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บทคัดยIอ
บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1)เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวบNงชี้การบริหารงานบุคลากร
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด 2)เพื่อตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรSางและความเชื่อมั่น
เชิงโครงสรSางขององคประกอบและตัวบN งชี้การบริ หารงานบุ คลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 3)เพื่อยืนยั น
องคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 กลุNมตัวอยNาง ไดSแกN กลุNมผูSบริหาร กลุNม
ครูผูSสอนและกลุNมผูSสนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งสิ้น 402 คน โดยการเลือกตัวอยNางแบบแบNงชั้น
ภูมิอยNางเปXนสัดสNวน เครื่ องมือที่ใชSในการวิจัยเปX นแบบสอบถาม การตรวจสอบความสอดคลSองและ
ความเหมาะสมของโมเดลการวัด โดยการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
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ผลการวิจัยพบวNา 1)องคประกอบและตัวบNงชี้การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4
ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริ มการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศั ย
จัง หวั ดรS อยเอ็ ด โดยรวมอยูNในระดับ ปฏิ บัติมาก 2)ผลการตรวจสอบความเที่ ยงตรงเชิง โครงสรS าง
และความเชื่ อ มั่ นเชิ ง โครงสรS า งขององคประกอบและตั วบN ง ชี้ ก ารบริ ห ารงานบุ คลากรตามหลั ก
พรหมวิหาร 4 ทั้ง 6 องคประกอบ และ 60 บNงชี้ มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 3)ผลการยืนยัน
องคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา โมเดลมีความ
เที่ยงตรงเชิงโครงสรSาง ซึ่งพิจารณาจากคNา χ2 = 16.441, df = 9, p-value = 0.125, CFI=0.965,
TLI = 0.960, SRMR = 0.030, RMSEA = 0.003, χ2/df = 1.827 และความเชื่อมั่นเชิงโครงสรSาง
(Construct Reliability : CR) เทNากับ 0.985 ซึ่งมีคNามากกวNา 0.60 แสดงวNาโมเดลมีความสอดคลSอง
และเหมาะสมกับขSอมูลเชิงประจักษ
คําสําคัญ : 1. การบริหารงานบุคลากร 2. หลักพรหมวิหาร 4 3. ผูSบริหารสถานศึกษา
ABSTRACT
The objective of the research article were 1) to study the indicators and
elements of personnel administration based on the four sublime states of mind of
administrators in schools under Roi Et Informal and Non-formal Education Promotion
Office 2) to examine structural validity and structural confidence of the indicators
and elements and 3) to confirm the elements of personnel administration based on
the four sublime states of mind of administrators in schools under Roi Et Informal
and Non-formal Education Promotion Office. Samples were the administrators, teachers
and educational supporters, totally 402 in number by choosing a proportion stratified
sampling. The five-rating scale questionnaire was used as a tool collect the data. The
statistical devices used for data analysis consisted of frequency, mean, standard
deviation, and the consistency and appropriateness of the measurement model by the
confirmatory factor analysis.
The research result were as follows : 1) Indicators and elements of personnel
administration based on the four sublime states of mind of administrators in schools
under Roi Et Informal and Non-formal Education Promotion Office in an overall aspect
to exist at the “MUCH” level. 2) The results of structural validity examination and
structural confidence of the indicators and elements of personnel administration based
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on the four sublime states of mind of administrators in school were 6 elements and 60
Indicators, the statistical significance at the .01 level. The results confirm the personnel
management components according to the four sublime states of mind of administrators
in schools under Roi Et Informal and Non formal Education Promotion Office. The model
has construct validity based on χ2 = 16.441, df = 9, p-value = 0.125, CFI = 0.965, TLI =
0.960, SRMR = 0.030, RMSEA = 0.003, χ2/df = 1.827 and construct reliability : CR equals
0.985, which is greater than 0.60, indicating that the model is consistent and suitable for
empirical data.
