	school	size.	The	samples	consisted	of	319	teachers	and	144	administrators	

with	 totaling	463	 respondents	whose	size	was	specified	by	 the	 table	of	Krejcie	and	 

Morgan.	The	tools	used	for	data	collection	were	5	 level	 rating	scale	questionnaires.	The	 

statistics	used	 in	data	analysis	were	percentage,	standard	deviation,	 independent	 t-test,	 

One-way	ANOVA,	and	difference	test	was	made	in	pair	by	Scheffe’s	method.

	 The	findings	were	revealed	as	follows:

	 1.	 The	personnel	development	according	 to	Sappurisa	Dhamma	7	 in	 the	basic	

educational	schools	under	 the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	Office	4	 in	 

overall	and	each	aspect	was	at	high	 level.	When	considering	 in	each	aspect,	 it	was	 

found	 that	 the	aspect	of	Dhammanyuta	(Training)	was	at	 the	highest	 level,	 followed	by	 

the	aspect	of	Atthanyuta	(Excursion),	and	least	level	was	Parisanyuta	(Alternative	Cycling).

	 2.	 The	comparison	of	personnel	development	according	to	Sappurisa	Dhamma	7	 

in	 the	basic	educational	schools	under	 the	Khonkaen	Primary	Educational	Service	Area	 

Office	according	to	the	idea	of	personnel	in	all	7	aspects,there	were	significantly	statistical	

different	at	the	level	of	0.05	as	classify	by	status	of	personnel	and	school	size.	

Keywords	:	Personnel	development,	Sappurisa	Dhamma	7

บทน�า
	 การปฏิรูปการศกึษาในสถานศกึษา	จ�าเป็น
ต้องมีผู้ท่ีสามารถพัฒนาศกัยภาพทางการบรหิาร
สถานศึกษาของบุคลากรเพื่อให้มีกระบวนการ
บรรลุเป้าหมาย	ที่พึงประสงค์โดยผู ้มีบทบาท
ทางการศึกษาท่ีส�าคัญต่อสถานศึกษา	 ก็คือ	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	โดยจะเห็นได้จากในส่วน
ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ	พุทธศักราช	 2546	 ได  ้
ก�าหนดให้ผู้บริหารสถานศึกษามีหน้าที่บริหาร
กจิการของสถานศกึษา	ให้เป็นไปตามกฎระเบียบ	

ข้อบังคับ	นโยบายและวัตถุประสงค์ของทาง 
ราชการและของสถานศึกษา	 โดยมีหน ้าที ่
ประสานงานและระดมทรัพยากรต่างๆ	 เพื่อ 
การศึกษา	และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย 
จงึเป็นหน้าทีข่องผูบ้รหิารทีจ่ะต้องบรหิารบุคลากร
และจัดการศึกษาตามขอบข่ายและภารกิจ 
ของสถานศึกษาให ้บรรลุ วัตถุประสงค ์ตาม 
ที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้	 (กระทรวงศึกษาธิการ,	 
2546:	20)	
	 ผู ้บริหารสถานศึกษา	ถือเป็นบุคคลที่มี
ความส�าคัญต่อการบริหารและการจัดการศึกษา
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เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ	 ในด้านการวาง
นโยบาย	ก�าหนดแบบแผน	วิธีการและขั้นตอน
ต่างๆ	 เพื่อบริหารจัดการภาระหน้าที่ให้บรรลุ 
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 โดยเฉพาะ 
การจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษา	จะมคีณุภาพ
มากน้อยเพยีงใดนัน้	ย่อมขึน้อยูก่บัความสามารถ
ของผู ้บริหารสถานศึกษาในการน�ามาพัฒนา 
ในด้านต่างๆ	ภายในองค์กร	รวมถึงใช้ทรัพยากร 
ทีม่อียูแ่ล้วให้เกดิประโยชน์สงูสดุ	และการบรหิาร
จะประสบผลส�าเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับความรู	้ 
ความสามารถ	และความเป็นผู ้น�า	ตลอดจน 
มีคุณธรรมและจริยธรรม	 ถือเป็นคุณสมบัติ 
อย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี
		 จากความเป็นมาและความส�าคัญของ
ปัญหาดังกล่าวข้างต้น	ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าที่
ในต�าแหน ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐานซึง่มีหน้าทีส่่งเสรมิพฒันาครดู้านคุณธรรม	
ในสถานศึกษา	จึงมีความสนใจที่จะศึกษาเร่ือง	
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ซึ่งถือเป็นหลักธรรมของคนดี	7	ประการ	 เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาด้าน
คุณธรรมในการบริหารงานภายใน	องค์กรตาม
จุดเน้น	และจดุเด่นทีส่่งผลสะท้อนเป็นเอกลกัษณ์
สถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพรองรับเหตุการณ์
ต่างๆ	 ท่ีเปล่ียนแปลงไปของการปฏิบัติหน้าที่
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	 
ให้สามารถพัฒนายิ่งๆ	ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 
	 1.	 เพื่อศึกษาการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4

