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บทคัดย่อ

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัป ุรสิธรรม 7 ในสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น 

เขต 4 จ�าแนกตามสถานภาพของบคุลากร และขนาดของสถานศกึษา กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร

สถานศกึษา จ�านวน 144 คน และ ครผููส้อน จ�านวน 319 คน รวม 463 คน ซึง่ก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่าง

โดยใช้ตารางของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเป็น

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถติทิีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมลู ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย่ 

ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทแีบบ Independent t-test และการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดยีว (One-way ANOVA) หากพบความแตกต่างจงึทดสอบค่าเฉลีย่รายคูด้่วยวธิกีารของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’) 

ผลการศึกษาพบว่า :

1.  การพัฒนาบคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สังกดัส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

ในแต่ละด้านพบว่า ธัมมัญญุตา (ด้านการฝึกอบรม) อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ อัตถัญญุตา 

(ด้านการศึกษาดูงาน) อยู่ในระดับมาก และน้อยที่สุดคือ ปริสัญญุตา (ด้านการสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 
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2.  การเปรียบเทียบการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อจ�าแนกตามสถานภาพของ

บคุลากร และขนาดสถานศกึษา ทัง้ 7 ด้าน พบว่ามคีวามแตกต่างกนัอย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 

0.05 

ค�ำส�ำคัญ : การพัฒนาบุคลากร, สัปปุริสธรรม 7

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
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บทน�า

 การปฏิรูปการศึกษาในสถานศึกษา 

จ�าเป็นต้องมีผู้ท่ีสามารถพัฒนาศักยภาพทาง 

การบริหารสถานศึกษาของบุคลากรเพื่อให้มี

กระบวนการบรรลุเป้าหมาย ที่พึงประสงค  ์

โดยผู้มีบทบาททางการศึกษาที่ส�าคัญต่อสถาน

ศึกษา ก็คือ ผู้บริหารสถานศึกษา โดยจะเห็นได้

จากในส่วนของพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พุทธศักราช 2546 

ได้ก�าหนดให้ ผู ้บริหารสถานศึกษามีหน้าท่ี

บริหารกิจการของสถานศึกษา ให้เป็นไปตาม 

กฎระเบยีบ ข้อบงัคบั นโยบายและวตัถปุระสงค์

ของทางราชการและของสถานศึกษา โดยม ี

หน้าที่ประสานงานและระดมทรัพยากรต่างๆ 

เพือ่การศกึษา และปฏบิตังิานทีไ่ด้รบัมอบหมาย

จึงเป็นหน้าที่ของผู ้บริหารที่จะต้องบริหาร

บุคลากรและจัดการศึกษาตามขอบข่ายและ

ภารกิจของสถานศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์

ตามทีต่ัง้เป้าหมายเอาไว้ (กระทรวงศกึษาธกิาร, 

2546: 20) 

ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคคลที่มี

ความส�าคญัต่อการบรหิารและการจดัการศกึษา

เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ ในด้านการวาง

นโยบาย ก�าหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอน

ต่างๆ เพื่อบริหารจัดการภาระหน้าที่ให้บรรล ุ

เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ 

การจดัสรรทรพัยากรทางการศกึษา จะมคีณุภาพ

มากน้อยเพียงใดนั้น ย ่อมข้ึนอยู ่กับความ

สามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการน�ามา

พัฒนาในด้านต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึง 

ใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

และการบริหารจะประสบผลส�าเร็จได้จะต้อง 

ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ และความเป็น

ผู้น�า ตลอดจนมีคุณธรรมและจริยธรรม ถือเป็น

คุณสมบัติอย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี

  จากความเป็นมาและความส�าคัญของ

ปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาซึ่งปฏิบัติหน้าท่ี

ในต�าแหน่งคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน

ซึ่งมีหน้าท่ีส ่งเสริมพัฒนาครูด ้านคุณธรรม  

ในสถานศึกษา จึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ซึ่งถือเป็นหลักธรรมของคนดี 7 ประการ เพื่อใช้

เป็นแนวทางในการวางแผนและพัฒนาด้าน

คุณธรรมในการบริหารงานภายใน องค์กร 

ตามจุดเน้น และจุดเด่นท่ีส่งผลสะท้อนเป็น

เอกลักษณ์สถานศึกษาให ้มีประสิทธิภาพ 

รองรบัเหตกุารณ์ต่างๆ ทีเ่ปลีย่นแปลงไปของการ

ปฏิบัติหน้าท่ีในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม- ศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ให้สามารถพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 1. เพื่ อศึกษาการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4

 2. เพือ่เปรยีบเทียบการพฒันาบคุลากร

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน 

สังกดัส�านักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ตามความคดิเหน็ของบคุลากร

จ�าแนกตามสถานภาพ และขนาดสถานศกึษา
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สมมตุฐิานการวิจยั