Keywords : 1. Personnel Administration 2. Four Sublime States of Mind 3. School Administrators
1. ความสําคัญและที่มาของปcญหาที่ทําการวิจัย
การศึกษาเปXนสิทธิขั้นพื้นฐานของคนไทยทุกคน ที่รัฐตSองจัดใหSเพื่อพัฒนาคนไทยทุกชNวงวัย
ใหSมีความเจริญงอกงามทุกดSาน เพื่อเปXนตSนทุนทางป•ญญาที่สําคัญในการพัฒนาทักษะคุณลักษณะและ
สมรรถนะในการประกอบสัม มาชีพ และการดํารงชี วิตรNวมกั บ ผูSอื่ นในสั ง คมไดS อยN างเปXนสุขอันจะ
นําไปสูNเสถียรภาพ และความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติที่ตSองพัฒนาใหSเจริญกSาวหนSาทัดเทียม
นานาประเทศในเวทีโลกทNามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอยNางรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ดังนั้น
สถานศึกษาจึงนับวNาเปXนสถาบันที่มีความสําคัญยิ่ง สถานศึกษาเปXนสถาบันที่นํานโยบายดSานการศึกษา
ไปสูN การปฏิบั ติ จะเกิดความสํ าเร็จ หรื อความลSม เหลวในการบริ หารจัดการศึ กษาของสถานศึ กษา
ยNอมขึ้นอยูNกับการบริหารงานของผูSบริหารสถานศึกษาเปXนสําคัญ (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,
กระทรวงศึกษาธิการ, 2560 : 1) ดังนั้น ผูSบริหารที่ดีควรเพียบพรSอมดSวยคุณสมบัติทั้งดSานความรูS
หลักการบริหาร ภาวะผูSนํา และมีคุณธรรม จริยธรรม สิ่งเหลNานี้จะเปXนตัวบNงบอกถึงสมรรถภาพของ
ผูSบริหาร ซึ่งการสรSางคุณธรรมจริยธรรม เพื่อใชSในการบริหาร เปXนสิ่งสําคัญอยNางหนึ่งของผูSบริหารที่
จะทําใหSสามารถดําเนินงานไปดSวยความราบรื่นและบรรลุเป€าหมายขององคกร อยNางมีประสิทธิภาพ
และประสิ ทธิ ผลจะเห็ นไดS วNานอกจากหลั กวิ ชาการแลS วสิ่ งที่ จะตSอ งมี อยูNในตั วตนของผูSบ ริห าร คื อ
คุณธรรม จริยธรรมหรือการมีหลักธรรมที่จําเปXนสําหรับการบริหารจัดการศึกษา เพื่อนําพาองคกรสูN
เป€าหมายที่ตั้งไวS (เบญจรัตน แสงรัศมี, 2554 : 2)
การบริหารงานในองคกรจะประสบความสําเร็จมากนSอยเพียงใด ยNอมขึ้นอยูNกับความสามารถ
ในการบริหารจัดการภาระหนSาที่ตNางๆ ใหSบรรลุตามเป€าหมายไดS ไมNวNาจะเปXนเรื่อง การวางแผน การ
จัดองคกร การจัดคนเขSาทํางาน การชี้นําและการควบคุม ซึ่งในกระบวนการเหลNานี้ ป•จจัยดSานคนมี
บทบาทที่สุด ที่จะขับเคลื่อนใหSปฏิบัติหนSาที่ตNางๆ ดําเนินไปตามทิศทางหรือเป€าหมายที่ไดSกําหนดไวS
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โดยเฉพาะหนS าที่ ของการจั ดคนที่ ไดS มี การพั ฒ นาขึ้ นเปX นศาสตรอยN างหนึ่ ง ทางวิ ชาการที่ เ รี ยกวN า
การบริหารงานบุคคลหรือการบริหารทรัพยากรมนุษยในป•จจุบัน (วิลาวรรณ รพีพิศาล, 2554 : 1)
การบริหารงานบุคคลถือวNาเปXนหัวใจสําคัญของการบริหารในองคการหรือในโรงเรียนเพราะคนเปXน
ทรั พ ยากรที่ สํ าคั ญ ที่ สุ ดเพราะหากมี ทุ ก อยN างพรS อ มแตN คนไมN มี คุณภาพก็ไมN ส ามารถทํ างานบรรลุ
เป€าหมายไดSในทางกลับกั นหากมีคนที่มีคุณภาพในองคการแตN ขาดป•จจั ยอื่นคนยN อยแสวงหาป•จจั ย
เหลNานั้นไดSหรือใชSป•จจัยที่มีอยูNไดSอยNางมีประสิทธิภาพดังนั้นการบริหารงานบุคคลจึงมีความสําคัญตNอ
ความกSาวหนSาขององคการ(วิจิตรศรีสะอSาน, 2553 : 6)
สิ่งที่สําคัญที่ผูSบริหารสถานศึกษาที่จะตSองมีอยูNในตัวตนของแตNละบุคคลนั้นคือคุณธรรมหรือ
การมีหลักธรรมที่จําเปXนสําหรับการบริหารจัดการศึกษา ซึ่งไดSแกN หลักธรรมในการครองตน หลักธรรม
ในการครองคน และหลั ก ธรรมในการครองงานซึ่ ง หลั ก ธรรมบางประการตามแนวคํ าสอนของ
พระพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่กลNาวมาไวSอยNางครบถSวน หลักธรรมที่จําเปXนสําหรับการบริหารจัด
การศึกษาที่ผูSบริหารสถานศึกษา ควรนํามาใชSเพื่อการครองคน มีหลากหลายประการ และหลักธรรมที่
นํามาใชSมากที่สุดประการหนึ่งคือพรหมวิหาร 4, ซึ่งพรหมวิหาร 4 เปXนหลักธรรมที่จะนําพาบุคคลไปสูN
