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การประยุกต์ใช้อิทธิ บาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา:
ศึกษาเฉพาะกรณี โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา
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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา 2. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ อิทธิ
บาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา และ
3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา
ผลการวิจ ัย พบว่ า ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษามีก ารประยุ ก ต์ใ ช้อิท ธิบ าท 4 ใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดั บมาก เมื่อพิจารณาแต่ละด้านคือ
1. มีความพึงพอใจในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึก ษาในด้านฉันทะโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก 2. มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ไม่ทอดทิ้งไม่ท้อถอยในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้านวิรยิ ะโดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 3. มีความตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทีท่ าและทาสิง่ นัน้ ด้วยความคิด
เอาจิตฝั กใฝ่ ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาด้ านจิตตะโดยภาพรวมอยู่ในระดับมากและ
4. มีความหมันใช้
่ ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในความสาเร็จในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาด้านวิมงั สาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
การเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตาม
เพศมีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประคุณภาพภายในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ตามระดับ
การศึกษาระดับการศึกษาต่างกันโดยภาพรวมทุกด้าน พบว่ามีการประยุกต์ใช้แตกต่างกันอย่า งมีนัยสาคัญ
ทางสถิติท่ีร ะดับ .280 แนวทางการประยุ ก ต์ก ารใช้อิท ธิบ าท 4 ในกระบวนการประกัน คุ ณภาพภายใน
สถานศึกษาของข้าราชการครู และบุคคลากรทางการศึกษา มีการประยุกต์ใช้อิทธิบาท 4 ในกระบวนการ
ประกันคุณภาพในสถานศึกษาไม่แตกต่างกัน ซึง่ สอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริงโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน
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การนาหลักการประกันคุณภาพการศึกษาตามหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาควร
คานึงถึงหลักอิทธิบาท 4 เมื่อนามาประยุกต์ใช้ในการเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารงานของหน่วยงานองค์กร
ของตนเอง ซึง่ ถือว่าเป็ นสิง่ ที่มคี วามสาคัญ เนื่องจากผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ มีความแตกต่างกันทัง้
ด้านคุณวุฒแิ ละวัยวุฒิ สิง่ ทีท่ ุกท่านคาดหวัง คือ การประกันคุณภาพการศึก ษาตามหลักอิทธิบาท 4 ทีด่ แี ละมี
มาตรฐาน คือ การนาไปบูรณาการใช้จริงในการบริหารงานและเรียนรู้ปฏิบตั ิให้มีประสิทธิภาพเพื่อนาพา
องค์กรไปสูค่ วามสาเร็จ
คาสาคัญ: อิทธิบาท 4, ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

ABSTRACT
There are three objectives in this thesis: 1)To study the four principles application of
iddhipada factors in the quality assurance process within the educational institution of instructors,
and personnel government officials2)To compare the application four principles of iddhipada in the
quality assurance process within instructors, and personnel government officials. 3)To study the
application of the benefits in the process of quality assurance within the educational institutions of
government officials and educational personnel.
This research found that the average results in overall level is very high, about: 1.
Satisfaction in the internal quality assurance process the overall level is high. 2. Perseverance they
be diligent, patient, not abandoned, not discouraged in quality assurance process within the
educational institution.3. Mind control commitment to what is being done of the instructors, and
personnel government officials the overall level is high. 4. The staffs think that what are being done
are correct ? What is the effect ?, they use the four principles of iddhipada in application to the
work performance of the educational institution overall level is high.
The comparison four principles of iddhipada in application to the work performance of the
educational institution was found that there were statistically significant differences at. 280 level.
And about application Guidelines the application four principles of iddhipada in the quality assurance
process within instructors, and personnel government officials were not different. This is in line with
the overall situation at the high level in all aspects. There is a difference in qualifications and age.
The expectation is to ensure the quality of education in accordance with the 4 principles of good and
standard is to integrate the actual use in management and learning to practice effectively. To lead
the organization to success.