 1.  ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครผููส้อน มี

ความคดิเหน็ต่อการพฒันาบคุลากรตาม หลกัสปั

ปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม-ศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 แตกต่างกนั

 2.  บุคลากรทีป่ฎบิตังิานในสถานศกึษา

ที่มีขนาดต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถาน ศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 แตกต่างกนั

กรอบแนวคดิการวิจยั

 การศึกษาครั้งนี้ผู้ศึกษาได้มุ่งศึกษาการ

พฒันาบคุลากรตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 ในสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การ

ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 ตามแนวคดิ

หลักค�าสอนของพระพุทธเจ้า (หลักค�าสอนใน

พระพทุธศาสนา; อ้างถงึในพระสามารถ อานนโฺท, 

2548 : 52-82) ซ่ึงประกอบ ด้วย 7 ประการดงันี้ 

ธัมมัญญุตา (ด้านการฝึกอบรม) อัตถัญญุตา 

(ด้านการศึกษาดูงาน) อัตตัญญุตา (ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการ) มัตตัญญุตา (ด้านการ

ศกึษาต่อ) กาลญัญตุา (ด้านการแสวงหาความรู)้ 

ปรสิญัญตุา (ด้านการสบัเปลีย่นหมนุเวียน) และ 

ปคุคลปโร ปรญัญตุา (ด้านการนเิทศงานภายใน)

การด�าเนนิการวิจยั

 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้บริหาร

สถานศึกษาและครูผู้สอนในสถานศึกษา สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ปีการศกึษา 2558 จ�านวน 2,070 

คน 

 ใช้กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาประกอบ

ด้วย ผู ้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 144 คน  

ครูผู ้สอน จ�านวน 319 คน ของสถานศึกษา  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ปีการศกึษา 2558 ซึง่ได้จากการ

สุม่แบบแบ่งชัน้ (Stratified Random Sampling) 

ได้กลุ ่มตัวอย่างจากสถานศึกษาขนาดเล็ก 

จ�านวน 145 คน ขนาดกลาง จ�านวน 221 คน  

และขนาดใหญ่ จ�านวน 97 คน โดยใช้ตาราง

ก�าหนดขนาดกลุ ่มตัวอย่างของเครจซี่และ 

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 608;  

อ้างถงึใน บญุชม ศรสีะอาด, 2553: 41) ได้กลุม่

ตวัอย่างรวมทัง้หมดจ�านวน 463 คน

 เ ค รื่ อ ง มื อ ที่ ใ ช ้ ใ น ก า ร ศึ ก ษ า เ ป ็ น

แบบสอบถามมาตราสว่นประมาณค่า 5 ระดบั 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ  

ค่าเฉลีย่ ค่าส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบ

ค่าที (Independent t-test) และการทดสอบ 

ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-way 

ANOVA) และหากพบความแตกต่างจงึทดสอบ

ค่าเฉลีย่เป็นรายคูด้่วยวธิขีองเชฟเฟ่ (Scheffe’s 

Method) ต่อ

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รบั	

 1. ได ้ทราบถึงการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศึกษาขัน้พืน้ฐาน

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม-ศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ด้าน 

การพฒันาบคุลากรในการท�างานต่อไป
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 2. ได้ทราบผลการเปรียบเทียบการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน 

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 

ของผู้บริหารและครูผู้สอนที่มีสถานภาพ และ

ขนาดของสถานศึกษาต่างกัน สามารถน�ามา

ปรับใช้การบริหารงานและปรับปรุงการท�างาน

ของผู้บริหารและครูผู้สอนได้อย่างเหมาะสม

 3. ได้แนวทางส�าหรับบุคคลผู้ที่สนใจ 

ในการน�าหลักสัปปุริสธรรม 7 ไปใช้ในองค์กรได้

อย่างเหมาะสม ส่งผลให้สามารถปฏิบัติงาน

อย่างมีระบบ

 4. ได้ข้อสนเทศท�าให้ทราบปัญหาและ

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาบุคลากรตามหลัก  

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ผลการวิจัย

 การวเิคราะห์ข้อมลูทีไ่ด้ศกึษาการพฒันา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 ได้ผลพอสรุปได้ 

ดังนี้

 1.  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม ห ลั ก 

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

โดยครผููส้อนมคีวามคดิเหน็ว่าตนเองมกีารพฒันา

ในระดับมาก จ�านวน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 

6 8 . 9 0  มากกว ่ า  ผู ้ บริหารสถานศึกษา 

จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 31.10 และ 

ขนาดของสถานศกึษาขนาดกลางและขนาดเล็ก

อยู่ในระดับมาก แต่สถานศึกษาขนาดใหญ่อยู่

ระดับน้อยที่สุด

 2.  ก า ร พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ต า ม ห ลั ก 

สัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 เมือ่พจิารณาในแต่ละด้าน ระดบั

มากที่สุดคือด้าน ธัมมัญญุตา (การฝึกอบรม) 

