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การศึ ก ษาวิ จั ย เชิ ง ปริ ม าณเรื่ อ งป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ การใช ห ลั ก ธรรมพรหมวิ ห าร 4 ในการ
ดําเนินงานของบุคลากร ในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการดําเนินงาน และปจจัยที่มีความสัมพันธตอการใช
หลั ก ธรรมพรหมวิ ห าร 4 ในการดํ า เนิ น งานของของบุ ค ลากรในโรงเรี ย นมั ธ ยมศึ ก ษาเขตตลิ่ ง ชั น
รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จากประชากรทั้งหมด ซึ่งเปนบุคลากรในโรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร 4 โรงเรียน สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ และการทดสอบความสัมพันธ
ของตัวแปรโดย ใชสถิติ Chi-Square Tests และคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบ Gamma โดยกําหนด
ระดับนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ผลการวิจัยพบวา การประยุกตใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตตลิ่ง
ชัน อยูในระดับต่ํา โดยปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับการประยุกตใชหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไดแก
อายุ ระดับการศึกษา ความตองการความมั่นคงในชีวิตการทํางาน การตองการการยอมรับจากสังคม การ
รับรูนโยบายและการประเมินผล อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.05
ขอเสนอแนะจากการวิจัยคือ ผูบริหารโรงเรียนควรกําหนดนโยบายการประยุกตใชหลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ในการดําเนินงาน และฝกอบรมบุคลากรใหมเกี่ยวกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ตั้งแต
ปฐมนิเทศ และมีการติดตามประเมินผลที่ยึดหลักพรหมวิหาร 4 เปนตัวชี้วัดการทํางานของบุคลากร มี
กระบวนการเชิดชูเกียรติ การใหรางวัลและสรางแรงจูงใจในการเปนแบบอยางที่ดีของบุคลากร
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป ใหความสําคัญกับการวิจัยเชิงคุณภาพ และเชิงปฏิบัติการ
คนหาปจจัยที่มีความสัมพันธการขับเคลื่อนการปฏิบัติใหเปนรูปธรรม การบูรณาหลักพรหมวิหาร 4 กับ
การเรียนการสอนตอไป
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This quantitative study examined the Factors Affected to the Implementation of four
Principle Virtues on Human Resource Management of the Secondary Schools, Taling Chan District,
Bangkok the objectives were to study the behavior of the four cardinal virtues principles in their
operations and factors related to the principle of operation of the four cardinal virtues of school
personnel in Taling Chan district. The research tool was questionnaire with the total population of
school personnel in Taling Chan, Bangkok 4 school for 170 staff. The statistics used in this research
were frequency, percentage and test relationships among variables were analyzed using Chi-Square
Tests and Gamma correlation coefficients with statistically significant at the 0.05 level .
The findings showed that implementation of the principle virtues of the four secondary
schools in Taling Chan was at low level. The factors associated with the application of four principles
virtues were age, education, stability requirements in live performance, the need for social
acceptance, awareness and policy evaluation with statistically significant at 0.05 .
Recommendations from the research were: School administrators, policy makers should
apply the principles in the four cardinal virtues and training new personnel on principles from the four
cardinal virtues orientation, monitoring and evaluation indicators are based on four cardinal virtues of
the personnel, honor the process, reward and motivation to be a good model of personnel.
Recommendations for the research next time. They should focus on qualitative research and
workshops. Factors associated with driving a concrete practical integration of the four cardinal virtues
of the next instruction.
(2)