	 2.	 เพื่อเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากร
ตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ในสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	ตามความคิดเห็น
ของบุคลากรจ�าแนกตามสถานภาพ	และขนาด
สถานศึกษา

สมมุติฐานการวิจัย
	 1.	 ผู ้บริหารสถานศึกษาและครูผู ้สอน	 
มีความคิดเห็นต ่อการพัฒนาบุคลากรตาม	 
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	แตกต่างกัน
	 2.	 บุคลากรที่ปฎิบัติงานในสถานศึกษา
ที่มีขนาดต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	แตกต่างกัน

กรอบแนวคิดการวิจัย
	 การศึกษาครั้ ง น้ี ผู ้ ศึกษาได ้มุ ่ ง ศึกษา 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก ่น	 
เขต	4	ตามแนวคิดหลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า	
(หลักค�าสอนในพระพุทธศาสนา; 	 อ ้าง ถึง 
ในพระสามารถ	 อานนฺโท,	 2548:	 52-82)	 
ซึ่งประกอบ	ด้วย	7	ประการดังนี้	 ธัมมัญญุตา	
(ด้านการฝึกอบรม)	อัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษา 
ดูงาน)	 อัตตัญญุตา	 (ด ้านการสัมมนาทาง 
วิชาการ)	 มัตตัญญุตา	 (ด ้านการศึกษาต่อ)	
กาลญัญุตา	(ด้านการแสวงหาความรู)้	ปรสิญัญุตา	 
(ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน)	และปุคคลปโร	
ปรัญญุตา	(ด้านการนิเทศงานภายใน)
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การด�าเนินการวิจัย
	 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ	 ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	 เขต	4	ปีการศึกษา	2558	จ�านวน	 
2,070	คน
	 ใช้กลุม่ตวัอย่างในการศกึษาประกอบด้วย	 
ผู้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	144	คน	ครูผู้สอน	 
จ�านวน	319	คน	ของสถานศกึษา	สงักดัส�านกังาน 
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	 
ปีการศึกษา	2558	ซึ่งได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น	 
(Stratified	Random	Sampling)	ได้กลุ่มตัวอย่าง 
จากสถานศึกษาขนาดเล็ก	 จ�านวน	 145	คน	 
ขนาดกลาง	จ�านวน	221	คน	และขนาดใหญ่	
จ�านวน	97	คน	โดยใช้ตารางก�าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน	 (Krejcie	&	
Morgan,	1970:	608;	อ้างถึงใน	บุญชม	ศรสีะอาด,	 
2553:	41)	ได้กลุ่มตัวอย่างรวมท้ังหมดจ�านวน	
463	คน
	 เค ร่ืองมือท่ีใช ้ในการศึกษาเป ็นแบบ 
สอบถามมาตราส ่วนประมาณค่า	 5	 ระดับ	 
การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ	 ได้แก่	ค่าร้อยละ	 
ค่าเฉลี่ย	ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	การทดสอบ
ค่าที	 (Independent	 t-test)	และการทดสอบ 
ความแปรปรวนแบบทางเดยีว	(One-way	ANOVA)	 
และหากพบความแตกต่างจึงทดสอบค่าเฉล่ียเป็น
รายคู่ด้วยวิธีของเชฟเฟ่	(Scheffe's	Method)	ต่อ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
	 1.	 ได้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	 เขต	4	ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน 
การพัฒนาบุคลากรในการท�างานต่อไป