รองลงมาคอืด้าน อตัถญัญตุา (การศกึษาดงูาน) 

อยูใ่นระดบัมาก และน้อยท่ีสุดคอืด้าน ปริสัญญตุา 

(การสับเปลี่ยนหมุนเวียน) 

  2.1  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักธัมมัญญุตา (ด้านการ 

ฝึกอบรม) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  

มากทีส่ดุคอื รายการทีผู่บ้รหิารมกีารประชาสมัพนัธ์

ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมให้กับบุคลากร

ทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง รองลงมาคือ  

ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากรไปฝึกอบรม

เพือ่พฒันาทกัษะและความรูใ้หม่ๆ จากภายนอก

องค์กร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารมีการส�ารวจ

ความต้องการของบุคลากรในการฝึกอบรม

  2.2  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัปรุสิธรรม 7 หลกัอตัถญัญตุา (ด้านการศกึษา

ดงูาน) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามากท่ีสุด

คือรายการท่ีผู้บริหารได้จัดให้มีการศึกษาดูงาน

อย่างต่อเน่ือง รองลงมาคอื ผู้บริหารมกีารส่งเสริม

ให้บุคลากรเข้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดย 

หน่วยงานภายนอกองค์กร และน้อยที่สุดคือ  

ผู้บริหารมีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและ

ประเมนิผลงานของบคุลากรจากการศกึษาดงูาน
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  2.3  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักอัตตัญญุตา (ด้านการ

สัมมนาทางวิชาการ) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ  

พบว่า มากทีสุ่ดคอืรายการทีผู่บ้รหิารมกีารส�ารวจ

ความต้องการในการจัดสัมมนาทางวิชาการ 

ของบุคลากร รองลงมาคือ ผู้บริหารมีนโยบาย 

ที่จะสนับสนุนการเข้าร่วมทางวิชาการอย่าง 

ต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ ผู ้บริหารเลือกจัด

สมัมนาทางวชิาการในหวัข้อทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของบุคลากรในองค์กร

  2.4  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สปัปรุสิธรรม 7 หลกัมตัตญัญตุา (ด้านการศกึษา

ต่อ) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื

รายการที่ ผู ้บริหารให้ค�าปรึกษาและชี้แนะ

แนวทางในการศกึษาต่อกบับคุลากรเป็นอย่างดี 

รองลงมาคอื ผูบ้รหิารมีการส�ารวจความต้องการ

ในการศึกษาต่อของบุคลากร และน้อยที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารมกีารเลอืกบคุลากรทีจ่ะไปศกึษาต่อโดย

ดจูากคณุสมบตัขิองบุคลากรอย่างชดัเจน

2.5 การพฒันาบุคลากรตามหลกัสปัปุรสิธรรม 7 

หลักกาลัญญุตา (ด้านการแสวงหาความรู้)เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอืรายการ

ที่ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหา

ความรู ้ให ้กับบุคลากร เช ่น คอมพิวเตอร ์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผู้บริหารให้ค�า

ปรกึษากบับคุลากรกรณพีบปัญหาต่างๆ ของการ

แสวงหาความรูด้้วยความชดัเจนและถกูต้องทีส่ดุ 

และน้อยที่ สุดคือ ผู ้บริหารได้มีการส�ารวจ 

ความต้องการในการแสวงหาความรูข้องบคุลากร

  2.6  การพัฒนาบุคลากรตามหลกัสปั

ปรุสิธรรม 7 หลกัปรสิญัญตุา (ด้านการสบัเปลีย่น

หมนุเวยีน) เมือ่พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่ามาก

ที่สุดคือรายการที่ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ 

และประสบการณ์ใหม่ๆ ของการท�างานให้กับ

บคุลากร รองลงมาคอื ผูบ้รหิารพร้อมทีจ่ะรบัฟัง

ปัญหาของบุคลากรและให้ช่วยเหลือในการ

ท�างานต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นขณะหมุนเวียนต�าแหน่ง 

และ น้อยทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารส่งเสรมิให้บคุลากรมี

การหมุนเวียนต�าแหน่งเพื่อที่จะเข้าใจถึงการ

ท�างานในส่วนต่างๆ ภายในองค์กร

  2.7  การพัฒนาบุคลากรตามหลัก 

สัปปุริสธรรม 7 หลักปุคคลปโรปรัญญุตา  

(ด้านการนิเทศงานภายใน) เมื่อพิจารณาเป็น 

รายข้อ พบว่ามากท่ีสุดคือรายการท่ีผู้บริหาร 

ให้ค�าปรกึษาต่อบคุลากรในการนเิทศงานภายใน

ด้วยความเตม็ใจและไม่เลือกปฎิบตั ิรองลงมาคอื 

ผู ้บริหารให้การนิเทศงานด้วยลักษณะของ

กัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคลากรโดยไม่ถือว่าตนเป็น

ผู ้น�า หรือผู ้บังคับบัญชา และน้อยที่สุดคือ  

ผู้บริหารให้อิสระในการแสดงความคิดเห็นโดย 

ไม่ปิดกัน้ความคดิของบคุลากรในการนิเทศงาน

ภายใน

 3.  ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่ 

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เมื่อ

จ�าแนกตามสถานภาพ โดยการทดสอบค่าที 

(Independent t-test) พบว่ามคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนียัส�าคญัทางสถติทิี ่ระดบั 0.05 