Keywords: Four Iddhippada, Quality assurance in education

บทนา
ตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่ เติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา
6 ได้กล่าวถึงความมุ่งหมายและหลักการไว้ดงั นี้ “การจัดการศึกษา ต้องเป็ นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ น
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มนุษย์ทส่ี มบูรณ์ทงั ้ ร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวติ
สามารถอยู่ร่วมกับผูอ้ ่นื ได้อย่างมีความสุข”1 และในมาตรา 7 ว่า
ในกระบวนการเรียนรูต้ อ้ งมุ่งปลูกฝั งจิตสานึกทีถ่ ูกต้อง มีความภาคภูมใิ จในความเป็ นไทย รูจ้ กั รักษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมและของประเทศชาติ รวมทัง้ ส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมของชาติ การกีฬา ภูมิ
ปั ญญาท้องถิน่ ภูมปิ ั ญญาไทย และความรูอ้ นั เป็ นสากล ตลอดจนอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
มีความสามารถในการประกอบอาชีพ รูจ้ กั พึง่ ตนเอง มีความริเริม่ สร้างสรรค์ ใฝ่ รู้ และเรียนรูด้ ว้ ยตนเองอย่าง
ต่อเนื่อง 2 อีกทัง้ ได้กาหนดหลักการสาคัญข้อหนึ่ง คือ ให้มกี ารกาหนดมาตรฐานและการประกันคุณภาพ
การศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็ นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง”3 เป็ นภารกิจ
สาคัญ หมวดหนึ่ ง ที่สถานศึก ษาและหน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งต้อ งดาเนิ น การ อีก ทัง้ ต้อ งเป็ น ไปตามระบบ
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารทีก่ ระทรวงศึกษาธิการเป็ นผูก้ าหนดด้วย และในหมวด 6 ได้กาหนดในมาตรา 47 และ
ในมาตรา 48 กาหนดว่า
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มรี ะบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถอื
ว่าการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็ นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาทีส่ ถานศึกษาจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการจัดทารายงานประจาปี เสนอต่อหน่ วยงานต้นสังกัด หน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เพื่อรองรับการประกัน
คุณภาพภายนอก 4
การประกันคุณภาพการศึกษาเป็ นกลไกสาคัญประการหนึ่งทีส่ ามารถขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ปฏิบตั งิ านได้อย่างเป็ นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผูท้ จ่ี บการศึกษามี
คุณภาพตามทีม่ ุ่งหวัง ผูป้ กครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการทีร่ บั ช่วงผูจ้ บการศึกษาเข้าศึกษาต่อ
หรือเข้าทางาน มีความมันใจว่
่ าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่งมีคุณภาพได้มาตรฐานแม้จะไม่
เท่ากันแต่กแ็ ตกต่างกันไม่มากนัก นักเรียนทีจ่ บการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่งมีความรู้ความสามารถมี
ทักษะ และมีคุณลักษณะทีพ่ งึ ประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึกษากาหนด ดังนัน้ ผูเ้ รียนจึงเป็ นบุคคลสาคัญ
ที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุ นทุกคนในสถานศึกษา) ต้องคานึงถึง
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตาม ผู้เรียนจะต้องได้รบั ผลประโยชน์ท่เี กิดขึ้นทัง้
โดยตรงและโดยอ้อม นอกจากนี้ใ นการจัดการศึกษาจาเป็ นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุค คลทุก ฝ่ ายที่
เกีย่ วข้องเพื่อให้ผเู้ รียนเกิดการเรียนรูอ้ ย่างมีคุณภาพตามทีค่ าดหวัง กระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาจึง
เป็ นเครื่องมือทีม่ คี วามสาคัญอย่างยิง่ ในการจัดการศึกษาในปั จจุบนั และต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ แนวทางการปฏิบตั งิ านของครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาได้นาหลักธรรมคาสัง่
สอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาประยุกต์ใช้เป็ นเครื่องเหนี่ยวนาจิตใจให้สามารถทางานสาเร็จได้
อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมที่เหมาะสม ดังที่ท่านพระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต) ได้กล่าวไว้ว่า
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กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2545. (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรสุ ภา, 2545), หน้า 5.
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อ้างอิงแล้ว, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545.
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์คุรุสภา, 2545), หน้า 6.
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เรือ่ งเดียวกัน, หน้า 28.
