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บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของดุษฎี นิพนธ์เรื่อง“รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวสุ ขภาวะองค์กรเชิ ง พุ ท ธบู รณาการ” มีวั ต ถุป ระสงค์เพื่ อ ๑) ศึกษาสภาพการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร ๒) ศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิง
พุทธบูรณาการ๓) เสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณา
การโดยใช้วิธีการวิจัยแบบผสมผสาน ผลการวิจัยพบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุข
ภาวะองค์กรโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก การบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิง
พุทธบูรณาการแบ่งออกเป็น ๔ ด้านคือ ด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจ และด้านปัญญาโดย
นาหลักพุทธธรรมคือภาวนา ๔ ประกอบด้วย กายภาวนา ศีลภาวนา จิตตภาวนาและ ปัญญา
ภาวนามาบูรณาการกับ การบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการคือการบริหารโดยอาศัยองค์ประกอบ ๔
อย่างในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ประกอบด้วย ความแข็งแกร่งของสุขภาพกายความเพียร
วิริยะอุตสาหะ จิตใจที่คิดดีของบุคลากรที่จะต้องผลักดันให้เกิดขึ้นในองค์กร การมีสติปัญญาของ
บุคลากรที่จะทาให้องค์กรเจริญเติบโตก้าวหน้ามีความสุขและการมีส่วนร่วมการช่วยเหลือเกื้อกูล
กันการยื่นมือช่วยเหลือผู้อื่น การที่เราจะสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับส่วนรวมได้โดยที่ไม่ได้มีการ
เบียดเบียนซึ่งกันและกันและสามารถนาหลักธรรมในพระพุทธศาสนาที่เป็นรากฐานของการ
พัฒนา ได้แก่ ภาวนา ๔ ซึ่งมีความเหมาะสมและสามารถนารูปแบบดังกล่าวไปประยุกต์เป็น
แนวทางในการบริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการของสถานศึกษาได้จริง
คาสาคัญ: การบริหารสถานศึกษา สุขภาวะองค์กร พุทธบูรณาการ
๑
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Abstract
This article is part of a dissertation on "management style education
based health organizations Buddhist integration" aims to 1) study the education
based health organization, 2) study the education followed. vertical integration of
health organizations Buddhist 3) proposed a form of education based health
organizations Buddhist integrated by means of an integrated research.
The study found that: Condition management education enterprise
health horizontal image included on many levels and average sort descending is
the body. Psychological and social intelligence, respectively. Education
management along the Buddhist organization, health integrated is divided into 4
aspects: physical, social psychological and intelligence by presenting the main
Buddhist Dharma is pray 4 consists of body invocation sacraments, prayer and
chitotphaona. wisdom prayer comes integrated with synthetic management
education along the Health Organization. Education management pattern along
the Buddhist organization, integrated health is managed by relying on elements 4
to develop human resources to contain 1strength, perseverance, ability to spare
health thinking minds of the people that will want to push up. organizations the
wisdom of the people that will make organizations grow happy and engaged.
Complementary assistance to stand with hands to help others, we will be able
to have a relationship with undertaking the part without being together and
everyone can apply the principle in Buddhism as the Foundation of the
development include a prayer 4 which are suitable and can be adapted to such
a format, guidelines for managing the integration of Buddhist education practical
education.