 4. ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบ 

การพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7  

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการ
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ศกึษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต 4 เมือ่จ�าแนก

ตามขนาดสถานศึกษา โดยการวิ เคราะห  ์

ความแปรปรวนทางเดยีว (One – way ANOVA) 

พบว่ามีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส�าคัญทาง

สถิติ ระดับ 0.05 และเมื่อท�าการทดสอบ 

ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ 

(Scheffe’s Method) พบว่าสถานศึกษาขนาด

กลางและขนาดเล็กมีการพัฒนาบุคลากร 

ในระดับมากมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่

อภิปรายผล	

 จากผลการศึกษาการพัฒนาบุคลากร

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาขั้นพื้น

ฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม

ศึกษาขอนแก่น เขต 4 จ�าแนกตามสถานภาพ

ของผูต้อบแบบสอบถาม สามารถอภปิรายผลใน

ประเด็นที่ส�าคัญได้ดังต่อไปนี้

 1. ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผูต้อบ

แบบสอบถาม ผูต้อบแบบสอบถามทัง้หมด 463 

คน เป็นผู้บริหาร จ�านวน 144 คน คิดเป็นร้อยละ 

31.1 และครูผู้สอน 319 คน คิดเป็นร้อยละ 68.9

 2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 สามารถอธิบาย 

ได้ตามหลักทั้ง 7 ประการ ดังนี้

  2.1  หลักธัมมัญญุตา (ด้านการฝึก

อบรม)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณาเป็น

รายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู ้บริหารมีการ

ประชาสัมพันธ์ในการจัดกิจกรรมการฝึกอบรม 

ให้กับบุคลากรทราบก่อนการด�าเนินการทุกครั้ง 

รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร 

ไปฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ใหม่ๆ 

จากภายนอกองค์กร และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหาร

มีการส�ารวจความต้องการของบุคลากรในการ 

ฝึกอบรม แสดงให้เห็นว่าผู้บริหารสถานศึกษา  

มีการให้ความส�าคัญกับการแจ้งรายละเอียด

เกี่ยวกับการฝึกอบรมให้บุคลากรทราบอย่าง 

ทั่วถึง ซึ่งส่งผลให้บุคลากรสามารถน�ามาปฎิบัติ

และพัฒนาตนเองในการรับการฝึกอบรมใน

สถานศกึษา ซึง่สอดคล้องกบัแนวคดิของ ฤกษ์ชยั 

ใจค�าปัน (2550: 44-46) พบว่า ด้านการพัฒนา

บุคลากรผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  

ได้จัดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพ โดยการจัดให้มีการประชุม

สมัมนา อบรม เป็นหมูค่ณะ รวมทัง้มกีารส่งเสรมิ

สนับสนุนให้บุคลากรได้มีการพัฒนาการเรียน

การสอน โดยการสร้างเครือ่งมอืและสือ่การเรยีน 

นอกจากนีย้งัสอดคล้องกบังานวจิยัของ ม่อนถิน่ 

นพคุณ (2551: 52) พบว่า ด้านการฝึกอบรม 

ครูผู้สอนส่วนใหญ่เห็นว่า ผู้อ�านวยการโรงเรียน

ได้ส่ังบุคลากรให้เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนา

ตนเองโดยหน่วยงานของตน และได้ประชาสมัพนัธ์

ให้บุคลากรทราบก่อนด�าเนิน และยังสอดคล้อง

กบัแนวคดิของ พชิติพล บรูณะพนัธ์ (2553: 58-60) 

พบว่า การพัฒนาบุคลากรโรงเรียนอัสสัมชัญ

ล�าปาง พบว่า ในด้านการฝึกอบรมคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนและครูผู ้สอนส่วนใหญ่ได้ให้

ข้อมูลว่า ได้จัดท�าโครงการในการอบรมเพื่อ

พฒันาบคุลากร โดยมกีารฝึกอบรมในช่วงปลอด

การเรยีนการสอนและส่งบคุลากรไปเข้าฝึกอบรม

เพื่อพัฒนาตนเองที่จัดโดยหน่วยงานตนเอง
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  2.2  หลักอัตถัญญุตา (ด ้านการ

ศึกษาดู งาน )  โดยรวมอยู ่ ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารได้จดัให้มกีารศกึษาดงูานอย่างต่อเนือ่ง 