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หลักธรรมของผูป้ ฏิบตั งิ านทีใ่ ช้เป็ นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เพื่อถึงพร้อมด้วยความสาเร็จสมประสงค์ คือ อิทธิ
บาท 4 ซึ่งเป็ นหลักแห่งความสาเร็จ ประกอบด้วยหลักปฏิบตั ิ 4 ประการ ได้แก่ ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ และ
วิมงั สา5

วัตถุประสงค์ในการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ
ข้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2. เพื่อเปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของข้า ราชการครูแ ละบุค คลากรทางศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพื้ นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม จาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคล
3. เพื่อศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ของข้า ราชการครูแ ละบุค คลากรทางศึ กษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม

วิ ธีการดาเนิ นการวิ จยั
การศึกษาข้อมูลเชิงสารวจกาหนดขอบเขต คื อ ศึกษาการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม ตามกรอบหลักธรรมอิทธิบาท 4 ประกอบด้วย ฉันทะ วิรยิ ะ จิตตะ วิมงั สา ซึ่ง
ผูว้ จิ ยั ได้กาหนดขอบเขตดังนี้
1. วิ ธีการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ
เนื้ อ ที่ศึก ษาที่ศึก ษาในการวิจ ัย ครัง้ นี้ ได้ก าหนดขอบเขตเนื้ อ หาโดยการทบทวนเอกสารจาก
พระไตรปิ ฎ ก เอกสาร ตารา ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อ ง โดยศึก ษาประเด็น ที่เกี่ยวกับ การนาอิท ธิบาท 4 ไป
ประยุกต์ใช้กระบวนการประกันคุณภาพภายในของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา ในสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ได้แก่
1.1 ด้านฉันทะ
1.2 ด้านวิรยิ ะ
1.3 ด้านจิตตะ
1.4 ด้านวิมงั สา
2. ขอบเขตพืน้ ที่
ขอบเขตพื้น ที่ ก าหนดพื้ น ที่ก ารวิจ ัย เฉพาะในสถานศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
3. ขอบเขตด้านประชากร
ขอบเขตด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาวิจ ัยครัง้ นี้ คือ ข้าราชการครูท่ปี ฏิบตั ิหน้าที่
สอนในโรงเรีย นและบุ ค ลากรทางศึก ษาที่ป ฏิ บ ัติห น้ า ที่บ ริห ารโรงเรีย น โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา
5
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สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร ปี การศึกษา 2556 จานวน 73 คน ได้แก่ ข้าราชการครู
จานวน 63 คน บุคลากรทางการศึกษา จานวน 10 คน รวมทัง้ สิน้ จานวน 73 คน
4. ขอบเขตด้านตัวแปร
4.1 ตัวแปรต้น คือ ปั จจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา วิทยฐานะ
4.2 ตัวแปรตาม คือ การประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในการปฏิบตั หิ น้าที่ของครูและบุคคลากร
ทางการศึกษาใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านฉันทะ ด้านวิรยิ ะ ด้านจิตตะ ด้านวิมงั สา
5. ขอบเขตด้านระยะเวลา
การศึกษาครัง้ นี้ดาเนินงานตัง้ แต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ผลการศึกษา
1. การวิ จยั เกี่ ย วกับ การประยุกต์ใช้ อิ ทธิ บ าท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึ ก ษา: ศึ ก ษาเฉพาะกรณี โรงเรี ย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
ผลการวิเ คราะห์ ข้ อ มู ล สถานภาพส่ ว นบุ ค คลของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึก ษา
ประกอบด้วยเพศอายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์การทางานและตาแหน่งในการปฏิบตั งิ าน
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา เป็ นเพศหญิง จานวน 41 คน คิดเป็ นร้อยละ 56.2 เพศ
ขาย จานวน 32 คน ร้อยละ 43.8 มีอายุต่ากว่า 30 ปี จานวน 13 คน ร้อยละ 17.8 อายุ 30 – 40 ปี จานวน 17
คน ร้อยละ 23.3 และ 41 – 50 ปี ขน้ึ ไป จานวน 25 คน ร้อยละ 34.2 อายุมากกว่ามากกว่า 50 ปี จานวน 18