ความสําเร็จไดSอยNางมีประสิทธิภาพ องคประกอบของพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา หมายถึง ความรักที่มี
ตNอบุคคลอื่นอยNางจริงใจ กรุณา หมายถึง ความสงสารและเห็นใจพรSอมที่จะใหSความชNวยเหลือเกื้อกูล
ตNอบุคคลอื่น มุทิตา หมายถึง การพลอยยินดีเมื่อบุคคลอื่นไดSดีหรือประสบความสมหวังและอุเบกขา
หมายถึงการวางเฉยหรือปลNอยวางในสิ่งที่สุดวิสัยที่จะชNวยเหลือไดS ซึ่งพรหมวิหาร 4 เปXนหลักธรรมที่
สําคัญ ในการครองคน เพราะการที่ เ ราสามารถครองใจคนไดSยNอมจะทํ าใหSก ารปฏิบั ติง านประสบ
ความสําเร็จอยNางมีประสิทธิภาพ หากผูSบริหารไมNมีความรูSความเขSาใจในหลักธรรมอยNางเพียงพอก็อาจ
นําหลักธรรมไปปฏิบัติไมNไดSผลเทNาที่ควร ผูSบริหารจําเปXนตSองสรSางภาพพจนใหSเปXนที่ศรัทธา และความ
เชื่อถือเปXนแนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งที่จะตSองยึดถือเปXนแนวปฏิบัติคือ การมีความรักมีความ
สงสาร มีความชื่นชม ยินดีและมีใจเปXนกลางไมNลําเอียงทั้งรายบุคคลและคณะบุคคล ผูSบริหารที่ดีควร
ใหSพระคุณมากกวNาพระเดชหรือใชSอํานาจบารมีมากกวNาอํานาจทางกฎหมาย หลักธรรมในการบริหาร
ของผูSบริหาร เปXนสิ่งที่มีความสําคัญและมีความจําเปXนตNอการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยNางมาก
และหลักพรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมหนึ่งที่ชNวยใหSการปฏิบัติงานบรรลุเป€าหมายอยNางมีประสิทธิภาพ
(ดวงกมล กองชSาง, 2559 : 3) ป•ญหาการบริหารงานบุคลากรของสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึ กษาตามอัธยาศัยจั งหวัดรSอ ยเอ็ดในดSานการไดS มาซึ่ งบุ คลากรดS านการธํ ารงรั กษา
บุคลากรดSานการพัฒนาบุคลากรและดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานปรากฏวNาบุคลากรไมN
เพียงพอ การจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงานไมNตรงกับความรูSความสามารถไมNไดSวางแผนพัฒนาบุคลากรไวS
ลNวงหนSาการจัดสวัสดิการมีนSอยและไมNทั่วถึงการขาดการวางแผนการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรและวินัย และการรัก ษาวิ นัย ทําใหS บุคลากรขาดขวัญกํ าลัง ใจในการปฏิบั ติงานดังนั้ นการ
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บริหารงานบุคลากรถSาองคกรมีการวางแผนที่ดีและปฏิบัติตามแผนงานการบริหารงานบุคลากรอยNาง
เครNงครัดจะทํ าใหSการดําเนิ นงานขององคกรบรรลุวัตถุ ประสงคขององคกรไดSอยNางมีประสิ ทธิภาพ
(สํานักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด, 2562 : 4)
จากเหตุผลและความสําคัญของการบริหารงานบุคลากรของผูSบริหารสถานศึกษาดังกลNาว
ผูSวิจัยในฐานะที่เปXนครูที่รับผิดชอบในงานกลุNมอํานวยการของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสNงเสริม
การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศั ยจัง หวั ดรS อ ยเอ็ดจึง มี ความสนใจที่ จะทําวิ จัยเรื่ อ ง
องคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน
สNง เสริ ม การศึก ษานอกระบบและการศึ กษาตามอั ธยาศัยจั ง หวั ดรS อ ยเอ็ ดเพื่ อ จะนําผลการศึ ก ษา
มาเปXนแนวทางในการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษาใหSมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงค,ของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาองคประกอบและตัวบNงชี้การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
รSอยเอ็ด
2.2 เพื่ อ ตรวจสอบความเที่ ย งตรงเชิ ง โครงสรS างและความเชื่ อ มั่ น เชิ ง โครงสรS า งของ
องคประกอบและตัวบNงชี้การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
2.3 เพื่อยืนยันองคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
3. ประโยชน,ที่ไดAรับจากการวิจัย