	 2.	 ได ้ทราบผลการเปรียบเทียบการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ของ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ	และขนาด
ของสถานศึกษาต่างกัน	สามารถน�ามาปรับใช้ 
การบริหารงานและปรับปรุงการท�างานของ 
ผู้บริหารและครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม
	 3.	 ได้แนวทางส�าหรับบุคคลผู ้ที่สนใจ
ในการน�าหลักสัปปุริสธรรม	7	 ไปใช้ในองค์กร 
ได้อย่างเหมาะสม	ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ
	 4.	 ได้ข้อสนเทศท�าให้ทราบปัญหาและ 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก	
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย
	 การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ศึกษาการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	ได้ผลพอสรุปได้	
ดังนี้
	 1.	 ก า ร พัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามห ลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	สังกัด 
ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น	 
เขต	 4	 โดยภาพรวมอยู ่ในระดับมาก	 โดยคร ู
ผู ้สอนมีความคิดเห็นว ่าตนเองมีการพัฒนา
ในระดับมาก	จ�านวน	319	คน	คิดเป็นร้อยละ	
68.90	มากกว่า	ผู ้บริหารสถานศึกษา	จ�านวน	 
144	คน	คิดเป็นร้อยละ	31.10	และขนาดของ
สถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเลก็อยูใ่นระดบั 
มาก	แต่สถานศกึษาขนาดใหญ่อยูร่ะดบัน้อยทีส่ดุ
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	 2.	 ก า ร พัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามห ลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน	ระดบั
มากท่ีสุดคือด้าน	ธัมมัญญุตา	 (การฝึกอบรม)	 
รองลงมาคือด้าน	อัตถัญญุตา	(การศึกษาดูงาน)	 
อ ยู ่ ใน ระดับมาก 	 และน ้ อยที่ สุ ดคื อด ้ าน	 
ปริสัญญุตา	(การสับเปลี่ยนหมุนเวียน)	
	 2.1	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักธัมมัญญุตา	 (ด้านการฝึก
อบรม)	เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุด
คอื	รายการท่ีผู้บรหิารมกีารประชาสมัพนัธ์ในการ
จดักิจกรรมการฝึกอบรมให้กบับุคลากรทราบก่อน 
การด�าเนินการทุกครั้ง	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหาร 
มีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนา
ทักษะและความรู ้ใหม่ๆ	จากภายนอกองค์กร	 
และน้อยที่สุดคือ	 ผู ้บริหารมีการส�ารวจความ
ต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม
	 2.2	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักอัตถัญญุตา	(ด้านการศึกษา
ดูงาน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามาก 
ที่สุดคือรายการที่ผู ้บริหารได้จัดให้มีการศึกษา
ดูงานอย่างต่อเนื่อง	รองลงมาคือ	ผู้บริหารมีการ
ส่งเสริมให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัด
โดยหน่วยงานภายนอกองค์กร	และน้อยที่สุด
คือ	ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและ
ประเมินผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน
	 2.3	 ก า รพัฒน า บุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สปัปรุสิธรรม	7	หลกัอตัตญัญตุา	(ด้านการสมัมนา 
ทางวิชาการ)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	
มากท่ีสุดคือรายการท่ีผู ้บริหารมีการส�ารวจ
ความต้องการในการจัดสัมมนาทางวิชาการของ 
บุคลากร	 รองลงมาคือ	 ผู ้บริหารมีนโยบายที่
จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการอย่างต่อ
เน่ือง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารเลือกจัดสัมมนา 

ทางวิชาการในหัวข ้อ ท่ีสามารถตอบสนอง 
ความต้องการของบุคลากรในองค์กร
	 2.4	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักมัตตัญญุตา	(ด้านการศึกษา
ต่อ)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุด 
คือรายการทีผู่บ้รหิารให้ค�าปรกึษาและชีแ้นะแนว 
ทางในการศึกษาต่อกับบุคลากรเป็นอย่างดี	 
รองลงมาคือ	ผู้บริหารมีการส�ารวจความต้องการ
ในการศึกษาต่อของบุคลากร	และน้อยที่สุดคือ	 
ผู ้บริหารมีการเลือกบุคลากรที่จะไปศึกษาต่อ 
โดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากรอย่างชัดเจน
	 2.5	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สปัปรุสิธรรม	7	หลกักาลญัญตุา	(ด้านการแสวงหา 
ความรู)้	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากทีส่ดุ
คอืรายการท่ีผูบ้รหิารจดัการหาสือ่อปุกรณ์ในการ
แสวงหาความรู้ให้กับบุคลากร	เช่น	คอมพิวเตอร์	
อินเตอร์เน็ต	 ฯลฯ	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหารให  ้
ค�าปรึกษากับบุคลากรกรณีพบปัญหาต่างๆ	ของ
การแสวงหาความรู้ด้วยความชัดเจนและถูกต้อง
ที่สุด	และน้อยท่ีสุดคือ	ผู้บริหารได้มีการส�ารวจ
ความต้องการในการแสวงหาความรูข้องบคุลากร
	 2.6	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	 7	 หลักปริสัญญุตา	 (ด ้านการ 
สับเปลี่ยนหมุนเวียน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	 
พบว่ามากที่สุดคือรายการที่ผู้บริหารมีการสร้าง
วสิยัทศัน์	และประสบการณ์ใหม่ๆ	ของการท�างาน
ให้กับบุคลากร	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหารพร้อม 
ที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือ 
ในการท�างานต่างๆ	ที่เกิดขึ้นขณะหมุนเวียน
ต�าแหน่ง	และ	น้อยที่สุดคือ	ผู ้บริหารส่งเสริม 
ให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่งเพื่อที่จะ
เข้าใจถึงการท�างานในส่วนต่างๆ	ภายในองค์กร
	 2.7	 ก า รพัฒน าบุ ค ล า ก ร ต ามหลั ก 
สัปปุริสธรรม	7	หลักปุคคลปโรปรัญญุตา	(ด้าน
การนิเทศงานภายใน)	 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ	
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พบว่ามากท่ีสุดคอืรายการทีผู่บ้รหิารให้ค�าปรกึษา
ต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายในด้วยความ
เต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ	รองลงมาคือ	ผู้บริหาร
ให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของกัลยาณมิตร
ที่ดีต่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตนเป็นผู ้น�า	 หรือ 
ผูบั้งคบับญัชา	และน้อยทีส่ดุคอื	ผูบ้รหิารให้อสิระ
ในการแสดงความคิดเห็นโดยไม่ปิดกั้นความคิด
ของบุคลากรในการนิเทศงานภายใน
	 3.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ใน
สถานศึกษา	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	 เมื่อจ�าแนกตาม
สถานภาพ	โดยการทดสอบค่าที	(Independent	
t-test)	พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญั
ทางสถิติที่	ระดับ	0.05	
	 4.	 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 
การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	
ในสถานศึกษา	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	เมื่อจ�าแนก
ตามขนาดสถานศึกษา	โดยการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว	(One-way	ANOVA)	พบว่า 
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิต	ิ
ระดบั	0.05	และเม่ือท�าการทดสอบความแตกต่าง 
เป็นรายคู ่	 โดยวิธีการของเชฟเฟ่	 (Scheffe’s	
Method)	พบว่าสถานศึกษาขนาดกลางและ 
ขนาดเล็กมีการพัฒนาบุคลากรในระดับมาก
มากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่

