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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศกึษาหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนประถมศกึษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม และ 2) เปรียบเทียบหลักกัลยาณมิตรธรรมของ
ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร จำานวน 286 คน ที่ได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถามจำานวน 70 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ค่าความเชื่อมั่น และการทดสอบค่าที

ผลการวิจัยพบว่า 

1. หลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

2. เมื่อเปรียบเทียบหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารเพศหญิง มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมบริหารงานสูงกว่าเพศชาย และต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำาแนก
ตามอายุ ในภาพรวม พบว่า ผู้บริหารอายุน้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมบริหารงาน 
สูงกว่าผู้บริหารอายุมาก และต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 จำาแนกตามประสบการณ์ ในภาพรวม 
พบวา่ ผูบ้ริหารทีม่ปีระสบการณน์อ้ย มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกักลัยาณมติรธรรมบรหิารงานสงูกวา่ผูบ้รหิาร
ที่มีประสบการณ์มาก และต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
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Abstract

The research objectives were: 1) To study the good friend principle of the 
primary school administrators of Bangkok Metropolis Office of Primary Education Area 
in overall scenario, 2) To compare the good friend principle of the primary school 
administrators of Bangkok Metropolis Office of Primary Education Area categorized 
by gender, age and work experience. The sample group comprised of 286 primary 
school administrators selected by simple random sampling. The instruments used in the  
research were questionnaires containing 70 questions. The statistics applied for the data 
analysis were means, standard deviations, confidence value and t-test.

The research result came out that : 

1. The good friend principle of the primary school administrators of Bangkok 
Metropolis Office of Primary Education Area, in overall scenario was at the very much 
level, 2) When compared by the good friend principle of the primary school administrators  
of Bangkok Metropolis Office of Primary Education Area, categorized by sex or gender 
in overall scenario, it was found that the female administrators had opinions about the 
good friend principle application higher than the male administrators that was different 
with statistical significance level at .001. When categorized by age in overall view, it 
was found that the younger administrators had opinions about the good friend principle  
application higher than the older administrators that was different with statistical  
significance level at .001. When categorized by work experience as a whole scenario,  
it was found that the less working experienced administrators had opinions about 
the good friend principle application higher than the more working experienced  
administrators that was different with statistical significance level at .001. 

คำาสำาคัญ: หลักกัลยาณมิตรธรรม, ผู้บริหาร 

Keywords: Good Friend Principle, Administrators 

บทนำา

การศกึษาเปน็ปจัจยัทีส่ำาคัญซ่ึงจะชว่ยทำาใหอ้งคก์ารตา่ง ๆ  สามารถเรยีนรูแ้ละพัฒนาตนเองใหไ้ปสู ่
ความสำาเรจ็ได ้เพราะการศกึษาเปน็การพฒันาทรพัยากรทกุดา้นใหม้คีณุภาพและประสทิธภิาพสงูสดุโดยเฉพาะ 
อยา่งยิง่ทรพัยากรมนษุย ์ซึง่สง่ผลใหท้รพัยากรนัน้ ๆ  ไดน้ำาความรูไ้ปใชใ้นการประกอบอาชพีในการดำาเนนิชวีติ  
และพัฒนาประเทศชาติได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ตรัสไว้
ตอนหนึ่งว่า “...การศึกษาเป็นเครื่องมืออันสำาคัญในการพัฒนาความรู้ ความคิด ความประพฤติ ทัศนคติ 
ค่านิยม และคุณธรรมของบุคคล เพื่อให้เป็นพลเมืองดี มีคุณภาพและประสิทธิภาพ การพัฒนาประเทศ 
ก็ย่อมทำาได้สะดวกราบรื่น ได้ผลที่แน่นอนและรวดเร็ว...” (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
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2540: 1) ดังนัน้ การพัฒนาการศึกษานัน้จึงเป็นหน้าที่ของทุกคนทุกฝ่ายที่จะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจงัและ
ตอ่เนือ่งเพือ่ใหก้ารศกึษาไดเ้ดนิหนา้ตอ่ไปอยา่งไมห่ยดุยัง้ และหนว่ยงานทีใ่หค้วามรูใ้นการพฒันาสิง่ตา่ง ๆ   
และผลิตทรัพยากรมนุษย์ ก็คือโรงเรียนหรือสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาต้องเป็นผู้ออกแบบและ 
จดัระบบการศกึษา ทัง้ระบบความคดิและระบบบรหิาร ซึง่หมายรวมถงึการนำาเอาทรพัยากรเพือ่การศกึษาไป
บริหารให้เกิดผลผลิตทางการศึกษาตามที่ระบบการศึกษาของประเทศต้องการ (เกษม วัฒนชัย, 2546: 19)