รองลงมาคือ ผู้บริหารมีการส่งเสริมให้บุคลากร

เข ้ารับการศึกษาดูงานที่จัดโดยหน่วยงาน

ภายนอกองค์กร และน้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร 

มีการตั้งเป้าหมายอย่างชัดเจนและประเมิน 

ผลงานของบุคลากรจากการศึกษาดูงาน ถือว่า 

ผู ้บริหารมีการจัดท�าแผนงานที่ชัดเจน และ

พยายามที่จะส่งเสริมโครงการที่จะศึกษาดูงาน

ในด้านต่างๆ โดยเฉพาะมีการวางแผนในการ

ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง และเมื่อบุคลากรได้

ไปศึกษาดูงานแล้ว ก็จะมีการประเมินผลงาน

ตามมา โดยสอดคล้องกับงานวิจัยของ พิชิตพล 

บรูณะพนัธ์ (2553: 58-60) ในด้านของการศกึษา

ดูงาน คณะกรรมการบริหารโรงเรียนส่วนใหญ่

และครูผู้สอนเกินครึ่งได้ให้ข้อมูลว่า ผู้บริหาร

สถานศึกษาได้ส่งเสริมบุคลากรให้มีการศึกษา 

ดูงานในต่างประเทศเพื่อเพิ่มพูนความรู้ และ 

เป็นประโยชน์ในการท�างานในแต่ละด้านของ

บุคลากรอย่างทั่วถึง

 2.3 หลักอัตตัญญุตา (ด้านการสัมมนา

ทางวิชาการ) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากทีส่ดุคอื ผูบ้รหิาร

มกีารส�ารวจความต้องการในการจดัสมัมนาทาง

วิชาการของบุคลากร รองลงมาคือ ผู ้บริหาร 

มนีโยบายทีจ่ะสนบัสนนุการเข้าร่วมทางวชิาการ

อย่างต่อเนื่อง และน้อยที่สุดคือ ผู้บริหารเลือก 

จดัสมัมนาทางวชิาการในหวัข้อทีส่ามารถตอบสนอง

ความต้องการของบคุลากรในองค์กร โดยผูบ้รหิาร

มีการสอบถามข้อมูลและให้ความสนใจต่อการ

จัดสัมมนาทางวิชาการอย่างดีเยี่ยมในการ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้เป็นที่ยอมรับ

ของผู้ปกครองและนักเรียน โดยวางนโยบายและ

จัดท�าแผนงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมที่

จะท�าให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น โดยสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (2549: 44-46) 

พบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นว่า  

ได้จัดโอกาสให้บุคลากรได้เข้ารับการอบรม

พัฒนาวิชาชีพโดยจัดโอกาสให้มีการประชุม

สัมมนาทางวิชาการทั้งในองค์กรและภายนอก

สถานศกึษา เพือ่เพิม่องค์ความรูข้ึน้จากของเดมิ

ที่มีอยู่แล้วให้มีความก้าวหน้ามากขึ้น 

  2.4  หลักมัตตัญญุตา (ด ้านการ

ศกึษาต่อ)โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่พจิารณา

เป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ ผู ้บริหารให้ 

ค�าปรกึษาและชีแ้นะแนวทางในการศกึษาต่อกบั

บคุลากรเป็นอย่างด ีรองลงมาคอื ผูบ้รหิารมกีาร

ส�ารวจความต้องการในการศึกษาต่อของ

บุคลากร และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารมีการเลือก

บุคลากรท่ีจะไปศึกษาต่อโดยดูจากคุณสมบัติ

ของบุคลากรอย่างชัดเจน ท้ังน้ีน่าจะเป็นเพราะ 

ผู้บริหารเป็นผู้มีบทบาทท่ีส�าคัญในการส่งเสริม

ให้บุคลากรไปศึกษาต่อตามความจ�าเป็นและ

ความถนัดของแต่บุคคล โดยผู้บริหารจะให้ค�า

ปรึกษา ชี้แนะแนวทางในการศึกษาต่อและ

จัดหาทุนให้ไปเพิ่มพูนองค์ความรู้เพื่อที่จะกลับ

มาพัฒนาภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ

หลักการของ พนัส หันนาคินทร์ (2552: 100-

103) ได้อธิบายของการศึกษาต่อ ในการบริหาร

งานในองค์กรให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
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จ�าเป็นต้องมีการพิจารณาบุคลากรที่มีพื้นฐาน

การศึกษาพอที่จะไปศึกษาต ่อในสถาบัน 

การศึกษาระดับสูง และมีชื่อเสียงในทางนั้นๆ 

เป็นสิ่งที่ควรจะกระท�าและต้องก�าหนดพันธะว่า

จะต้องกลับมาท�างานให้แก่องค์กรเพื่อเป็นการ

พัฒนาองค์กรของตนให้มีความก้าวหน้า

  2.5  หลักกาลัญญุตา (ด ้านการ

แสวงหาความรู ้ ) โดยรวมอยู ่ในระดับมาก  

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผู้บริหารจัดการหาสื่ออุปกรณ์ในการแสวงหา