3.1 ผลการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ทํ าใหS ท ราบถึ ง องคประกอบการบริ ห ารงานบุ คลากรตามหลั ก
พรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ดซึ่งเปXนประโยชนในการบริหารงานของสถานศึกษา
3.2 ทําใหSไดSขSอมูลสารสนเทศเพื่อการยืนยันองคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลัก
พรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
3.3 ผลการวิจัยทําใหSไดSขSอมูลสารสนเทศที่เปXนประโยชนแกNผูSบริหารสถานศึกษาและผูSที่
เกี่ยวขSองนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใชSในการบริหารสถานศึกษา
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4. วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ประชากรที่ใชSในการวิจัย ไดSแกNบุคลากรสังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด ประกอบดSวยกลุNม ผูSบริหาร จํานวน 22 คน
ครู ผูS ส อน จํ านวน 388 คน และผูS ส นั บ สนุ นการจั ดการศึ ก ษา จํ านวน 56คน รวมทั้ ง สิ้ น 466 คน
(สํ านั กงานสNง เสริม การศึ กษานอกระบบและการศึ กษาตามอัธยาศั ยจั งหวัดรSอ ยเอ็ด, 2562 : 8)
เนื่องจากในการวิจัยใชSสถิติขั้นสูง(Advanced Statistic)เปX นการวิเ คราะหองคประกอบเชิงยืนยั น
(Confirmatory Factor Analysis : CFA) และขนาดของกลุNมตัวอยNางจะตSองมีขนาดใหญN การวิจัย
ครั้งนี้ผูSวิจัยกําหนดขนาดกลุNมตัวอยNางตามที่ คอมเลยและเอ ลี(Comrey and A, 1992 : 75) ไดSเสนอแนะ
ขนาดกลุNม ตัวอยNางที่ เ หมาะสมสํ าหรั บการวิ เคราะหองคประกอบ จํ านวน 400 คนขึ้นไปถื อวN าดี
(As a Good) ดังนั้น ผูSวิจัยจึงนําแบบสอบถามไปเก็บขSอมูลกับกลุNมตัวอยNาง 402 คน ไดSจากกลุNม
ผูSบริหาร ครูผูSสอน และผูSสนับสนุนการจัดการศึกษา โดยการเลือกตัวอยNางแบบแบNงชั้นภูมิอยNางเปXน
สั ด สN ว น(Proportion Stratified Sampling) เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ชS ใ นการวิ จั ย ไดS แ กN แบบสอบถาม
แบNงออกเปXน 2 ตอน ดังนี้ ตอนที่ 1 ขSอมูลทั่วไปของผูSตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ความคิดเห็นของ
บุคลากรที่มีตNอการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสังกัดสํานักงานสNงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจั งหวัดรSอ ยเอ็ด จํ าแนกเปXน 6 องคประกอบ คื อ
องคประกอบดS านการวางแผนงานบุ คลากร ดS านการจั ดบุ คลากรเขS าปฏิ บั ติง าน ดS านการพั ฒ นา
บุคลากร ดSานการรักษาบุคลากร ดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน และดSานการประเมินผล
การปฏิบัติง านบุคลากร โดยผูSวิจัยไดSบูร ณาการตามหลักพรหมวิ หาร4 (เมตตา กรุณา มุทิตาและ
อุเบกขา)มีลักษณะเปXนแบบมาตรสNวนประมาณคNา ตามแนวคิดของลิเคิรต (Likert scale) 5 ระดับ คือ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553 : 121) สถิติที่ใชSในการวิจัย ไดSแกN สถิติที่ใชSในการวิเคราะหขSอมูล ไดSแกN
ความถี่ คNาเฉลี่ย สNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการตรวจสอบความสอดคลSองและความเหมาะสมของ
โมเดลการวั ด (Measurement Model) โดยการวิ เคราะหองคประกอบเชิ งยื นยั น (Confirmatory
Factor Analysis : CFA)
5. ผลการวิจัย
5.1 ผลการวิเคราะหขSอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตNอการบริหารงานบุคลากร
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
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ตารางที่ 1 แสดงคNาเฉลี่ย ( X ) สNวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) องคประกอบของการบริหารงานบุคลากร
ตามหลักพรหมวิหาร4ของผูSบ ริหารสถานศึกษาสั งกัดสํานั กงานสNงเสริมการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
องค,ประกอบการบริหารงานบุคลากรตาม