ในการบริหารสถานศึกษานั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องปฏิบัติเกี่ยวกับบุคคลหลายฝ่าย เพราะ
ฉะนั้น ผู้บริหารจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยคุณธรรมและจริยธรรมนั้นเกิดจากการที่ผู้บริหาร 
นำาเอาหลักธรรมมาใช้ในสถานศึกษา ควบคู่กับการบริหารทรัพยากรการศึกษาทั้งหลาย สถานศึกษานั้น 
จะไดช้ือ่วา่ เปน็สถานศึกษาทีมี่คุณธรรม มีคุณภาพดเียีย่ม ทัง้ทางดา้นการศกึษาและทางดา้นการประพฤตติน 
ของผู้บริหาร อีกทั้งยังเป็นที่เคารพยกย่องจากบุคคลภายนอก โดยเฉพาะผู้ปกครองนักเรียน เมื่อเขาได้เห็น
บุตรหลานที่จบจากโรงเรียนนี้มีความรู้ดีมีความประพฤติดี ก็ย่อมสรรเสริญว่าเป็นโรงเรียนที่สร้างบุคลากร 
ให้เป็นคนดีได้ ซ่ึงสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6 ว่า การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดำารงชีวิต สามารถ
อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545: 5)

ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมจริยธรรมนั้น ต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจกว้างขวาง หูกว้าง ตากว้าง 
หมัน่สอดสอ่งดแูลความทกุขส์ขุของผูท้ีอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบับญัชาเสมอหนา้กนั ผูบ้รหิารตอ้งเปน็ผูป้ระกอบดว้ย
ความไม่เอนเอียง และที่สำาคัญต้องมีกัลยาณมิตรธรรม คือความเป็นมิตรแท้ เพื่อนแท้ ทั้งต่อคณะผู้บริหาร 
และต่อบุคลากรทุกฝ่าย กล่าวคือจะต้องเป็นผู้เป็นที่รัก น่าเคารพ น่ายกย่อง เป็นต้น จึงจะทำางานด้วยกัน
ได้อย่างสะดวก ตลอดจนทำาให้งานด้านการบริหารจัดการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นไป

ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึได้ทำาการวจิยัเก่ียวกับหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนประถมศกึษา  
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อนำาผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.  เพื่อศึกษาระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม

2. เพื่อเปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพของผู้บริหารโดยจำาแนกตามเพศ อายุ และ
ประสบการณ์ 
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สมมติฐานของการวิจัย

1. ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก

2. ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพของผู้บริหารโดยจำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ

ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

 1.1 ประชากร ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ที่ปฏิบัติงานในปีการศึกษา 2555 จำานวน 37 โรงเรียน ๆ ละ  
15 คน รวมทั้งสิ้น 555 คน

 1.2 กลุ่มตัวอย่าง ที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างโรงเรียน โดยใช้วิธ ี
การสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) จากประชากรจำานวน 37 โรงเรียน สุ่มมาร้อยละ 70 
ได้จำานวน 26 โรงเรียนและสุ่มผู้บริหารโรงเรียนร้อยละ 70 ได้ผู้บริหาร จำานวน 11 คน รวมทั้งสิ้น 286 คน  
ซึ่งสูงกว่าตารางการเลือกกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970: 607-608) 
และยอมรับได้

2. ขอบเขตด้านเนื้อหาและตัวแปรที่ศึกษา 

 2.1 ด้านเนื้อหา

  ผู้วิจัยมุ่งศึกษาหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบที่จะพึงศึกษาตามหลักกัลยาณมิตรธรรม 
ของพระพุทธเจ้าที่อธิบายโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545: 280) 

 2.2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

  2.2.1 ตัวแปรต้นหรือตัวแปรอิสระ (Independent Variable) หมายถึง ส่วนที่เป็น
สถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่

   2.2.1.1 เพศ จำาแนกเป็น

    1) ชาย

    2)  หญิง
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   2.2.1.2  อายุ จำาแนกเป็น