ความรู ้ให ้ กับบุคลากร เช ่น คอมพิวเตอร ์ 

อินเตอร์เน็ต ฯลฯ รองลงมาคือ ผู ้บริหารให้ 

ค�าปรกึษากบับคุลากรกรณพีบปัญหาต่างๆ ของ

การแสวงหาความรูด้้วยความชดัเจนและถกูต้อง

ที่สุด และน้อยท่ีสุดคือ ผู้บริหารได้มีการส�ารวจ

ความต ้องการในการแสวงหาความรู ้ของ

บุคลากร สื่อในปัจจุบันถือว่าเป็นสิ่งที่จ�าเป็น 

ต่อการพัฒนาและแสวงหาองค์ความรู ้ของ

บุคลากร โดยที่ผู ้บริหารต้องค่อยสังเกตและ

จั ด ห า ส่ื อ อุ ป ก ร ณ ์ ที่ ทั น ส มั ย ใ น ก า ร เ พิ่ ม

ประสทิธภิาพและการเรยีนรูข้องบคุลากร ในด้าน

ต่างๆ ทางการศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ ฤกษ์ชัย ใจค�าปัน (2550: 44-46) กล่าวว่า 

ได้จัดให้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร 

ได้มีการพัฒนาการเรียนการสอน โดยการสร้าง

เคร่ืองมือและสื่อการเรียนการสอนให้ครบถ้วน 

และยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุภาภรณ์  

อินทมา (2552: 104-106) พบว่า การก�าหนด 

ข้ันตอนการพฒันาจะค�านงึถงึภาระงาน สายการ

บังคับบัญชาและงบประมาณ ทั้งนี้รูปแบบการ

พัฒนาน้ันไม่แตกต่างไปจากเดิม แต่ได้มีการ

ปรับปรุงสภาพแวดล้อม และสนับสนุนสื่อ 

อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์

  2.6  หลักปริ สัญญุตา (ด ้านการ 

สับเปล่ียนหมุนเวียน)โดยรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผู้บริหารมีการสร้างวิสัยทัศน์ และประสบการณ์

ใหม่ๆ ของการท�างานให้กับบุคลากร รองลงมา

คอื ผู้บริหารพร้อมท่ีจะรับฟังปัญหาของบคุลากร

และให้ช่วยเหลือในการท�างานต่างๆ ที่เกิดขึ้น

ขณะหมุนเวียนต�าแหน่ง และน้อยท่ีสุดคือ  

ผู ้บริหารส่งเสริมให้บุคลากรมีการหมุนเวียน

ต�าแหน่งเพือ่ทีจ่ะเข้าใจถงึการท�างานในส่วนต่างๆ 

ภายในองค์กร เพราะในการวางแผนหรือ 

บริหารงานในส่วนต่างๆ ผู ้บริหารถือว ่าม ี

ส่วนส�าคัญในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต�าแหน่ง

ของบคุลากรในส่วนต่างๆ เพือ่พฒันาทักษะและ

ระบบการท�าให้ตรงกับต�าแหน่งงานนั้นๆ ของ

บุคลากรแต่คนเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาการ

ท�างานให้กับบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

แนวคดิของ บญุเลศิ กลิน่รตัน์ (2552: 162-167) 

อาจได้กล่าวว่า การโยกย้ายหมุนเวียนการ 

ปฏิบัติงาน ท�าให้บุคลากรมีทักษะประสบการณ์

ใหม่ และรอบรู้ในเรื่องต่าง ๆ  นอกเหนือจากงาน

ที่ตนรับผิดชอบงานประจ�า วิธีนี้จะช่วยให้

บุคลากรแต่ละฝ่ายรู ้  ป ัญหาและอุปสรรค 

ซึ่งกันและกัน เพราะบางปัญหามีสาเหตุมาจาก

ความไม่เรียบร้อยของงานในฝ่ายอื่น ก่อให้เกิด

ความเข้าใจและ เห็นอกเห็นใจพร้อมท่ีจะให้

ความร่วมมือและร่วมแก้ไข 
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  2.7  ห ลั ก ปุ ค ค ล ป โ ร ป รั ญ ญุ ต า  

(ด้านการนเิทศงานภายใน) โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารให้ค�าปรกึษาต่อบคุลากรในการนเิทศงาน