คนร้อยละ 24.7 การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 60 คนร้อยละ 82.2 ระดับปริญญาโท จานวน 13 คน ร้อย
ละ 17.8 และระดับปริญญาเอก จานวน - คน ร้อยละ- ประสบการณ์ปฏิบตั งิ าน น้อยกว่า 10 ปี จานวน 9 คน
ร้อยละ 12.3 – 25 ปี จานวน 35 คน ร้อยละ 47.9 ปี ข้นึ ไป จานวน 29 คน ร้อ ยละ 39.7 ตาแหน่ งในการ
ปฏิบตั งิ าน ผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน 10 คน ร้อยละ 13.7 รองผูอ้ านวยการโรงเรียน จานวน- คน ร้อยละ
-และครูผสู้ อน จานวน 63 คน ร้อยละ 86.30
2. การประยุ ก ต์ใ ช้ อิ ท ธิ บ าท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึ กษาของ
ข้าราชการครูและบุคคลากรทางศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรสงคราม
2.1 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความพึงพอใจ ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา (ด้านฉันทะ) โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลีย่ 4.03 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากมากไปหาน้อย 3 อันดับ คือ มีการประเมินการ
ประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึก ษาอย่ า งสม่ า เสมอการได้ร ับ มอบหมายให้ป ฏิบ ัติง านที่ต รงกับ ความรู้
ความสามารถมีค วามพอใจที่โ รงเรีย นมีค วามพร้อ มที่จ ะได้ร ับ การประเมิน การประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาทัง้ กระบวนการ
2.2 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ไม่ทอดทิง้ ไม่ทอ้ ถอยในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
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สถานศึกษา (ด้านวิรยิ ะ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.09 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากมากไปหา
น้ อ ย 3 อัน ดับ คือ การได้ เ ข้า รับ การอบรมเพื่อ น าความรู้ม าพัฒ นางานในการประกัน คุ ณ ภาพภายใน
สถานศึกษาไม่ทอดทิ้งการงานให้คงค้
ั ่ าง ปฏิบตั ิงานเสร็จตามกาหนดมีความมุ่งมัน่ และอุทศิ ตนด้วยความ
เพียรพยายาม ในการปฏิบตั งิ าน การประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
2.3 ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทาและทาสิง่ นัน้ ด้วยความคิดเอาจิตฝั กใฝ่ ในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (ด้านจิตตะ) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลีย่ 4.08 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจากมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับ คือมีความหมันตรวจตราและความเรี
่
ยบร้อยของการปฏิบตั งิ านเพื่อ การประกันคุณภาพ
ภายในศึกษาและเรียนรูร้ ายละเอียดของงานทีร่ บั ผิดชอบเสมอ
2.4 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา มีความหมันใช้
่ ปัญญาพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในความสาเร็จในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา (ด้านวิมงั สา)โดยภาพรวม อยู่ในระดับ มาก ค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อจาก
มากไปหาน้อย 3 อันดับ คือสามารถหาวิธกี ารปฏิบตั งิ านได้อย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้ การ
ปฏิบตั งิ านด้วยเหตุผล หลักการ มุ่งผลสัมฤทธิของงานมากกว่
าความรูส้ กึ ส่วนตัวทุกคนในหน่ วยงาน สามารถ
์
ทางานตามแผนงานทีก่ าหนดได้อย่างดี
3. การเปรี ยบเที ยบการประยุกต์ใ ช้ อิทธิ บาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม
3.1 จาแนกตามเพศ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม เพศชาย และเพศหญิง มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4
ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .581
3.2 จาแนกตามอายุ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ที่มีอายุต่ างกันมีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .068
3.3 จาแนกตามระดับการศึกษา ระดับการศึกษาต่างกัน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาสมุ ท ร สงครามมีก าร
ประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา พบว่าไม่มคี วามแตกต่างกัน อย่าง
มีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .938
3.4 จาแนกตามประสบการณ์การทางาน ของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียน
ในสังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม ทีม่ ปี ระสบการณ์การทางาน
ต่างกัน มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยภาพรวมทุกด้าน
พบว่า มีการประยุกต์ใช้แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .280
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สรุปและอภิ ปรายผลของการวิ จยั
จากผลการวิจ ัย พบว่ า ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางศึก ษามีก ารประยุ ก ต์ ใ ช้อิท ธิบ าท 4 ใน
กระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ซึง่ สอดคล้องกับสภาพความเป็ น
จริง ทัง้ นี้เนื่องจาก การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการปฏิบตั หิ น้าทีท่ ด่ี ี มีคุณภาพและเมื่อพิจารณา
เป็ นรายด้าน พบว่า มาก เช่นกัน เรียงตามลาดับ ดังนี้ การประยุกต์ดา้ นวิมงั สา (หมันใช้
่ ปัญญาพิจารณาใคร่
ครวญหาเหตุผลในความสาเร็จ) ฉันทะ (ความพึงพอใจ) วิรยิ ะ (ความเพียรพยายาม ขยัน อดทน ไม่ทอดทิง้ ไม่
ท้อถอย) จิตตะ (ตัง้ จิตรับรูใ้ นสิง่ ทาและทาสิง่ นัน้ ด้วยความคิดเอาจิตฝั กใฝ่ )
เปรียบเทียบการประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามจาแนกตามปั จจัยส่วนบุคคลได้ แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาและ
ตาแหน่ ง พบว่า ข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา โรงเรียนในสังกัดกลุ่ม อัมพวา สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามทีม่ เี พศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษาต่ างกันมีความคิดเห็นต่ อการ
ประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 ในกระบวนการการประกันคุณภาพการศึกษาโดยภาพรวมไม่ แตกต่างกัน ซึ่งไม่
เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้สว่ น ด้านอายุโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีมนี ยั สาคัญทางสถิตทิ ร่ี ะดับ .05 ซึง่
เป็ นไปตามสมมติฐานทีต่ งั ้ ไว้ เมื่อพิจารณาเป็ นราย ด้านพบว่าการประยุกต์ใช้ อิทธิบาท 4 ในกระบวนการ
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษาโรงเรียนในสังกัดกลุ่มอัมพวา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงครามไม่แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจยั ของ
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วิชญาภา เมธีวรฉัตร ได้ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง“การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิทธิบาท 4: กรณีศกึ ษา
โรงเรียนคีรีวงศ์วทิ ยา จังหวัดนครสวรรค์” ผลการศึกษา พบว่า ความคิดเห็นของบุคลากรในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุ ษย์ตามหลักอิทธิบาท 4 ของโรงเรียนคีรวี งศ์วทิ ยา จังหวัดนครสวรรค์ จาแนกตาม เพศ อายุ
ระดับ การศึก ษาและต าแหน่ ง ไม่ แ ตกต่ า งกัน และยัง สอดคล้ อ งกับ ผลการวิจ ัย ของ ไพบู ล ย์ ตัง้ ใจ ได้
ทาการศึกษาวิจยั เรื่อง “ประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ านของพนักงาน ตามหลักอิทธิบาท 4 กรณีศกึ ษาบริษทั
แอมพาสอินดัสตรี จากัด อาเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ” ผลการศึกษา พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา
รายได้ฝ่ ายที่สงั กัด และประสบการณ์ ทางาน พบว่ า ปั จจัยส่ว นบุ คคลไม่ มีผ ลทางให้ป ระสิท ธิภาพในการ
ปฏิบตั ิงานของพนักงาน บริษัท แอมพาสอินดัสตรี จากัด อาเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ตามหลักอิทธิ
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บาท 4 ไม่แตกต่างกัน และยังสอดคล้องกับผลการวิจยั ของ กัญก์วฬาภรณ์ กลิน่ นิ่มนวล ได้ทาการศึกษาวิจยั
เรื่อง “ประสิทธิภาพการบริหารจัดการสานักงานจังหวัดพิษณุ โลกตามหลักอิทธิบาท4” ผลการศึกษาพบว่า