อภิปรายผล 
	 จากผลการศึกษาการพฒันาบคุลากรตาม
หลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	
สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	จ�าแนกตามสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม	สามารถอภิปรายผลในประเด็น 
ที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

	 1.	 ผลการวิ เคราะห ์สถานภาพของ 
ผูต้อบแบบสอบถาม	ผูต้อบแบบสอบถามท้ังหมด	
463	คน	เป็นผู้บริหาร	จ�านวน	144	คน	คิดเป็น
ร้อยละ	31.1	และครูผู ้สอน	319	คน	 คิดเป็น 
ร้อยละ	68.9
	 2.	 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น	 เขต	4	สามารถอธิบาย 
ได้ตามหลักทั้ง	7	ประการ	ดังนี้
	 2.1	 หลักธัมมัญญุตา	(ด้านการฝึกอบรม)
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	
พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการประชาสัมพันธ์
ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากร
ทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง	 รองลงมาคือ	 
ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรม
เพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ	จากภายนอก
องค์กร	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการส�ารวจ
ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม	
แสดงให้เห็นว่าผู ้บริหารสถานศึกษา	มีการให้
ความส�าคัญกับการแจ้งรายละเอียดเก่ียวกับ
การฝึกอบรมให้บุคลากรทราบอย่างท่ัวถึง	ซึ่ง 
ส่งผลให้บคุลากรสามารถน�ามาปฎบิติัและพฒันา
ตนเองในการรับการฝึกอบรมในสถานศึกษา	
ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ	ฤกษ์ชัย	ใจค�าปัน	
(2550:	44-46)	พบว่า	ด้านการพัฒนาบุคลากร 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า	ได้จดัโอกาส
ให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพ	 
โดยการจัดให้มีการประชุมสัมมนา	อบรม	 เป็น 
หมู ่คณะ	 รวมทั้งมีการส ่งเสริมสนับสนุนให ้
บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน	โดย
การสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียน	นอกจากนี้ 
ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ม่อนถิ่น	นพคุณ	
(2551:	52)	พบว่า	ด้านการฝึกอบรมครูผู้สอน 
ส่วนใหญ่เห็นว่า	ผู ้อ�านวยการโรงเรียนได้สั่ง
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บุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาตนเอง
โดยหน่วยงานของตน	และได้ประชาสัมพันธ์ให้
บุคลากรทราบก่อนด�าเนิน	และยังสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	พิชิตพล	บูรณะพันธ์	(2553:	58-60)	 
พบว่า	การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ
ล�าปาง	พบว่า	ในด้านการฝึกอบรมคณะกรรมการ
บรหิารโรงเรียนและครผููส้อนส่วนใหญ่ได้ให้ข้อมลู
ว่า	 ได้จัดท�าโครงการในการอบรมเพื่อพัฒนา
บุคลากร	 โดยมีการฝึกอบรมในช่วงปลอดการ
เรียนการสอนและส่งบุคลากรไปเข้าฝึกอบรม 
เพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง
	 2.2	 หลักอัตถัญญุตา	 (ด้านการศึกษา 
ดงูาน)	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็น
รายข้อ	พบว่า	มากท่ีสุดคือ	ผู้บริหารได้จัดให้มี 
การศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง	 รองลงมาคือ	 
ผูบ้ริหารมกีารส่งเสรมิให้บคุลากรเข้ารบัการศกึษา
ดูงานที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกองค์กร	และ
น้อยที่สุด	คือ	ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่าง
ชัดเจนและประเมินผลงานของบุคลากรจากการ
ศึกษาดูงาน	ถือว่าผู้บริหารมีการจัดท�าแผนงาน 
ที่ชัดเจน	และพยายามที่จะส่งเสริมโครงการ 
ที่จะศึกษาดูงานในด้านต่างๆ	โดยเฉพาะมีการ
วางแผนในการศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง	และ 
เม่ือบุคลากรได้ไปศึกษาดูงานแล้ว	ก็จะมีการ
ประเมินผลงานตามมา	 โดยสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ	พิชิตพล	 บูรณะพันธ์	 (2553:	58-60)	 
ในด้านของการศกึษาดงูาน	คณะกรรมการบรหิาร
โรงเรียนส่วนใหญ่และครูผู ้สอนเกินครึ่งได้ให้
ข้อมลูว่า	ผูบ้รหิารสถานศกึษาได้ส่งเสรมิบคุลากร
ให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูน
ความรู้	และเป็นประโยชน์ในการท�างานในแต่ละ
ด้านของบุคลากรอย่างทั่วถึง
	 2.3	 หลักอัตตัญญุตา	 (ด้านการสัมมนา
ทางวิชาการ)	 โดยรวมอยู ่ในระดับมาก	 เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหาร

มีการส�ารวจความต้องการในการจัดสัมมนา 
ทางวิชาการของบุคลากร	รองลงมาคือ	ผู้บริหาร
มีนโยบายที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการ
อย่างต่อเนื่อง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหารเลือก
จัดสัมมนาทางวิชาการในหัวข ้อ ท่ีสามารถ 
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรในองค์กร	
โดยผู้บริหารมีการสอบถามข้อมูลและให้ความ
สนใจต่อการจัดสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยม 
ในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป ็น 
ที่ยอมรับของผู ้ปกครองและนักเรียน	 โดยวาง 
นโยบายและจั ดท� าแผนงานต ่ า งๆ 	 ให ้ มี
ประสิทธิภาพพร้อมท่ีจะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ ์
สูงขึ้น	 โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ	ฤกษ์ชัย	 
ใจค�าปัน	 (2549:	 44-46)	พบว่า	ผู ้ตอบแบบ 
สอบถามส่วนใหญ่เหน็ว่า	ได้จดัโอกาสให้บุคลากร
ได้เข้ารับการอบรมพัฒนาวิชาชีพโดยจัดโอกาส
ให้มีการประชุมสัมมนาทางวิชาการทั้งในองค์กร
และภายนอกสถานศกึษา	เพือ่เพิม่องค์ความรูข้ึน้
จากของเดมิท่ีมอียู่แล้วให้มคีวามก้าวหน้ามากข้ึน	
	 2.4	 หลักมัตตัญญุตา	(ด้านการศึกษาต่อ)
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ	
พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารให้ค�าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อกับบุคลากรเป็น 
อย่างดี	 รองลงมาคือ	 ผู ้บริหารมีการส�ารวจ 
ความต้องการในการศึกษาต่อของบุคลากร	และ
น้อยท่ีสุดคือ	ผู้บริหารมีการเลือกบุคลากรที่จะ
ไปศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติของบุคลากร
อย่างชัดเจน	ทั้งนี้น่าจะเป็นเพราะ	ผู้บริหารเป็น
ผู้มีบทบาทที่ส�าคัญในการส่งเสริมให้บุคลากร 
ไปศึกษาต่อตามความจ�าเป็นและความถนัด 
ของแต่บุคคล	 โดยผู ้บริหารจะให้ค�าปรึกษา	
ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อและจัดหาทุน 
ให้ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อที่จะกลับมาพัฒนา
ภายในสถานศกึษา	ซึง่สอดคล้องกบัหลกัการของ	
พนัส	หันนาคินทร์	 (2552:	100-103)	ได้อธิบาย
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ของการศึกษาต่อ	 ในการบริหารงานในองค์กร
ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	จ�าเป็นต้องมีการ
พิจารณาบุคลากรที่มีพื้นฐานการศึกษาพอท่ีจะ
ไปศึกษาต่อในสถาบันการศึกษาระดับสูง	และ
มีชื่อเสียงในทางนั้นๆ	เป็นสิ่งที่ควรจะกระท�าและ
ต้องก�าหนดพันธะว่าจะต้องกลับมาท�างานให้
แก่องค์กรเพื่อเป็นการพัฒนาองค์กรของตนให้มี
ความก้าวหน้า
	 2.5	 หลักกาลัญญุตา	 (ด้านการแสวงหา
ความรู้)	 โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารจัดการ 
หาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหาความรู ้ให ้ กับ
บุคลากร	 เช่น	คอมพิวเตอร์	อินเตอร์เน็ต	ฯลฯ	
รองลงมาคือ	ผู้บริหารให้ค�าปรึกษากับบุคลากร
กรณีพบปัญหาต่างๆ	ของการแสวงหาความรู้
ด้วยความชัดเจนและถูกต้องท่ีสุด	และน้อยที่สุด
คือ	ผู ้บริหารได้มีการส�ารวจความต้องการใน
การแสวงหาความรู้ของบุคลากร	สื่อในปัจจุบัน
ถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็นต่อการพัฒนาและแสวงหา
องค์ความรู ้ของบุคลากร	 โดยที่ผู ้บริหารต้อง 
ค่อยสังเกตและจัดหาสื่ออุปกรณ์ ท่ีทันสมัย 
ในการเพิ่มประสิทธิภาพและการเรียนรู ้ของ
บคุลากร	ในด้านต่างๆ	ทางการศกึษา	ซึง่สอดคล้อง
กับแนวคิดของ	ฤกษ์ชัย	ใจค�าปัน	(2550:	44-46)	
กล่าวว่า	 ได้จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้
บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน	โดย
การสร้างเครื่องมือและสื่อการเรียนการสอน 
ให้ครบถ้วน	และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ	 
สุภาภรณ์	 อินทมา	 (2552:	 104-106)	พบว่า	 
การก�าหนดขั้นตอนการพัฒนาจะค�านึงถึง 
ภาระงาน	สายการบังคับบัญชาและงบประมาณ	
ทัง้น้ีรปูแบบการพัฒนานัน้ไม่แตกต่างไปจากเดมิ	
แต่ได้มกีารปรบัปรงุสภาพแวดล้อม	และสนบัสนนุ
สื่ออุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์
	 2.6	 หลักปริสัญญุตา	(ด้านการสับเปลี่ยน