ภายในด้วยความเต็มใจและไม่เลือกปฎิบัติ  

รองลงมาคือ ผู ้บริหารให้การนิเทศงานด้วย

ลักษณะของกัลยาณมิตรที่ดีต่อบุคลากรโดย 

ไม่ถือว่าตนเป็นผู้น�า หรือผู้บังคับบัญชา และ

น้อยทีส่ดุคอื ผูบ้รหิารให้อิสระในการแสดงความ

คิดเห็นโดยไม่ปิดกั้นความคิดของบุคลากรใน

การนิเทศงานภายใน เพราะผู้บริหารต้องเป็น 

ผูท้�าการส�ารวจความต้องการของแต่บคุลากรว่า

มคีวามต้องการในการนเิทศงานภายในลกัษณะ

แบบใด และท�าการแต่งตัง้บคุลากรเป็นกรรมการ

ควบคุมการนิเทศงานภายในตามความถนัด 

ของบุคลากรและความช�านาญเป ็นหลัก  

ซ่ึงสอดคล้องกบัแนวคดิของ พชิติพล บรูณะพนัธ์ 

(2553: 58-60) พบว่า ในการนิเทศภายในมี 

การปฎิบัติต่อบุคลากรอย่างทั่วถึงและยังให ้

ค�าปรึกษาและชี้แนะแนวทางในการท�างาน 

ต่อบุคลากรให้ได้รบัประโยชน์จากการนเิทศงาน

มากที่สุด แต่ยังมีความบกพร่องในการประชุม

ชีแ้จงและประชาสมัพนัธ์ และจดัสรรงบประมาณ

ในการสนบัสนนุการพฒันาบคุลากรยงัไม่เพยีงพอ

เท่าทีค่วร และสอดคล้องกบัแนวคดิของ บุญเลศิ 

กล่ินรัตน์ (2552: 162-167) ที่ได้อธิบายถึง 

การสอนและการนิเทศงาน จ�าเป็นที่ผู ้บริหาร 

ต้องเป็นฝ่ายลงไปคลกุคลกีบัการปฏบิตังิานของ

บุคลากรอย่างใกล้ชิด ต ้องมีการการสอน  

ตรวจ แนะน�าแก้ไข และควบคุม ให้บุคลากร

ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว และ 

มีประสิทธิภาพในการท�างาน 

 3. การเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการ

พัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 ใน

สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ที่

การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 พบว่า 

บุคลากรที่มีสถานภาพ และขนาดของสถาน

ศึกษา ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการพัฒนา

บคุลากรตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 โดยรวมต่างกัน 

โดยรวมแตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติท่ีิ

ระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 

บคุลากรในเขตรบัผดิชอบ ในสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา

ขอนแก่น เขต 4 มีระดับการพัฒนาบุคลากร 

ตามหลักสัปปุริสธรรม 7 โดยรวมท้ัง 7 ด้าน 

จ�าแนกตามสถานภาพ อยู่ในระดับมาก และ 

เมื่อแยกตามสถานภาพ พบว่า มากที่สุดคือ  

ผูบ้รหิารสถานศกึษา ทัง้นีอ้าจเป็นเพราะผูบ้รหิาร

มีประสบการณ์ในการท�างานและมีองค์ความรู้

ต่างๆ ท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานภายในองค์กร

มากกว่าครูผู้สอน เนื่องจากคลุกคลีอยู่กับการ

บริหารงานมาโดยตรง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด

ของ มณรัีตน์ ภิญโญภาพสกลุ (2550: 157-160) 

พบว่า ผู้บรหิารจะต้องให้ความส�าคญัเป็นอนัดบั

แรกในการบริหารสถานศึกษา ซึ่งจะส่งผลต่อ

คุณภาพของผลผลิตของโรงเรียน บุคลากร

ภายในสถานศกึษา และผูท้ีส่�าเรจ็การศกึษาจาก

โรงเรียนน้ันๆ และเปรียบเทียบการจ�าแนก 

ตามขนาดของสถานศึกษา จะอยู่ในระดับมาก 

และเมื่อแยกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า 

มากท่ีสุดคือ สถานศึกษาขนาดใหญ่ รองลงมา 

คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก และน้อยที่สุดคือ 
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สถานศึกษาขนาดกลาง จะให้ได้ชัดเจนในส่วน

ของสถานศึกษาขนาดใหญ่ถือว่ามีความพร้อม

ในการบริหารงานของบุคลากรในทุกด ้าน

เนื่องจาก มีอุปกรณ์และงบประมาณที่เพียงพอ

ต่อการบริหารงาน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด  

มณีรัตน์ ภิญโญภาพสกุล (2550: 157-160)  

พบว่า ผู้ที่ตอบส่วนใหญ่เป็นครู และปฎิบัติงาน

อยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และในการบรหิารงาน

ตามหลักธรรม ภิบาลโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มากทุกด้านส่วนโรงเรียนขนาดเล็กถือว่ายังม ี

การบริหารที่ครอบคลุมทั่วถึงของผู้บริหาร ซึ่งมี

ความสอดคล้องกับแนวคิดของ สาลินี บูรโกศล 

(2552: 120-121) พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา

ขนาดเล็กมคีวามเหน็ว่า ระดบัสภาพการพฒันา

บุคลากรในภาพรวมอยู่ในระดับมากครูผู้สอน

เสนอแนะแนวทางในการส่งเสรมิภาวะผูน้�าเหนือ

ผู้น�าของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 4 ผูบ้รหิารเปิดโอกาสให้ผูใ้ต้บังคบั