Keywords: Management Institution, Health Organizations, Buddhist Integration
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๑. บทนา
จากสภาพการบริหารสถานศึกษาการสร้างความสุ ขในที่ท างาน นับว่ าเป็ นปั จจั ย
สาคัญในการบริหารองค์กรที่มุ่งเน้นให้บุคลากรทุกคนในองค์กรมีความสุขในการทางาน ความสุขที่
เกิดขึ้นนั้นก่อให้เกิดการรังสรรค์ทางความคิด งานที่ได้รับมอบหมายมีประสิทธิภาพมากขึ้นลดความ
ตึงเครียดจากการทางานและสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กร ความสุขที่เกิดขึ้นจากการ
ทางานและสภาพแวดล้อมลดความขัดแย้งในองค์กรความสุขที่เกิดขึ้นจากการทางานเปรียบเสมือน
น้าหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยนและพัฒนาในแนวโน้มที่ดีขึ้นดังนั้นการสร้างองค์กรแห่ง
ความสุขจะต้องสร้างสมดุลของการทางานให้เกิดขึ้นทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคมและปัญญาเพื่อ
ขับเคลื่อนองค์กรสู่การเป็นองค์กรคุณภาพหรือองค์กรสู่ความเป็นเลิศในอนาคตโดยอาศัยภาวะผู้นา
ที่ต้องร่วมกัน ขับเคลื่อนสุขภาวะที่สมบูรณ์ ๔ ด้านคือด้านร่างกายจิตใจสังคมและปัญญา จาก
การศึกษาเบื้องต้นพบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษาสถานศึกษาขาดครูผู้สอนตามขบวนการ เก่ง ดี
มีสุข การมอบหมายภาระงานมากเกินไปจึงทาให้ไม่มีเวลาในการพัฒนากิจกรรมการสอนเท่าที่ควร
กิจกรรมอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษามีมากส่งผลต่อการจัดการเรียนการสอนและกระทบเวลาเรียน
อัตรากาลังครูไม่เหมาะกับคาบสอนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้ การวัดผลการเรียนของครูผู้สอนไม่มี
ความหลากหลาย การมอบหมายงานไม่ตรงตามความสามารถครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนเอง
สังคม การเมืองและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วตามความเจริญของนวัตกรรมและ
เทคโนโลยีซึ่งเข้ามามีบทบาทต่อการดารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันซึ่งส่งผลกระทบที่เชื่อมโยงถึงกัน
ตั้งแต่บุคคล ครอบครัว สังคม องค์กร และประเทศ ด้วยเหตุของการพัฒนาที่มีเป้าหมายของความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเพื่อมุ่งตอบสนองความพึงพอใจของปัจเจกบุคคลและกลุ่มคน
เพี ยงบางส่ วน แต่ ขาดการค านึ งถึ งหลั กคุ ณธรรม จริ ยธรรมซึ่ งกระทบมากมายต่ อสั งคมและ
สิ่งแวดล้อม ที่สาคัญคือ สภาวะจิตใจของคน ซึ่งเป็นเหตุก่อให้เกิดปัญหาทั้งทางด้านชีวิต เศรษฐกิจ
และสังคม และยังเป็นตัวขัดขวางการพัฒนาที่ยั่งยืน เหตุนี้ในปัจจุบันทั้งองค์กรภาครัฐและเอกชนจึง
หันมามองสิ่งที่อยู่ภายในตัวบุคคลแต่ละคนมากขึ้นนั่นคือ “ความสุข” ซึ่งเป็นเรื่องของจิตใจ
๒. วัตถุประสงค์การวิจัย
๒.๑ เพื่อศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร
๒.๒ เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
๒.๓ เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณา
การ
๓.ขอบเขตการวิจัย
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การวิจั ยครั้งนี้มุ่ งเน้นการศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยการบูรณาการ
แนวคิดเชิงพุทธตามแนวสุขภาวะองค์กรเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธ
ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางกอกใหญ่
จานวน ๖ โรงเรียนครูผู้สอนในโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางกอกใหญ่จานวน ๖ โรงเรียน
ขอบเขตด้านพื้นที่คือโรงเรียนประถมศึกษาในเขตบางกอกใหญ่จานวน ๖ โรงเรียนคือโรงเรียนวัด
ราชสิทธาราม โรงเรียนวัดท่าพระ โรงเรียนวัดใหม่พิเรนทร์ โรงเรียนวัดประดู่ฉิมพลี โรงเรียนวัดดี