หมนุเวยีน)	โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก	เมือ่พจิารณา
เป็นรายข้อ	พบว่า	มากที่สุดคือ	ผู้บริหารมีการ
สร้างวิสัยทัศน์	และประสบการณ์ใหม่ๆ	ของการ
ท�างานให้กับบุคลากร	 รองลงมาคือ	ผู ้บริหาร
พร้อมที่จะรับฟังปัญหาของบุคลากรและให้
ช่วยเหลือในการท�างานต่างๆ	ที่เกิดขึ้นขณะ
หมุนเวียนต�าแหน่ง	และน้อยที่สุดคือ	ผู้บริหาร
ส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียนต�าแหน่ง 
เพื่อที่จะเข้าใจถึงการท�างานในส่วนต่างๆ	ภายใน
องค์กร	 เพราะในการวางแผนหรือบริหารงาน 
ในส่วนต่างๆ	ผู้บริหารถือว่ามีส่วนส�าคัญในการ
สบัเปลีย่นหมนุเวยีนต�าแหน่งของบคุลากรในส่วน
ต่างๆ	เพื่อพัฒนาทักษะและระบบการท�าให้ตรง
กบัต�าแหน่งงานนัน้ๆ	ของบคุลากรแต่คนเพือ่เพิม่
ทักษะและพัฒนาการท�างานให้กับบุคลากร	ซึ่ง
สอดคล้องกับหลักแนวคิดของ	บุญเลิศ	กลิ่นรัตน์	
(2552:	162-167)	อาจได้กล่าวว่า	การโยกย้าย
หมุนเวียนการปฏิบัติงาน	ท�าให้บุคลากรมีทักษะ 
ประสบการณ์ใหม่	 และรอบรู ้ในเรื่องต ่างๆ	 
นอกเหนือจากงานที่ตนรับผิดชอบงานประจ�า	
วิธีนี้จะช่วยให้บุคลากรแต่ละฝ่ายรู้	ปัญหาและ
อุปสรรคซึ่งกันและกัน	เพราะบางปัญหามีสาเหตุ
มาจากความไม่เรียบร้อยของงานในฝ่ายอื่น	 
ก่อให้เกิดความเข้าใจและ	 เห็นอกเห็นใจพร้อม 
ที่จะให้ความร่วมมือและร่วมแก้ไข	
	 2.7	 หลักปุคคลปโรปรัญญุตา	(ด้านการ
นิเทศงานภายใน)	โดยรวมอยู่ในระดับมาก	เม่ือ
พิจารณาเป็นรายข้อ	พบว่ามากที่สุดคือ	ผู้บริหาร
ให้ค�าปรึกษาต่อบุคลากรในการนิเทศงานภายใน
ด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ	 รองลงมา
คือ	ผู้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของ
กัลยาณมิตรที่ ดีต ่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตน
เป็นผู้น�า	หรือผู้บังคับบัญชา	และน้อยที่สุดคือ	 
ผู ้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็น 
โดยไม ่ป ิดกั้นความคิดของบุคลากรในการ 
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นเิทศงานภายใน	เพราะผูบ้รหิารต้องเป็นผูท้�าการ
ส�ารวจความต้องการของแต่บุคลากรว่ามีความ
ต้องการในการนิเทศงานภายในลักษณะแบบใด	 
และท�าการแต่งต้ังบุคลากรเป็นกรรมการควบคุม
การนิเทศงานภายในตามความถนดัของบุคลากร
และความช�านาญเป็นหลัก	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	พิชิตพล	บูรณะพันธ์	(2553:	58-60)	 
พบว่า	 ในการนิ เทศภายในมีการปฎิบัติต ่อ
บุคลากรอย่างทั่วถึงและยังให้ค�าปรึกษาและ
ชี้แนะแนวทางในการท�างานต่อบุคลากรให้ได้
รับประโยชน์จากการนิเทศงานมากที่สุด	แต่ยังมี 
ความบกพร ่ อ ง ในการประชุ มชี้ แ จ งและ
ประชาสัมพันธ์	และจัดสรรงบประมาณในการ
สนับสนุนการพัฒนาบุคลากรยังไม่เพียงพอ 
เท่าที่ควร	และสอดคล้องกับแนวคิดของ	บุญเลิศ	
กล่ินรัตน์	 (2552:	162-167)	ที่ได้อธิบายถึงการ
สอนและการนิเทศงาน	จ�าเป็นที่ผู้บริหารต้องเป็น
ฝ่ายลงไปคลุกคลีกับการปฏิบัติงานของบุคลากร
อย่างใกล้ชิด	ต้องมีการการสอน	ตรวจ	แนะน�า
แก้ไข	และควบคุม	ให้บุคลากรปฏิบัติงานด้วย
ความถูกต้อง	รวดเร็ว	และมีประสิทธิภาพในการ
ท�างาน	
	 3.	 ก า ร เป รี ยบ เที ยบความคิ ด เห็ น 
ต่อการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 
ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	 สังกัดส�านักงาน 
เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก ่น	 
เขต	4	พบว่า	บุคลากรที่มีสถานภาพ	และขนาด
ของสถานศึกษา	ต่างกัน	มีความคิดเห็นต่อการ
พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	 7	 ใน 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	โดยรวม
ต่างกัน	 โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ	0.05	เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า	บุคลากรในเขตรับผิดชอบ	ในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน	 สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น	เขต	4	มีระดับการพัฒนา
บุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	 โดยรวมทั้ง	 