บัญชาแสดงความคิดเห็นมีส่วนที่รับผิดชอบ

อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งผู ้บริหารควรให้ 

ค�าปรึกษา แนะน�า ให ้บุคลากรมีความรู  ้

ความเข้าใจในงานที่รับผิดชอบ การให้บุคลากร

มีส่วนร่วมในการก�าหนดแผนงาน วิสัยทัศน์ 

ภารกิจ วัตถุประสงค์ โครงการ ของสถานศึกษา

ท�าให้บุคลากรตระหนักว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง

ของงานหรือเป็นเจ้าของสถานศึกษาท�าให้

บุคลากรทุ่มเทอย่างเต็มความสามารถในการ

ท�างาน และผู้บริหารควรสร้างขวัญและก�าลังใจ 

เมือ่ทกุบุคลากรในทมีงานซึง่อาจมอบรางวลัหรอื

การจัดงานสังสรรค์ หรือกล่าวชื่นชมผู้ใต้บังคับ

บัญชาเมื่อเห็นถึงความส�าเร็จ เพราะการสร้าง

ขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงานเป็นการ 

สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรมีความรักความ

ศรัทธาความผูกพันต ่อองค ์กร  และยังมี 

ความเต็มใจ มีความมั่นใจในการเข้ามีส่วนร่วม

ในการพัฒนาองค์กร สถานศึกษา และผู้บริหาร

ควรมคีวามเสยีสละ เวลา ก�าลงักายและก�าลงัใจ

ในการปฏิบัติงาน เป็นตัวอย่างที่ดีในการปฏิบัติ

งาน ซึ่งผู้น�าต้องเป็นผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง 

สขุมุรอบคอบ เป็นผูใ้หญ่ รบัฟังความคดิเหน็ของ

ผู้อื่น เคารพสิทธิของผู้อื่น ไม่เห็นแก่ตัว และ 

มคีวามสามารถในการประสานความเข้าใจอนัดี

แก่บคุลากรผู้ร่วมงานด้วยกนั ผู้บริหารพจิารณา

ความดคีวามชอบด้วยความยตุธิรรม ซึง่ผูบ้รหิาร

ควรสร้างหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แน่นอนในการ

ก�าหนด แนวทางนโยบายให้กับบุคลากรใน

โรงเรยีน ได้รูแ้ละเข้าใจทีถ่กูต้อง พจิารณาความ

ดคีวามชอบด้วยความเป็นธรรมตามหลักเกณฑ์

และนโยบายท่ีก�าหนดไว้ การให้คุณให้โทษจะ

ต้องท�าด้วยความยุติธรรม ไม่อคติ ไม่ใช้อารมณ์

หรือความเป ็นส ่วนตัวเป ็นหลักเกณฑ์ใน 

การลงโทษ หรือว่ากล่าวตักเตือน ผู ้บริหาร 

ควรกระตุ้นส่งเสริมให้บุคลากรมีความต้องการ 

ที่จะเข ้าร ่วมประชุม อบรมปรึกษาหารือ  

ต้องการแสดงความคิดเห็นในการร่วมวางแผน

เพื่อแก้ปัญหา สนับสนุนให้ได้รับโอกาสในการ

พัฒนาตนและงานศึกษาอบรม ดูงาน เพื่อ

เพิ่มพูนแนวทางในการปฏิบัติงาน นอกจากนี ้

ผู ้บริหารยังต้องให้ค�าแนะน�า ปรึกษาและ 

หาแนวทางในการแก้ไขเพือ่ปรบัปรงุการปฏบิตังิาน

ของบคุลากรอย่างต่อเนือ่ง ระหว่างการปฏบิตังิาน 

ตลอดจนเชิญวิทยากรจากภายนอกที่มีความรู้

ความสามารถความช�านาญมาให้ค�าปรึกษา
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แนะน�า อบรม เพ่ือการปฏิบัติงานอย่างมี

ประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล ผู ้บริหาร 

ควรมีการประชุมทีมงานอย่างสม�่าเสมอ สร้าง

ความสามัคคีในกลุ่มคณะท�างานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะ

 1.  ควรศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนาบคุลากร

ตามหลกัสปัปรุสิธรรม 7 ในสถานศกึษาในสงักดั

ส�านักงานเขตพ้ืนที่อื่นๆ เพ่ือจะได้เปรียบเทียบ

ความแตกต่างหรอืความสอดคล้องกนั

 2.  ควรศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงาน 

ของผู ้บริหารสถานศึกษาต่อการประยุกต์ใช้  

หลักสัปปุริสธรรม 7 ในสถานศึกษาในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีอ่ื่นๆ 

 3.  ควรศกึษาสภาพปัญหาและแนวทาง

ในการพัฒนาบุคลากรตามหลักสัปปุริสธรรม 7 

ในสถานศกึษา โดยการสมัภาษณ์และตรวจสอบ
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