    1)  อายุน้อย (ต่ำากว่า 45 ปี)

    2)  อายุมาก (45 ปีขึ้นไป)

   2.2.1.3  ประสบการณ์ จำาแนกเป็น

    1)  ประสบการณ์น้อย (ต่ำากว่า 10 ปี)

    2)  ประสบการณ์มาก (10 ปีขึ้นไป)

  2.2.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ หลักกัลยาณมิตรธรรมของ
พระพุทธเจ้าที่อธิบายโดยพระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2545: 280) ประกอบด้วย

   2.2.2.1 กัลยาณมิตรธรรม 7

    1)  ปิโย (น่ารัก)

    2)  ครุ (น่าเคารพ)

    3)  ภาวนีโย (น่ายกย่อง)

    4)  วัตตา (รู้จักพูดให้ได้เหตุผล)

    5)  วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา)

    6)  คัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (พูดเรื่องล้ำาลึกได้)

    7)  โน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำาในอฐานะ)

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี ้เปน็แบบสอบถามทีผู่ว้จิยัสรา้งขึน้โดยยดึหลกัตามแนวคดิ ทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ลักษณะเครื่องมือ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามแบ่งเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษา ได้แก่ เพศ อายุ 
ประสบการณ์ในการทำางาน คำาถามมีลักษณะแบบเลือกตอบโดยให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกทำาเครื่องหมาย 
Pลงใน £	ที่ตรงกับความเป็นจริง

ตอนที่ 2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับหลักกัลยาณมิตรธรรมของพระพุทธเจ้าที่อธิบายโดย 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) จำานวน 70 ข้อ แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น  
5 ระดับ ตามแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert’s Scales) 
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การสร้างเครื่องมือ

1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด จากตำารา และค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และอินเทอร์เน็ต

2.  กำาหนดทฤษฎกีรอบแนวคดิเกีย่วกบัการบรหิารการเปลีย่นแปลงเพือ่เปน็แนวทางในการสรา้ง
แบบสอบถาม

3.  นำาแบบสอบถามเสนออาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ เพ่ือพิจารณาแก้ไขข้อบกพร่องให้มี 
ความถูกต้อง ครอบคลุมวัตถุประสงค์ พร้อมทั้งตรวจสอบสำานวนภาษาที่ใช้ในแบบสอบถาม

4.  นำาแบบสอบถามที่สร้างแล้วนั้น ให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 5 ท่านพิจารณาตรวจสอบความ 
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา และด้านการวัด การประเมินผล ค่า IOC +1

5.  นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาด้านการวัดและการประเมินผล 
มาแก้ไขข้อบกพร่องแล้วนำาไปทดลองใช้ 

6.  ตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ค่าความเชื่อมั่น .96

7.  นำาแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้วไปจัดทำาเป็นแบบสอบถามฉบับจริงและ 
นำาไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู้วิจัยทำาการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสอบถามตามแบบสอบถาม
ที่สร้างขึ้น มีขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลดังนี้

1. ขอหนังสือจากสำานักงานโครงการบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ออกหนังสือถึง
ผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพ่ือขอ
ความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

2. ผู้วิจัยดำาเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยแจกแบบสอบถามไปยังกลุ่มตัวอย่างที่ปฏิบัติ
หนา้ทีผู่บ้รหิารโรงเรยีนประถมศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร และเกบ็รวบรวม
แบบสอบถามคืนด้วยตนเอง

การวิเคราะห์ข้อมูล

การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้วิจัยได้นำาแบบสอบถามที่ได้รับคืนมาตรวจสอบความ
สมบูรณ์ และวิเคราะห์ข้อมูล หาค่าทางสถิติด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสำาเร็จรูปเป็น 
การวิเคราะห์เชิงปริมาณโดยแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน ดังนี้

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพของผู้บริหารสถานศึกษาทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาความถ่ีร้อยละ
และนำาเสนอรูปแบบตารางประกอบความเรียง จำานวน 3 ข้อ
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ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา จำานวน 70 ข้อ 
แล้วทำาการวิเคราะห์ข้อมูลโดยนำาคะแนนที่ได้มาคำานวณหาค่าเฉลี่ย ( X ) และค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) แล้วนำาไปเปรียบเทียบค่า t-test (Independent)