7	ด้าน	จ�าแนกตามสถานภาพ	อยู่ในระดับมาก	
และเมื่อแยกตามสถานภาพ	พบว่า	มากที่สุด 
คือ	ผู ้บริหารสถานศึกษา	ทั้งนี้อาจเป็นเพราะ 
ผู ้บริหารมีประสบการณ์ในการท�างานและมี 
องค์ความรูต่้างๆ	ทีเ่กีย่วกบัการบรหิารงานภายใน
องค์กรมากกว่าครูผู ้สอน	 เนื่องจากคลุกคลีอยู่
กับการบริหารงานมาโดยตรง	ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ	มณีรัตน์	ภิญโญภาพสกุล	 (2550:	
157-160)	พบว่า	ผู้บริหารจะต้องให้ความส�าคัญ
เป็นอันดับแรกในการบริหารสถานศึกษา	ซึ่งจะ 
ส ่งผลต ่อคุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน	
บุคลากรภายในสถานศึกษา	 และผู ้ที่ส�าเร็จ 
การศึกษาจากโรงเรียนน้ันๆ	และเปรียบเทียบ 
การจ�าแนกตามขนาดของสถานศึกษา	จะอยู่ใน 
ระดับมาก	และเมือ่แยกตามขนาดของสถานศึกษา	 
พบว่า	 มากที่สุดคือ	 สถานศึกษาขนาดใหญ	่ 
รองลงมา	คือ	สถานศึกษาขนาดเล็ก	และน้อย
ที่สุดคือ	สถานศึกษาขนาดกลาง	จะให้ได้ชัดเจน
ในส่วนของสถานศึกษาขนาดใหญ่ถือว่ามีความ
พร้อมในการบริหารงานของบุคลากรในทุกด้าน
เนื่องจาก	มีอุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ 
ต่อการบริหารงาน	 ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด	 
มณีรัตน์	ภิญโญภาพสกุล	 (2550:	157-160)	 
พบว่า	ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่เป็นครู	และปฎิบัติงาน 
อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่	และในการบริหารงาน
ตามหลักธรรม	ภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้านส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถือว่ายังมีการ
บริหารที่ครอบคลุมทั่วถึงของผู้บริหาร	ซึ่งมีความ
สอดคล้องกับแนวคิดของ	สาลินี	บูรโกศล	(2552:	
120-121)	พบว่า	ผู้บริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก
มีความเห็นว่า	ระดับสภาพการพัฒนาบุคลากร 
ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมากครูผู ้สอนเสนอ
แนะแนวทางในการส่งเสริมภาวะผู ้น�าเหนือ
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ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	สังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น	เขต	4	ผู้บริหารเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาแสดงความคิดเห็นมีส่วนที่รับผิดชอบ 
อย่างเต็มความสามารถ	 ซึ่งผู ้บริหารควรให้
ค�าปรึกษา	แนะน�า	 ให้บุคลากรมีความรู้ความ
เข ้าใจในงานท่ีรับผิดชอบ	 การให ้บุคลากร 
มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน	 วิสัยทัศน์	
ภารกิจ	วัตถุประสงค์	โครงการ	ของสถานศึกษา
ท�าให้บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง 
ของงานหรือเป ็นเจ ้าของสถานศึกษาท�าให ้
บุคลากรทุ ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการ
ท�างาน	และผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจ	 
เมื่อทุกบุคลากรในทีมงานซึ่งอาจมอบรางวัล 
หรือการจัดงานสังสรรค ์ 	 ห รือกล ่าวชื่นชม 
ผู้ใต้บังคับบัญชาเม่ือเห็นถึงความส�าเร็จ	 เพราะ
การสร้างขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน 
เป็นการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรัก
ความศรัทธาความผูกพันต่อองค์กร	และยังมี
ความเต็มใจ	มีความมั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วม
ในการพัฒนาองค์กร	สถานศึกษา	และผู้บริหาร
ควรมีความเสียสละเวลา	ก�าลังกายและก�าลังใจ 
ในการปฏิบัติ งาน	 เป ็นตัวอย ่างที่ดี ในการ 
ปฏิบัติงาน	ซึ่งผู ้น�าต้องเป็นผู ้ที่มีความเชื่อมั่น 
ในตนเอง	สุขุมรอบคอบ	เป็นผู้ใหญ่	รับฟังความ
คิดเห็นของผู ้อื่น	 เคารพสิทธิของผู้อื่น	 ไม่เห็น 
แก่ตัว	 และมีความสามารถในการประสาน 
ความเข้าใจอันดีแก่บุคลากรผู้ร่วมงานด้วยกัน	
ผู้บริหารพิจารณาความดีความชอบด้วยความ
ยตุธิรรม	ซึง่ผู้บรหิารควรสร้างหลกัเกณฑ์ทีชั่ดเจน	
แน่นอนในการก�าหนด	แนวทางนโยบายให้กับ
บุคลากรในโรงเรียน	 ได้รู ้และเข้าใจที่ถูกต้อง	
พิจารณาความดีความชอบด้วยความเป็นธรรม