บุคลากรทีม่ เี พศ อายุ ระดับการศึกษา ตาแหน่ งและรายได้ ต่างกัน มีทศั นะต่อประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
สานักงานจังหวัดพิษณุโลกตามหลักอิทธิบาท 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอายุ ทีแ่ ตกต่างกัน
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วิชญาภา เมธีวรฉัตร, การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักอิ ทธิ บาท 4: กรณี ศึกษาโรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา
จังหวัดนครสวรรค์. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
7
กัญก์วฬาภรณ์ กลิน่ นิ่มนวล, ประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการสานักงานจังหวัดพิ ษณุโลก ตามหลักอิ ทธิ บาท
4. วิทยานิพนธ์หลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, 2554
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ศึกษาแนวทางการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ของ
ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางศึก ษา โรงเรีย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา ส านั ก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาสมุทรสงครามข้าราชการครูและบุคลากรทางศึกษา สังกัดกลุ่มอัมพวา สานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสงคราม มีการประยุกต์ใช้อทิ ธิบาท 4 ในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกันซึ่งสอดคล้องกับสภาพความเป็ นจริง โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน อัน
เนื่องมาจากหลักอิทธิบาท 4 เป็ นธรรมทีผ่ ปู้ ฏิบตั ดิ แี ล้วเกิดความพอใจ ความรักใคร่ในสิง่ ทีท่ าไม่ย่อท้อไม่หวัน่
กลัวต่ออุปสรรค และความยากลาบากจดจ่อเฝ้ าคิดเรื่องนัน้ ใจอยู่กบั งานนัน้ ด้วยการใช้ปัญญาพิจารณาหาเหตุ
และผล ซึ่งสอดคล้ อ งกับงานวิจยั ที่เ กี่ย วข้อ งกับ พระมหาวุฒิก ร บัว ทอง “การใช้ห ลัก อิท ธิบ าท 4 ในการ
บริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ ม
7” ผลการศึกษา พบว่า ครูโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเกีย่ วกับการใช้
อิทธิบาท 4 ในการบริหารงานของผูบ้ ริหารโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะเชิ งนโยบาย
จากผลการวิจยั เชิงนโยบายด้านฉันทะ พบว่ าควรมีกลไกในกระบวนการประกันคุณภาพภายใน
สถานศึก ษา ข้า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรอย่ า งเป็ น ระบบและชัด เจนเพื่อ พัฒ นางานการประกัน คุ ณภาพ
การศึกษา กาหนดนโยบายในการประกันคุณภาพโดยแบ่งงานความรับผิดชอบให้บุคลากรทุกคนมีสว่ นร่วมใน
การวางนโยบายร่วมกัน อย่ างแท้จ ริง ควรปลูกฝั งจิตใต้สานึก ที่ดีในด้านการส่ง เสริมการประกัน คุณภาพ
การศึกษาให้มคี วามพร้อมในการรับการประกันคุณภาพภายใน
2. ข้อเสนอแนะสาหรับนาผลการวิ จยั ไปใช้ ในเชิ งปฏิ บตั ิ ในกระบวนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึ ก ษา ของข้ า ราชการครูแ ละบุ ค ลากรทางศึ ก ษา โรงเรี ย นในสัง กัด กลุ่ ม อัม พวา
สานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาสมุทรสงคราม
2.1 ควรมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร การให้ความรู้ เรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาให้
บุคคลากรทุกระดับทราบอย่างต่อเนื่องและมีการอบรมเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาอย่างน้อยปี ละ 1
ครัง้
2.2 ควรนาหลักอิทธิบาท 4 ในด้านฉันทะ ด้านวิรยิ ะ ด้านจิตตะ ด้านวิมงั สา โดยการให้ความรู้
คาแนะนาในสิง่ ทีเ่ ป็ นประโยชน์ให้กบั บุคลากรทุกคน
3. ข้อเสนอแนะในครังต่
้ อไป
3.1 ควรที่จะศึกษาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนาด้านอื่น ๆ แล้วนามาประยุกต์ใช้เกี่ยวกับการ
ประกันคุณภาพ
3.2 ควรทีจ่ ะศึกษาวิจยั สาเหตุปัจจัยทีม่ ผี ลต่อการประกันคุณภาพการศึกษา
3.3 ควรทีจ่ ะมีการเพิม่ เครื่องมือในการทาวิจยั ให้มากขึน้
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