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

1.  ค่าเฉลี่ย X  (วิรัตน์ พ่วงเพ็ชร, 2550: 48)

2.  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) (กนกพรรณ จันทร์วงษ์, 2550: 79)

3.  ค่า t-test (Independent) (วิรัช ณัฏฤทธิ์, 2550: 84)

สรุปผลการวิจัย

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ สรุปสาระสำาคัญของการศึกษาได้ดังนี้

ตอนที่ 1 พบวา่ ขอ้มูลสถานภาพของผูบ้รหิารทีต่อบแบบสอบถามเกีย่วกบัการบรหิารแนวพทุธ : 
หลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพ-
มหานคร จำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์ 

เพศ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จำานวน 184 คน  
คิดเป็นร้อยละ 64.30 และเป็นเพศหญิง จำานวน 102 คน คิดเป็นร้อยละ 35.70

อายุ พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุมาก ตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป 
จำานวน 156 คน คดิเปน็รอ้ยละ 54.50 และมอีายนุอ้ย ต่ำากวา่ 45 ป ีจำานวน 130 คน คดิเปน็รอ้ยละ 45.50 

ประสบการณ ์พบวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีต่อบแบบสอบถามสว่นใหญม่ปีระสบการณม์าก ตัง้แต ่
10 ปีขึ้นไป จำานวน 178 คน คิดเป็นร้อยละ 62.20 และมีประสบการณ์น้อย ต่ำากว่า 10 ปี จำานวน 108 คน  
คิดเป็นร้อยละ 37.80 

ตอนที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียน 
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก  
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อยได้ ดังนี้ ด้านวัตตา (รู้จักพูดให้ได้ผล) ด้านภาวนีโย (น่ายกย่อง) ด้านปิโย  
(น่ารัก) ด้านคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถ้อยคำาล้ำาลึกได้) ด้านโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำาใน 
อฐานะ) ด้านวจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา) และต่ำาสุด ได้แก่ ด้านครุ (น่าเคารพ) ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม

ตอนที่ 3 พบวา่ ในภาพรวม ระดับหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนประถมศกึษา 
ในเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศชาย และเพศหญิง ผูบ้รหิารสถานศกึษา
ที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษา
ที่เป็นเพศชาย และต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ .001 เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 
1. ด้านวัตตา (รู้จักพูดให้ได้ผล) 2. ด้านวจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา) 3. ด้านคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา 
(แถลงถ้อยคำาล้ำาลึกได้) 4. ด้านปิโย (น่ารัก) 5. ด้านโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำาในอฐานะ) 6. ด้าน 
วจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา) 7. ด้านครุ (น่าเคารพ) ดังภาพที่ 2
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 เพศ  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาท่ีตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 
184 คน คิดเปนรอยละ 64.30 และเปนเพศหญิง จํานวน 102 คน คิดเปนรอยละ 35.70 
 อายุ  พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุมาก ตั้งแต 45 ป 
ข้ึนไป จํานวน 156 คน  คิดเปนรอยละ 54.50  และมีอายุนอย  ต่ํากวา 45 ป จํานวน 130 คน คิดเปน
รอยละ 45.50   
 ประสบการณ พบวา ผูบริหารสถานศึกษาที่ตอบแบบสอบถามสวนใหญมีประสบการณ
มาก ตั้งแต 10 ป ข้ึนไป จํานวน 178 คน  คิดเปนรอยละ 62.20 และมีประสบการณนอย ต่ํากวา 10 ป 
จํานวน 108 คน  คิดเปนรอยละ  37.80  
 ตอนท่ี 2 พบวา คาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผูบริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยูใน
ระดับมาก  เรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้ ดานวัตตา (รูจักพูดใหไดผล) ดานภาวนีโย 
(นายกยอง)  ดานปโย (นารัก)  ดานคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถอยคําลํ้าลึกได) ดานโน จัฏฐาเน 
นิโยชเย (ไมชักนําในอฐานะ) ดานวจนักขโม (อดทนตอถอยคํา) และตํ่าสุดไดแก  ดานครุ 
(นาเคารพ) ดังภาพที่ 1 
 