ตามหลักเกณฑ์และนโยบายที่ก�าหนดไว้	การให้
คุณให้โทษจะต้องท�าด้วยความยุติธรรม	ไม่อคติ	
ไม่ใช้อารมณ์หรอืความเป็นส่วนตัวเป็นหลกัเกณฑ์
ในการลงโทษ	หรือว่ากล่าวตักเตือน	ผู ้บริหาร 
ควรกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการ 
ที่จะเข้าร่วมประชุม	อบรมปรึกษาหารือ	ต้องการ
แสดงความคิดเห็นในการร ่วมวางแผนเพื่อ 
แก้ปัญหา	สนบัสนนุให้ได้รบัโอกาสในการพฒันา
ตนและงานศึกษาอบรม	 ดูงาน	 เพื่อเพิ่มพูน
แนวทางในการปฏิบัติงาน	นอกจากน้ีผู้บริหาร 
ยังต้องให้ค�าแนะน�า	ปรึกษาและหาแนวทาง 
ในการแก้ไขเพ่ือปรับปรุงการปฏิบัติงานของ
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ระหว่างการปฏิบัติงาน	 
ตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้ 
ความสามารถความช�านาญมาให้ค�าปรึกษา
แนะน�า	 อบรม	 เพื่อการปฏิบั ติงานอย ่างมี
ประสิทธิภาพ	และมีประสิทธิผล	ผู้บริหารควรมี
การประชุมทีมงานอย่างสม�่าเสมอ	สร้างความ
สามัคคีในกลุ่มคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ
	 1.	 ควรศึกษาเกีย่วกบัการพฒันาบคุลากร
ตามหลักสัปปุริสธรรม	7	ในสถานศึกษาในสังกัด
ส�านักงานเขตพื้นที่อื่นๆ	 เพื่อจะได้เปรียบเทียบ
ความแตกต่างหรือความสอดคล้องกัน
	 2.	 ควรศึกษาเก่ียวกับการบริหารงาน 
ของผู้บริหารสถานศึกษาต่อการประยุกต์ใช้	หลัก
สปัปรุสิธรรม	7	ในสถานศกึษาในสงักดัส�านกังาน
เขตพื้นที่อื่นๆ
	 3.	 ควรศึกษาสภาพปัญหาและแนวทาง
ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม	7	
ในสถานศึกษา	โดยการสัมภาษณ์และตรวจสอบ
เอกสาร
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