ดวดและโรงเรียนวัดนาคกลาง
๔. วิธีดาเนินการวิจัย
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณา
การ ผู้วิจัยได้ทาการศึกษาโดยมีรูปแบบการวิจัยแบบผสมผสานวิธี (Mixed Methology Research)
ศึ กษาวิ จั ยทั้ ง ในเชิ ง ปริ ม าณ (Quantitative Research) เป็ น การวิ จั ย แบบส ารวจ (Survey
Research) โดยใช้ แบบสอบถาม(Questionnaire) และการใช้ ระเบี ยบการวิ จั ยเชิ งคุ ณภาพ
(Qualitative Research)โดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ที่กาหนดไว้
แต่ละประเด็นคาถาม โดยสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสาคัญ (Key Informant) เพื่อสนับสนุนการ
วิจัยเชิงปริมาณและการจัดสนทนากลุ่ม(Focus Group Discussion)ใช้เทคนิควิธีการวิเคราะห์
เอกสาร(Documentary Analysis)แล้วนาเสนอผลการศึกษาตามแบบวิธีการศึกษาเชิงพรรณนา
(Descriptive Research)
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้ อานวยการสถานศึกษาและครูผู้ สอนใน
โรงเรียนสั งกัดกรุงเทพมหานคร ในส านักงานเขตบางกอกใหญ่ จ านวน ๖ โรงเรียน ได้ จ านวน
ประชากรทั้งหมด ๘๖ คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิ จัย ได้แก่ คณะครูและคณะผู้บริหาร คณะกรรมการ
สถานศึกษาในเขตบางกอกใหญ่ ๘๖ คนได้มาจากการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของทาโร ยามาเน่๓ที่ระดับความเชื่อมั่น ๙๕% กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจาก
ประชากรมีจานวนที่แน่นอน (Finite population) จึงใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane)
ในการคานวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ดังนั้นเมื่อแทนค่าสูตรจากประชากรแล้วจึงได้ขนาดกลุ่ม
ตัว อย่ า งที่ ใช้ ในการศึกษาการวิ จั ย ครั้ง นี้ คือ ๘๖ คนมี ระดั บ ความเชื่ อมั่ น ๙๕% และมี ความ
คลาดเคลื่อนระดับ ๐.๐๕ ใช้การสุ่มแบบอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จึงได้แจก
แบบสอบถามจานวน ๘๖ ชุด
๓

T. Yamane, Statistic : An Introductory Analysis, 3rded,(New York:Harper
and Row, 1973), pp.1110-1111.
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วิ ธี ก ารวิ จั ย ผู้ วิ จั ย ได้ ด าเนิ น การวิ จั ย โดยใช้ เ ครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ได้ แ ก่
แบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิดทฤษฎีของ Henri Fayol ภายใต้กรอบ
ตามแนวสุขภาวะองค์กร แบบสัมภาษณ์
๑. วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรในสถานศึกษามาสร้างแบบสั มภาษณ์แบบกึ่งมี
โครงสร้างเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรโดยมีประเด็นคาถามที่เป็น
เครื่องมือในการสัมภาษณ์
๒. นาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพื่อ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสัมภาษณ์
๓. ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ก่อนนาไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ จานวน ๑๒ รูป/คน
การสนทนากลุ่ม
๑. สั งเคราะห์ ข้ อมู ลจากแบบสอบถามและแบบสั มภาษณ์ เพื่ อสร้างแนวคาถาม
สาหรับการสนทนากลุ่มในการตรวจสอบความเหมาะสมของรูปแบบ
๒. นาแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มที่ผู้วิจั ยสร้างขึ้นไปปรึกษากับอาจารย์ ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความถูกต้อง
สมบูรณ์ของแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่ม
๓. ปรับปรุงแก้ไขแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มก่อนนาไปใช้ในการสนทนากลุ่ม
กับผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๙ รูป/คน