 
ภาพที่ 1 ระดับหลักกัลยาณมติรธรรมของผูบริหารในโรงเรียนประถมศกึษา ในเขตพืน้ท่ี  

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม 
 

 ตอนที่ 3 พบวา ในภาพรวม ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศชาย และ 
เพศหญิง ผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนเพศหญิงมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักกัลยาณมิตรธรรม
บริหารงานสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนเพศชาย และตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี .001 

 ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6  ด้านที่ 7 รวม

ภาพที่ 2 เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามเพศชายและเพศหญิง ในภาพรวม
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เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยที่สุด ไดแก  1. ดานวัตตา (รูจักพูดใหไดผล) 2. ดานวจนักขโม 
(อดทนตอถอยคํา) 3. ดานคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถอยคําลํ้าลึกได) 4. ดานปโย (นารัก) 
5. ดานโน  จัฏฐาเน  นิโยชเย  (ไมชักนําในอฐานะ)  6. ดานวจนักขโม  (อดทนตอถอยคํา) 
7. ดานครุ(นาเคารพ)  ดังภาพที่ 2 
 

 
 
 
 
 

ภาพที่ 2    เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมติรธรรมของผูบริหารในโรงเรียนประถมศกึษา ในเขต 
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามเพศชายและเพศหญิง  ในภาพรวม 

กกกกกกกก 
  ตอนท่ี 4 พบวา ในภาพรวม ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามอายุ ผูบริหาร
สถานศึกษาที่มีอายุนอยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักกัลยาณมิตรธรรมบริหารงานสูงกวา
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีอายุมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 เรียง
ตามลําดับจากมากไปหานอยท่ีสุด ไดแก 1. ดานภาวนีโย (นายกยอง) 2. ดานวัตตา (รูจักพูดให
ไดผล) 3. ดานคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถอยคําลํ้าลึกได) 4. ดานปโย (นารัก)  5. ดานโน 
จัฏฐาเน นิโยชเย (ไมชักนําในอฐานะ) 6. ดานวจนักขโม (อดทนตอถอยคํา) 7. ดานครุ(นาเคารพ) 
ดังภาพที่ 3 
 

                  ผูบริหารเพศชาย 
                  ผูบริหารเพศหญิง 

 ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6  ด้านที่ 7 รวม

ผู้บริหารเพศชาย       ผู้บริหารเพศหญิง
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ตอนที่ 4 พบวา่ ในภาพรวม ระดับหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้รหิารในโรงเรยีนประถมศกึษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามอายุ ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุน้อย 
มคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกักลัยาณมติรธรรมบรหิารงานสงูกวา่ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อีายมุาก และ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เรียงตามลำาดับจากมากไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1. ด้าน
ภาวนีโย (น่ายกย่อง) 2. ด้านวัตตา (รู้จักพูดให้ได้ผล) 3. ด้านคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถ้อยคำา 
ล้ำาลึกได้) 4. ด้านปิโย (น่ารัก) 5. ด้านโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำาในอฐานะ) 6. ด้านวจนักขโม (อดทน
ต่อถ้อยคำา) 7. ด้านครุ (น่าเคารพ) ดังภาพที่ 3

ผู้บริหารอายุน้อย       ผู้บริหารอายุมาก

ภาพที่ 3 เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามอายุน้อยและอายุมาก ในภาพรวม

ตอนที่ 5 พบว่า ในภาพรวม ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถม
ศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามประสบการณ์ ผู้บริหารสถานศึกษา 
ที่มีประสบการณ์น้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมบริหารงานสูงกว่าผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 เรียงตามลำาดับ 
จากมากไปหาน้อยที่สุด ได้แก่ 1. ด้านวัตตา (รู้จักพูดให้ได้ผล) 2. ด้านภาวนีโย (น่ายกย่อง) 3. ด้าน
คัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถ้อยคำาล้ำาลึก) 4. ด้านปิโย (น่ารัก) 5. ด้านโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชัก
นำาในอฐานะ) 6. ด้านวจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา) 7. ด้านครุ (น่าเคารพ) ดังภาพที่ 4

10 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 3   เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมติรธรรมของผูบริหารในโรงเรียนประถมศกึษา ในเขตพืน้ท่ี 

การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จาํแนกตามอายนุอยและอายุมาก ในภาพรวม 
 