หลักพรหมวิหาร 4
1. ดSานการวางแผนงานบุคลากร
2. ดSานการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน
3. ดSานการพัฒนาบุคลากร
4. ดSานการธํารงรักษาบุคลากร
5. ดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
6. ดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

แปลผล

4.32
4.31
4.35
4.30
4.39
4.36
4.33

0.72
0.68
0.66
0.67
0.67
0.68
0.68

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

อันดับที่
4
5
3
6
1
2

จากตารางที่ 1 พบวN า ความคิ ดเห็ น ของบุ ค ลากรที่ มี ตN อ การบริ ห ารงานบุ ค ลากรตาม
หลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของผูS บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั งกั ดสํ านั ก งานสN ง เสริ ม การศึ ก ษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด โดยภาพรวม มีการปฏิบัติอยูNในระดับมากเมื่อพิจารณาเปXนราย
ดSาน มีการปฏิบัติอยูNในระดับปฏิบัติมากทั้งหกดSาน เรียงจากดSานที่มีคNาเฉลี่ยจากมากไปหานSอย ไดSแกN
ดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงานดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรดSานการพัฒนา
บุคลากรดS านการวางแผนงานบุคลากรดSานการจั ดบุคลากรเขSาปฏิบั ติงานและดSานการธํ ารงรักษา
บุคลากร เมื่อแยกเปXนรายดSานเรียงลําดับ สรุปไดSดังนี้
1)ดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อ
พิจารณาเปXนรายขSอ อยูNในระดับมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขSอที่ E1 ที่วNา“ยกยNองชื่นชม
บุคลากรที่ปฏิบัติตนเปXนแบบอยNางที่ดี” สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคือ ขSอที่ E8 ที่วNา“จัดสรรสวัสดิการ
และผลประโยชนเกื้อกูลตNางๆใหSเหมาะสมกับความเปXนอยูNของบุคลากรในสถานศึกษา”
2)ดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อ
พิจารณา อยูNในระดับมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ยมากที่สุดคือ คือขSอที่ F6 ที่วNา “มีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรอยNางตNอเนื่อง” สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคือ ขSอที่ F8ที่วNา“เป…ดโอกาสใหS
บุคลากรมีสNวนรNวมในการประเมินผลการปฏิบัติงาน”
3)ดSานการพัฒนาบุคลากร พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายขSอ
อยูNในระดับปฏิ บัติมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ ยมากที่ สุดคือ ขSอที่ C10 ที่วNา “มอบหมายงานใหS
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บุคลากรมีความรับผิดชอบในการทํางานของตนเสมอ” สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคื อ ขSอที่ C3 ที่วNา
“สนับสนุนคNาใชSจNายในการเขSารับการฝ‡กอบรมแกNบุคลากร”
4)ดSานการวางแผนงานบุคลากร พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปXน
รายขSอ อยูNในระดับปฏิบัติมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขSอที่ A10 ที่วNา“บุคลากรมีสNวน
รNวมในการวางแผนการปฏิบัติงานประจําปˆของหนNวยงาน” สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคือ ขSอที่ A6 ที่วNา
“จัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับบุคลากรดSวยใจที่เปXนกลาง”
5)ดSานการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณา
เปXนรายขSอ อยูNในระดับปฏิบัติมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขSอที่B2 ที่วNา“มีขSอมูลประวัติ
บุคคลเพื่อเปXนขSอมูลในการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน”สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคือขSอที่ B1 ที่วNา
“จัดทํางบประมาณสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานแตNละกลุNมงาน”
6)ดSานการธํารงรักษาบุคคล พบวNา โดยรวมอยูNในระดับปฏิบัติมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายขSอ
อยูNในระดับปฏิบัติมากทั้ง 10 ขSอ ขSอที่มีคNาเฉลี่ยมากที่สุดคือ ขSอที่ D3 ที่วNา“นําผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรแตNละคนมาประกอบการพิจารณาความดีความชอบประจําปˆ” สNวนขSอที่มีคNาเฉลี่ยนSอยสุดคือ
ขSอที่ D2 ที่วNา “ใหSบุคลากรเขSาพบเพื่อขอคําแนะนําในการปฏิบัติงานเปXนการสNวนตัว”
5.2 การตรวจสอบความสอดคลS องและความเหมาะสมของโมเดลการวั ด โดยการวิ เคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน การบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษาสังกัด
สํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบการบริหารงาน
บุ คลากรตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของผูS บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ด สํ านั ก งานสN ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
ขAอ
ตัวบIงชี้
น้ําหนักองค,ประกอบ(λ)
1 องคประกอบดSานการวางแผนงานบุคลากร
0.642**
2 องคประกอบดSานการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน
0.572**
3 องคประกอบดSานการพัฒนาบุคลากร
0.668**
4 องคประกอบดSานการธํารงรักษาบุคลากร
0.562**
5 องคประกอบดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัตงิ าน
0.776**
6 องคประกอบดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร
0.731**
χ2 = 16.441, df = 9, p-value = 0.125, CFI = 0.965, TLI = 0.960, SRMR = 0.030, RMSEA = 0.003,
χ2/df = 1.827
** มีนัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .01
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จากตารางที่ 2 พบวNา องคประกอบการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูSบริหารสถานศึกษาทั้ง 6 องคประกอบและ 60 ตัวบNงชี้มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 จัดเรียงอันดับ
ตามคNาน้ําหนักองคประกอบ(λ) จากมากไปหานSอย ดังนี้ 1)องคประกอบดSานการสรSางขวัญกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน(λ = 0.776) 2)องคประกอบดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร (λ = 0.731)
3)องคประกอบดSานการพัฒนาบุคลากร(λ = 0.668) 4)องคประกอบดSานการวางแผนงานบุคลากร
(λ = 0.642) 5)องคประกอบดSานการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน(λ = 0.572) 6)องคประกอบดSานการ
ธํารงรักษาบุคลากร(λ = 0.562) ตามลําดับจากการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง โครงสรSางการ
บริ ห ารงานบุ คลากรตามหลั ก พรหมวิ ห าร 4 ของผูS บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา สั ง กั ดสํ า นั ก งานสN ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด โมเดลมีความเที่ยงตรงเชิงโครงสรSาง
(Construct Validity) ซึ่งพิจารณาจากคNา χ2 = 16.441, df = 9, p-value = 0.125, CFI = 0.965,
TLI = 0.960,SRMR = 0.030, RMSEA = 0.003, χ2/df = 1.827 และความเชื่อมั่นเชิงโครงสรSาง
(Construct Reliability : CR) เทNากับ0.985 ซึ่งมีคNามากกวNา 0.60 แสดงวNาโมเดลมีความสอดคลSอง
และเหมาะสมกับขSอมูลเชิงประจักษ
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ภาพที่ 1 โมเดลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองขององคประกอบการบริหาร
งานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด
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6. อภิปรายผลการวิจัย
6.1 ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตNอการบริหารงานบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด
รSอยเอ็ด โดยภาพรวมและรายดSาน มีการปฏิบัติอยูNในระดับมากเปXนเชNนนี้อภิปรายไดSวNา ผูSบริหารไดSนํา
พรหมวิหาร 4มาใชSในการบริหารงานบุคลากรพรหมวิหาร 4 เปXนหลักธรรมที่สําคัญในการครองคน
เพราะการที่ เ ราสามารถครองใจคนไดS ยN อ มจะทํ า ใหS ก ารปฏิ บั ติ ง านประสบความสํ า เร็ จ อยN า งมี
ประสิทธิภาพ หากผูSบริหารไมNมีความรูSความเขSาใจในหลักธรรมอยNางเพียงพอก็อาจนําหลักธรรมไป
ปฏิบัติไมNไดSผลเทNาที่ ควร ผูSบริ หารจําเปX นตSองสรS างภาพพจนใหSเปXนที่ ศรัทธา และความเชื่อถือเปX น
แนวทางในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งที่จะตSองยึดถือเปXนแนวปฏิบัติคือ การมีความรัก มีความสงสาร มี
ความชื่นชม ยินดีและมีใจเปXนกลางไมNลําเอียงทั้งรายบุคคลและคณะบุคคล ผูSบริหารที่ดีควรใหSพระคุณ
มากกวN าพระเดชหรื อใชS อํ านาจบารมี ม ากกวN าอํ านาจทางกฎหมาย หลั ก ธรรมในการบริ ห ารของ
ผูSบริหาร เปXนสิ่งที่มี ความสําคัญและมีความจําเปXนตNอการบริหารจัดการของสถานศึกษาอยNางมาก
และหลักพรหมวิหาร 4 คือหลักธรรมหนึ่งที่ชNวยใหSการปฏิบัติงานบรรลุเป€าหมายอยNางมีประสิทธิภาพ
ซึ่งสอดคลSองกับงานวิจัยของดวงกมล กองชSาง (2559 : 6) ไดSทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคคลตาม
หลักพรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษาในอําเภอทNาตะโกสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรคเขต 3 ผลการวิจัยพบวNา สภาพการบริหารงานบุคคลตามหลักพรหมวิหาร 4
ของผูSบริหารสถานศึกษาในอําเภอทNาตะโกสังกัดสํานักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค
เขต 3 มี 5 ดSานประกอบดSวย 1)ดSานการวางแผนงาน 2)ดSานการจัดบุคคลเขSาปฏิบัติงาน 3)ดSานการ
พัฒนาบุคคล 4)ดSานการธํารงรักษาบุคคลและการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 5)ดSานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมอยูNในระดับมาก ซึ่งสอดคลSองกับแนวคิดของ จันจิรา มาเมืองทน
(2557 : 10) กลNาววNา การบริหารงานบุคลากร คือ การจัดระเบียบดูแลบุคคลเพื่อใชSบุคคลใหSเปXนประโยชน
ตามความรูSความสามารถของแตNละบุคคลใหSมากที่สุด อันเปXนผลทําใหSองคการอยูNในฐานะไดSเปรียบ
ทางดSานการแขNงขันและไดSรับผลงานมากที่สุด รวมถึงความสัมพันธระหวNางผูSบังคับบัญชาและผูSใตSบังคับบัญชา
ตั้งแตNระดับสูงสุด และต่ําสุดรวมไปถึงการดําเนินการตNางๆ อันเกี่ยวขSองกับคนทุกคนในองคการนั้น
6.2 การตรวจสอบความสอดคลSองและความเหมาะสมของโมเดลการวัดโดยการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยัน(Confirmatory Factor Analysis : CFA) ทั้ง 6 องคประกอบ มีคNาเปXนบวก
และมี นัยสําคั ญทางสถิ ติที่ร ะดั บ .01 จั ดเรียงอั นดับ ตามคN าน้ํ าหนั กองคประกอบ (λ) จากมากไป
หานSอย ดังนี้ 1)องคประกอบดSานการสรSางขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 2)องคประกอบดSานการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 3)องคประกอบดSานการพัฒนาบุคลากร 4)องคประกอบดSานการวางแผน
งานบุคลากร 5)องคประกอบดSานการจัดบุคลากรเขSาปฏิบัติงาน 6)องคประกอบดSานการธํารงรักษา
บุคลากรถือไดSวNาองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบมีความสําคัญตNอการบริหารงานบุคลากรตามหลัก
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พรหมวิหาร 4 ของผูSบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ดซึ่งสอดคลSองกับงานวิจัยของ เตือนใจ คลSายแกSว (2557 : 4) ไดSทําการวิจัย
แนวทางการบริ ห ารงานบุ คคลของโรงเรียนมัธยมศึ ก ษาในจั ง หวัดพิ จิตร สัง กั ดสํ านัก งานเขตพื้ นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 ผลการวิจัย โดยภาพรวมอยูNในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปXนรายดSาน
พบวNา ดSานการสรSางขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติงาน อยูNในลําดับมากโดยมีคNาเฉลี่ยสูงกวNาดSานอื่นๆ
รองลงมา ไดSแกN ดSานการวางแผนงานบุคคลต่ําสุดไดSแกN ดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
แนวทางการบริหารงานบุคคลของโรงเรียนในจังหวัด ประกอบดSวย 1)ดSานการวางแผนงานบุคคล
2)ดSานการจัดบุคคลใหSเหมาะสมกับงาน 3)ดSานการพัฒนาบุคคล 4)ดSานการสรSางขวัญและกําลังใจใน
การปฏิบัติงาน และ 5)ดSานการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล
7. ขAอเสนอแนะ
7.1 ขSอเสนอแนะเชิงนโยบาย
7.1.1 จากผลการวิจัยพบวNา การสรSางขวั ญกําลังใจในการปฏิบัติงานตามหลักพรหม
วิหาร 4 ซึ่งมีน้ําหนักองคประกอบมากที่สุด ผูSบริหารสถานศึกษาควรนําไปสNงเสริมบุคลากรเพื่อการ
สรS างขวั ญ กํ าลั ง ใจในการปฏิ บั ติง าน สNวนการธํ ารงรั กษาบุ คลากร ซึ่ ง มี น้ําหนั ก องคประกอบนS อ ย
ผูSบริหารสถานศึกษาควรจะพัฒนาการธํารงรักษาบุคลากรตามหลักพรหมวิหาร 4
7.2 ขSอเสนอแนะสําหรับผูSปฏิบัติ
7.2.2 ควรนําผลการศึกษาเปXนขSอมูลสารสนเทศแกNผูSที่มีสNวนเกี่ยวขSองกับสถานศึกษาไมN
วNาจะเปXนผูSบริหารสถานศึกษา ครูผูSสอน และบุคลากรอื่นที่เกี่ยวขSองในสถานศึกษาเพื่อเปXนแนวทางใน
การวางแผนใหSสอดคลSองรับกับแนวคิดการการบริหารจัดการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย
7.3 ขSอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตNอไป
7.3.1 ควรมีการศึกษาเกี่ยวการการนําหลักพรหมวิหาร4กับการบริหารงานบุคลากรใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดอื่นๆ
7.3.2 ควรมีการศึกษาการบริหารงานบุคลากรตามหลักธรรมดSานอื่นๆ ทางพระพุทธศาสนา
ของผูS บริห ารสถานศึ กษาสั งกัดสํานัก งานสNงเสริมการศึก ษานอกระบบและการศึก ษาตามอัธยาศั ย
จังหวัดอื่นๆเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
7.3.3 สรSางรูปแบบและพัฒนาโมเดลการบริหารและการจัดการศึกษาในดSานอื่นๆตาม
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
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9. คําขอบคุณ
การวิจัยครั้งนี้สําเร็จลงไดSดSวยดีเพราะความอนุเคราะหจากมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
และคณาจารยทุกทNาน ที่ไดSประสิทธิประสาทวิชาความรูS ตลอดจนเจSาหนSาที่ทุกทNานที่ใหSคําแนะนํา
เปX น อยN างดี ม าโดยตลอด ขอขอบพระคุ ณ พระครู ชั ยรั ตนากร , ดร. อาจารยที่ ป รึ ก ษาหลั ก และ
รองศาสตราจารย ดร.สุเทพ เมยไธสง อาจารยที่ปรึกษารNวม ที่กรุณาใหSความรูS คําแนะนํา คําปรึกษา
และตรวจแกSไข อันเปXนประโยชนแกNผูSวิจัย จึงขอขอบพระคุณมาเปXนอยNางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบพระคุณ ขS าราชการครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ในสั ง กัดสํ านั กงานสN ง เสริ ม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด ซึ่งไดSรับคัดเลือกเปXนตัวแทนทุกทNาน
ที่กรุณาใหSความชNวยเหลือในดSานการใหSขSอมูล และการเก็บ ขSอมูล ในการวิจัย จนทําใหSวิทยานิพนธ
เลNมนี้สําเร็จลงไดSอยNางสมบูรณ
ขอขอบพระคุณผูSบริหารในสังกัดสํานักงานสNงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยจังหวัดรSอยเอ็ด และคณาจารยทุกทN านในมหาวิ ทยาลัยมหามกุฏราชวิท ยาลั ย ที่ กรุณาใหS
ความรูSทางวิชาการ ตํารา เอกสารตNางๆ ที่เกี่ยวขSองในการทําวิจัยและใหSความรNวมมืออํานวยความ
สะดวกเปXนอยNางดี ตลอดจนผูSที่เกี่ยวขSองที่ไมNไดSกลNาวนามมา ณ โอกาสนี้ ทีมีสNวนรNวมในการใหSขSอมูล
ใหSกําลังใจและคอยชNวยเหลือสนับสนุน คุณคNาและประโยชนอันพึงมีจากการวิจัยฉบับนี้ ผูSวิจัยขออุทิศ
เพื่อบูชาพระคุณแดNบิดา มารดา ครู อาจารย ที่ใหSการอบรมสั่งสอนใหSมีสติป•ญญาและคุณธรรมเปXน
เครื่องชี้นําความสําเร็จในชีวิต