การสร้างเครื่องมือในการวิจัย ผู้วิจัยได้ดาเนินการสร้างเครื่องมือในการวิจัย โดย
ศึกษาจากเอกสารวิชาการและงานวิจัยต่า งๆที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตาม
แนวสุขภาวะองค์กรโดยแบ่งออกเป็น ๓ ตอน ดังนี้ ตอนที่ ๑ เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูล
เกี่ยวผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งมีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ(Check List)ตอนที่ ๒ เป็น
แบบสอบถามข้อมูลความรู้สึกเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรใน
ภาพรวมและจาแนกตามรายด้านใน๔ ด้านคือด้านร่างกาย ด้านสังคม ด้านจิตใจและด้าน ปัญญา
มี ๕ ระดับ ตอนที่ ๓ เป็นแบบสอบถามปลายเปิดข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของผู้ตอบ
แบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร แบบสัมภาษณ์เ ชิงลึกแบบ
กึ่งโครงสร้างเรื่องรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรที่สร้างขึ้นจากการ
วิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาข้อมูล เอกสาร งานวิจัยเกี่ยวกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
เกี่ยวกับ รูป แบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิง พุท ธบู รณาการโดยแบ่ ง
ออกเป็น ๒ ส่วนคือส่วนที่ ๑ เป็นคาถามเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ให้สัมภาษณ์ส่วนที่ ๒ เป็น
คาถามเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของผู้ บริหารในสถานศึกษาตามแนวสุ ขภาวะ
องค์กร สนทนากลุ่ม เป็นแนวคาถามสาหรับการสนทนากลุ่มเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นจากแนวคิด
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ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปแบบการบริหารการศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการโดย
มีขั้นตอนดังนี้ ศึกษาเอกสาร ตารา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กาหนดกรอบแนวคิดในการสร้าง
เครื่องมือ สร้างเครื่องมือ จากกรอบเนื้อหาในคาจากัดความของศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยต่อ
อาจารย์ที่ปรึกษาและปรับปรุงแก้ไขตามที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนา นาเครื่องมือที่ปรับปรุงแก้ไข
แล้วให้ผู้เชี่ยวชาญจานวน ๕ ท่าน ตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยการหาค่าดัชนีวาม
สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ IOC (index of Item-Objective Congruence)นาเครื่องมือที่
ตรวจสอบแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับสถานศึกษา ในเขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานครที่
ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่จะทาการวิจัยจานวน ๓๐ชุด เพื่อหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใช้สูตร
สัมประสิทธิ์แอลฟา (AlphaCoefficients) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) ได้ค่าสัมประสิทธิ์
ของความเที่ยงทั้งฉบับเท่ากับ ๐.๙๗ นาเครื่องมือที่แก้ไขปรับปรุงสมบูรณ์แล้วไปเก็บข้อมูลจาก
คณะครูและคณะผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาในเขตบางกอกใหญ่จานวน ๘๖ชุด
๕. สรุปผลการวิจัย
๕.๑ สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร
จากการสารวจกลุ่มตัวอย่างจานวน ๘๖ คน ผลการสารวจผู้ตอบแบบสอบถาม
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอนในสถานศึกษา มี ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐
ผลการวิเคราะห์สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร ๔ ด้าน ได้แก่ ๑. ด้าน