 ตอนที่ 5 พบวา ในภาพรวม ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผูบริหารในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จําแนกตามประสบการณ 
ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณนอยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใชหลักกัลยาณมิตรธรรม
บริหารงานสูงกวาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสบการณมาก และแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .001 เรียงตามลําดับจากมากไปหานอยท่ีสุด ไดแก  1. ดานวัตตา (รูจักพูดใหไดผล) 
2. ดานภาวนีโย(นายกยอง)  3. ดานคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถอยคําลํ้าลึก) 4. ดานปโย (นารัก)  
5. ดานโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไมชักนําในอฐานะ) 6. ดานวจนักขโม (อดทนตอถอยคํา) 7. ดานครุ 
(นาเคารพ) ดังภาพที่ 4 
 

                  ผูบริหารอายุนอย 
                  ผูบริหารอายุมาก 

 ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6  ด้านที่ 7 รวม
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ภาพที่ 4 เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จำาแนกตามประสบการณ์น้อย และประสบการณ์มาก ในภาพรวม

อภิปรายผลการวิจัย

ผู้วิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์เพื่อตอบสมมุติฐานของการวิจัยและอภิปรายผลที่ค้นพบ 
ดังต่อไปนี้

1. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 1 ที่ว่า “เพื่อศึกษาระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหาร
ในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ในภาพรวม” นั้น จากการ
สรุปผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใช้หลักกัลยาณมิตรธรรมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้ตอบรับสมมุติฐานข้อที่ 1  
ทีว่่า “ระดบัหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้ริหารในโรงเรยีนประถมศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
กรุงเทพมหานคร ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก” นั้นแล้ว เมื่อพิจารณาโดยรวมแต่ละด้าน พบว่า ทุกด้าน
อยู่ในระดบัมาก เมือ่เรยีงลำาดบัจากคา่เฉลีย่มากทีส่ดุลงไปหานอ้ยทีส่ดุ ไดแ้ก ่ดา้นวตัตา (รูจ้กัพดูใหไ้ดผ้ล)  
ด้านภาวนีโย (น่ายกย่อง) ด้านปิโย (น่ารัก) ด้านคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถ้อยคำาล้ำาลึกได้)  
ด้านโน จัฏฐาเน นิโยชเย (ไม่ชักนำาในอฐานะ) ด้านวจนักขโม (อดทนต่อถ้อยคำา) และ ด้านครุ (น่าเคารพ) 

ผูวิ้จยัมคีวามเหน็วา่ ผูบ้รหิารทกุทา่นตา่งเป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถในบรหิารจดัการงานในองคก์ร 
ของตน แต่จะมีเพียงรู้อย่างเดียวก็ไม่ได้ เพราะผู้บริหารต้องทำางานร่วมกับคนเป็นจำานวนมาก ทั้งเพื่อน 
ร่วมงาน หรือแม้แต่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาก็ตาม จึงจำาเป็นที่จะต้องมีคุณธรรมจริยธรรมอันดีในการบริหาร
จัดการ เพื่อให้ทุกฝ่ายได้ทำางานร่วมกันอย่างมีความสุข

2. จากวัตถุประสงค์การวิจัยข้อที่ 2 ที่ว่า “เพ่ือเปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของ 
ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตามสถานภาพของ
ผู้บริหารโดยจำาแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์” นั้น

11 
 

 
 
 
 
 
ภาพที่ 4  เปรียบเทียบระดับหลักกัลยาณมติรธรรมของผูบริหารในโรงเรียนประถมศกึษา ในเขต 

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  จําแนกตามประสบการณนอย และ 
ประสบการณมาก ในภาพรวม 

 
อภิปรายผลการวิจัย 
 ผูวิจัยอภิปรายผลตามวัตถุประสงคเพื่อตอบสมมุติฐานของการวิจัยและอภิปรายผลท่ี
คนพบดังตอไปน้ี 
 1.  จากวัตถุประสงคการวิจัยขอท่ี 1 ท่ีวา “เพื่อศึกษาระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของ
ผูบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา   ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร 
 ในภาพรวม” นั้น จากการสรุปผลการวิจัย พบวา ในภาพรวม ผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ใชหลักกัลยาณมิตรธรรมอยูใน
ระดับมาก ท้ังนี้ตอบรับสมมุติฐานขอท่ี 1 ท่ีวา  “ระดับหลักกัลยาณมิตรธรรมของผูบริหารใน
โรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร  ในภาพรวม อยู 
ในระดับมาก” นั้นแลว เม่ือพิจารณาโดยรวมแตละดาน พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก เม่ือ
เรียงลําดับจากคาเฉล่ียมากท่ีสุดลงไปหานอยที่ สุด  ไดแก   ดานวัตตา  ( รูจักพูดใหไดผล) 
ดานภาวนีโย (นายกยอง) ดานปโย (นารัก) ดานคัมภีรัญจะ กะถัง กะตา (แถลงถอยคําลํ้าลึกได) 