ร่างกาย ๒. ด้านสังคม ๓. ด้านจิตใจ ๔. ด้านปัญญา พบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนว
สุขภาวะองค์กรในภาพรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อจาแนกเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทั้ง ๔
ด้านสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อย ดังนี้ซึ่งสามารถเรียงลาดับจากมากไปหาน้อยได้ดังนี้
ด้านร่างกายค่าเฉลี่ย=๔.๒๒, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน=๐.๗๕, ด้านสังคมค่าเฉลี่ย=๔.๐๘,ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน =๐.๗๙, ด้านจิตใจค่าเฉลี่ย=๔.๐๘,.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =๐.๗๗ และ
ด้านปัญญาค่าเฉลี่ย=๔.๑๗,.ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน =๐.๘๔
ด้านร่างกาย พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรด้าน
ร่างกาย ในภาพรวม อยู่ในระดับมากเมื่อจาแนกรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทั้ง ๕ด้าน คือ
สถานศึกษาจัดใหมีการออกกาลังและพัฒนาการด้านร่างกาย สถานศึกษามีการจัดระเบียบการ
บริโภคอย่างถูกสุขลักษณะ สถานศึกษาสอนให้รู้จักความพอประมาณ สถานศึกษาสอนใหยึด
หลักความถูกตองและเป็นธรรมและสถานศึกษาสอนใหตระหนักถึงความเดือดรอนที่เกิดขึ้นจาก
การกระทาที่ไมสารวมระวัง ทางกาย วาจา ใจ ที่มีตอตนเองและผูอื่น
ด้านสังคม พบว่า สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรด้านสังคม
พบว่าพบว่าระดับความคิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาด้านสังคมโดยรวมอยู่ใน
ระดั บ มากเมื่ อ พิ จ ารณารายข้ อ พบว่ า มี ร ะดั บ ความคิ ด เห็ น ในระดั บ มากทั้ ง ๕ ข้ อ ได้ แ ก่
สถานศึกษามีความรับผิดชอบตอหนาที่การงานอย่างเต็มที่และเต็มความสามารถ สถานศึ กษา
สอนมีการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและขอบังคับอยางเครงคัด สถานศึกษามีทางานดวยความ
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ซื่อสัตยและยึดมั่นในศีลธรรมจริยธรรม สถานศึกษาสอนใหสรางการมีส วนรวมในกิจกรรมตางๆ
ของหนวยงานตาง ๆและสถานศึกษาสอนใหมีการปฏิบัติและรักษาศีลหาเปนประจา
ด้านจิตใจ พบว่าสภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรระดับความ
คิดเห็นของบุคลากรต่อการบริหารสถานศึกษาด้านจิตใจโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาราย
ข้อพบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมากทั้ง ๕ ข้อ ได้แก่ สถานศึกษามีการปฏิบัติหนาที่โดย
ความตั้งใจและอดทนตอหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย สถานศึกษามีความมุ่งมั่นตอการพัฒนาความรู
ความสามารถอยางสม่ าเสมอ สถานศึ ก ษาสรางบรรยากาศใหเขากั บ การเจริ ญ จิ ต ภาวนา
สถานศึกษาส่งเสริมบุคลากรใหรูจักควบคุมอารมณในขณะเจอปญหาและสถานศึกษามีบุคลากร
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
ด้า นปั ญญา พบว่ า สภาพการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรด้ า น
ปัญญาโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อพบว่ามีระดับความคิดเห็นในระดับมากทั้ง ๕
ข้อ ได้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาไดปฏิบัติหนาที่โดยความระเอียดรอบครอบ เมื่อมีป ญหาเกิดขึ้น
ผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแกไขโดยใชหลักการและเหตุผลผู้บริหารสถานศึกษาสามารถแกป
ญหาเฉพาะหนาได้ผู้บริหารสถานศึกษาใหความชวยเหลือกับผู ที่เกิดปญหาในการเรียนการสอน
และผู้บริหารสถานศึกษาไดสรรเสริญผูที่ทาความดี และเรียนดี
๕.๒ การบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
๑) ภาวะของบุคคลที่มีความสัม พันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางวัตถุหรือทางกายภาพ
เพื่อตอบสนองความสุขแบ่งเป็นองค์ประกอบ ๔ องค์ประกอบย่อยคือ ๑) สุขภาวะทางกายคือ
ภาวะของบุคคลที่มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ ๒) การจัดการความสัมพันธ์ต่อ
สิ่งแวดล้อมทางวัตถุคือการรู้จักพิจารณาก่อนการบริโภคใช้สอยสิ่งของในชีวิตประจาวัน ๓) การ
จัดการและมีสภาพแวดล้อมที่ดี ๔) การจัดการทรัพย์สินโดยชอบธรรมคือการหาทรัพย์จากการ
ประกอบอาชีพด้วยความขยันหมั่นเพียรไม่มีภาระหนี้สิน
๒) สุขภาวะทางสัง คมหมายถึงความสะดวกปลอดภัยในการดาเนิน ชีวิตใน
ครอบครัวและในสังคมที่ไม่มีการเบียดเบี ยนทาร้ายชึ่งกันและกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันดารงอยู่
ร่วมกันอย่างสันติสุขแบ่งเป็น ๔ องค์ประกอบคือ ๑) ครอบครัวเป็นสุข ๒) ความรักสามัคคีใน
สังคม ๓) การสงเคราะห์ต่อผู้อื่น ๔) การเสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๓) สุขภาวะทางจิตใจคือการมีส่วนประกอบทางด้า นคุณธรรม ความดีงาม
ภายในจิตใจ มี ๔ องค์ประกอบคือ ๑) การมีสุขภาพจิตที่เข้มแข็ง การมีอารมณ์แจ่มใส จิตใจเบิก
บานการมองโลกในแง่ดีการมีจิตใจปลอดโปร่ง ผ่อนคลายไม่เศร้าหมองการควบคุมตนเองในการ
กระทาสิ่งไม่ดีงามการมีความเชื่อมั่นว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนได้ ๒) การมีสมรรถภาพแห่งจิตที่ดี คือ
ภาวะของบุคคลที่แสดงออกด้านคุณธรรมในลักษณะต่างๆเช่นความขยันหมั่นเพียรในการทางาน
ความอดทนในการดาเนินชีวิตการมีสมาธิแน่วแน่ในการทางานการมีสติที่ดีในการทางาน ๓) การ
มีคุณภาพแห่งจิตดีหมายถึงสภาพความรู้สึกทางจิตใจที่แสดงออกมาในลักษณะต่างๆเช่นความ
กรุณาอยากช่วยเหลือให้ผู้อื่นพ้นทุกข์การยกย่องและชื่นชมคุณค่าแห่งการกระทาความดีของผู้อื่น
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การใช้วาจาแนะนาให้ผู้อื่นกระทาความดีและ๔)ความภาคภูมิใจและความเชื่อมั่นในศักยภาพของ
ตนเองหมายถึงสภาพความรู้สึกพอใจและเชื่อมั่นในตนเองความพอใจในสถานะของสังคมการมี
คุณค่าต่อสังคม
๔) บุคคลที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสถานศึกษา สถานศึกษาในระบบปกติที่นา
หลักพุทธธรรมหรือองค์ความรู้ที่เป็นคาสอนในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ในการจัดการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น โดยมีจุดเน้นที่สาคัญ คือ การนาหลักธรรมมาใช้ในระบบการพัฒนาผู้เรียน
โดยรวมของสถานศึกษา ซึ่งอาจเป็นการเรียนการสอนในภาพรวมของหลักสูตรสถานศึกษา หรือ
การจัดเป็นระบบวิถีชีวิตในสถานศึกษาของผู้เรียนส่วนใหญ่ โดยนาไปสู่จุดเน้นของการพัฒนาให้
ผู้เรียนสามารถ กิน อยู่ ดู ฟังเป็น คือใช้ปัญญาและเกิดประโยชน์แท้จริงต่อชีวิต และการจัด
ดาเนินการของสถานศึกษาจะแสดงถึงการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เป็นกัลยาณมิตร
เอื้อในการพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้าน ด้วยวิถีวัฒนธรรมแสวงปัญญา
๕.๓ รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เชิงพุทธ
การนาหลักพุทธธรรมเข้ามาบูรณาการด้านการบริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม
พบว่ า สามารถน ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ กั บ การบริ ห ารได้ ใ นทุ ก ๆ ด้ า น โดยเฉพาะงานบริ ห ารที่ มี
ความสาคัญและเป็นงานหลักในการพัฒนามนุษย์ให้มีคุณภาพและเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะ
ความรู้อย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะทาให้มนุษย์เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ได้ จาเป็นต้องนาหลักคุณ
พุทธธรรมเป็นเครื่องมือในการพัฒนาควบคู่กัน ดังนั้นการบริหารโดยการนาหลักพุทธธรรมเข้ามา
บูรณาการนั้นมีความเป็นสากลอยู่ในตัว มีเหตุมีผล เป็นวิทยาศาสตร์ซึ่งมีวิธีการที่ชัดเจน เหมือนมี
เครื่องมือที่มีคุณภาพที่ช่วยในการพัฒนาการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารทุกคนจึงควรยึดหลัก
พุทธธรรมมาบูรณาการเพื่อให้การทางานหรือการอยู่ร่วมกันด้วยความสุขใช้ปัญญาอย่างมีเหตุผล
ตามความเป็ น จริ ง บริ หารงานอยู่ บ นพื้ น ฐานความพอเพี ย งรู้ จั ก พั ฒ นาตนเองและรู้เ ท่ า ทั น
เหตุการณ์
๖. ข้อเสนอแนะ
ผู้วิจัยได้เห็นคุณค่าและข้อค้นพบใหม่ๆ จากงานวิจัยในครั้งนี้ จึงมีข้อเสนอแนะที่
เป็นประโยชน์ในการนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการ
เพื่อนาไปปรับใช้ในหน่ วยงานหรือสถานศึกษาต่างๆ ได้ในอนาคต ผู้ วิจัย จึงขอเสนอแนะเชิ ง
นโยบายและการปฏิบัติดังนี้
ผู้บริหารสถานศึกษามีบทบาทหน้าที่ในการเป็นผู้นาในการจัดการเรียนการสอน เพื่ อ
พัฒนาคุณภาพบุคคลที่ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอย่างต่อเนื่องให้สามารถคิดเป็น ทาเป็น แก้ปัญหาได้ รักเพื่อน
มนุษย์ รักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและมีจิตใจเป็นกลาง ใน
การจัดการเรียนการสอนให้นักเรียน ครูผู้สอนจะต้องปรับปรุงพัฒนาทักษะและประสบการณ์ในการ
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สอนให้สอดคล้ องกับความสามารถ ความสนใจ ความต้ องการ และเจตคติ ของผู้ เรียน โดยเน้ น
นักเรียนเป็นศูนย์กลาง เน้นกระบวนการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้เป็นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
และนาไปใช้ในการสร้างและเตรียมทรัพยากรมนุษย์ ให้ประเทศมีคุณภาพที่เหมาะสมและสอดคล้อง
กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจะต้องกาหนดกลยุทธ์
โดยเปลี่ยนแปลงกระบวนการเรียนรู้ให้ผู้เรียนรู้จักแสวงหาความรู้และเรียนรู้ด้วยตนเองมากยิ่งขึ้น
ผู้บริหารจะต้องเร่งรัดพัฒนาครูอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ให้เป็นผู้ที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะให้
การศึ ก ษาอบรมพั ฒ นาเยาวชนของชาติ ใ นฐานะที่ เ ป็ น ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ ที่ มี ความส าคั ญ ต่ อ
ประเทศชาติ พอที่จะเปรียบเทียบให้มองเห็นได้ชัดเจน คือ ผู้บริหารโรงเรียนยุคใหม่จะต้อง "ทางาน
หนัก รักพวกพ้อง มองหามิตร จิตไม่หวั่น"การบริหารจัดการในสถานศึกษาทั้ง ๔ ด้าน ใช้กรอบการ
บริหารของสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลโดยนาหลักการว่าด้วยการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีซึ่งเรียกกันโดยทั่วไปว่า“ธรรมาภิบาล” ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส
หลักการมีส วนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่ามาบู รณาการในการบริหารและจัด
การศึกษา เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งใหกับโรงเรียน โดยนาหลักธรรมาภิบาลดังกล่าวมาบูรณาการ
เขากับการดาเนินงานดานตางๆของสถานศึกษาซึ่งไดแกการดาเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ
บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไปงานกิจการนักเรียนเป็นงานที่มุ่ งให้นักเรียนมีคุณภาพในการ
ดาเนินชีวิตส่งเสริมให้นักเรียนมีกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อแก้ปัญหาด้านพฤติกรรมและมีหน้าที่
ดูแลนักเรียน ชี้นาให้สามารถอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งมีทักษะชีวิต นาไปสู่การนาไป
ประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตจริงและ เปาหมายในการจัดการศึกษาคือทาใหผูเรียนเป
นคนดี เกง และมีความสุข
๖.๑ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
๑) ผู้บริหารสถานศึกษามีการวางแผนดาเนินการบริหารศึกษาส่งเสริมการ
เรียนรู้และปลูกฝังเรื่องการทางานโดยใช้หลักภาวนา ๔ ทั้ง ๔ด้านในสถานศึกษาอย่างเคร่งครัด
เป็นแบบอย่างให้กับครูผู้สอนบุคลากรในโรงเรียนนักเรียนตลอดจนชุมชน
๒) รณรงค์ให้ใช้หลักภาวนา ๔ ในการบริหารสถานศึกษาอย่างกว้างขวางและ
จริงจังสร้างจิตสานึกให้บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานและการใช้
ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีการวางแผนการนิเทศอย่างชัดเจนโดยผ่านคณะกรรมการการนิเทศที่
แต่งตั้งตลอดจนหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
๓) ผู้บริหารสถานศึกษาควรกาหนดนโยบายมีแผนแม่บทอย่างชัดเจนเป็นลาย
ลักษณ์อักษรและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาให้สามารถนาไปปฏิบัติให้เกิดการพัฒนาได้
อย่างเป็นรูปธรรมมีร่องรอยตรวจสอบได้
๔) เปิดโอกาสให้บุคลากรในโรงเรียนได้มีส่วนร่วมในการทางานร่วมกันการ
ดาเนินงานต่างๆเพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่ามีประสิทธิภาพสามารถ
ส่งเสริมให้มีการจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายตลอดจนการวัดผลประเมินผลที่หลากหลาย
ตรงตามสภาพจริงของผู้เรียน
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๖.๒ ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
๑) ผู้บริหารควรมีการพิจารณาให้ความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ครูที่มี
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตลอดจนจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ครูมีความรู้ความเข้าใจ
ในการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๒) ผู้บริหารควรมีการจัดทาเอกสารให้ความรู้แก่ครูในเรื่องการนิเทศการสอน
มีการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ ขวัญและกาลังใจแก่ผู้นิเทศและผู้รับการนิเทศ ตลอดจน
ควรมีการจัดทาสรุปรายงานผลการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษาประจาทุกภาคการศึกษา
๓) ผู้ บริหารควรมี การกากับ ติด ตามการด าเนิน โครงการด้า นวิ ชาการตาม
แผนงานที่กาหนดอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๔) ผู้บริหารควรมีการจัดประชุมชี้แจงผลการประกันคุณภาพสถานศึกษาให้แก่
ครู ผู้ ปกครอง และชุมชนทราบอย่า งต่อเนื่อง มีการนาข้อมู ลจากผลการประเมิ นคุณภาพไป
ปรับปรุงพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตลอดจนมีการจัดหาสิ่งอานวยความ
สะดวกเพื่อการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
๖.๓ ข้อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่อไป
๑) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนว
สุขภาวะองค์กรเชิงพุทธบูรณาการของผู้บริหารสถานศึกษาในประเทศไทยกับต่างประเทศ
๒) ควรมีการทดลองใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กร
เชิงพุทธบูรณาการเพื่อทดสอบว่ารูปแบบดังกล่าวเกิดปัญหาใดบ้างในการปฏิบัติและนาข้อมูลมาใช้
ในการพัฒนารูปแบบให้สามารถปฏิบัติได้จริงอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
๓) ควรมีการวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาตามแนวสุขภาวะองค์กรเชิงพุทธ
บูรณาการที่มีบริบทแตกต่างกันของเขตพื้นที่การศึกษาว่าควรจะจัดรูปแบบอย่างไรจึงจะเหมาะสม
เพื่อให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารงานได้อย่างมีคุณภาพ
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