                  ผูบริหารประสบการณนอย 
                  ผูบริหารประสบการณมาก 

 ด้านที่ 1  ด้านที่ 2  ด้านที่ 3  ด้านที่ 4  ด้านที่ 5  ด้านที่ 6  ด้านที่ 7 รวม
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จำาแนกตามเพศ ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา 
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครที่เป็นเพศหญิงมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม
บรหิารงานสงูกวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาทีเ่ปน็เพศชาย และแตกตา่งกนัอยา่งมนียัสำาคญัทางสถติ ิทัง้นี ้เพราะวา่  
โดยธรรมชาติของเพศหญิงนั้นจะมีความน่ารัก อ่อนหวาน อ่อนโยน เรียบร้อย รู้จักพูด จึงสามารถใช้หลัก
กัลยาณมิตรธรรมนี้ได้ดีกว่าเพศชาย ซึ่งเพศชายนั้น โดยธรรมชาติแล้วเป็นคนแข็งเกล้า ดุดัน ไม่เชื่ออะไร
ง่าย ๆ จึงยากที่จะเข้าใจในหลักธรรมที่ละเอียดอ่อน และน้อมนำามาปฏิบัติได้ไม่มากนัก

จำาแนกตามอายุ ผลการวิจัย พบว่า ในภาพรวม ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา  
ในเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครที่มีอายุน้อยมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักกัลยาณมิตรธรรม
บริหารงานสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุมาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ ทั้งนี้ เพราะว่า  
ผู้บริหารที่มีอายุน้อย ยังคงเที่ยงตรงในหลักการ และวิชาการที่จะน้อมนำามาประพฤติปฏิบัติ เนื่องจาก 
ต้องทำางานร่วมกับบุคคลหลายจำาพวก จึงต้องผูกมิตรอ่อนน้อมถ่อมตน ขยันขันแข็งเน้นหนักในหลักการ

จำาแนกตามประสบการณ ์ผลการวจิยั พบวา่ ในภาพรวม ผูบ้รหิารสถานศกึษาโรงเรยีนประถมศกึษา  
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษากรงุเทพมหานครทีม่ปีระสบการณน์อ้ยมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการใชห้ลกักลัยาณมติร
ธรรมบริหารงานสูงกว่าผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์มาก และแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ 
ทัง้นี ้เพราะวา่ ประสบการณใ์นการทำางาน ถือได้วา่ไมเ่ปน็อปุสรรคตอ่การนอ้มนำาเอาหลักธรรมเขา้มาบรูณาการ 
ในการทำางานเนือ่งจากแตล่ะบคุคลมีความรู้ความสามารถทีแ่ตกตา่งกนัยอ่มมขีอ้เสนอแนะและแนวทางปฏบิตัิ
ในการทำางานที่หลากหลายอันจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารหน่วยงาน องค์กร หรือโรงเรียนได้  
หากแต่ผู้ที่มีประสบการณ์น้อยยังต้องยึดหลักการมากกว่าผู้มีประสบการณ์มากเท่านั้นเอง 

ข้อเสนอแนะ

จากการศึกษาเรื่องการบริหารแนวพุทธ : หลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารในโรงเรียน 
ประถมศกึษา ในเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษากรงุเทพมหานคร ครัง้นี ้มขีอ้เสนอแนะจากคา่ทีต่่ำาสดุ ดงันี้

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

จากผลการวิจัยนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งเป็นแนวทางในการศึกษาการวิจัยในเร่ืองหลัก
กัลยาณมติรธรรมของผูบ้ริหารในโรงเรียนประถมศกึษา ในเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษากรงุเทพมหานคร 
ดังนี้

1.  จากผลการวจิยัหลกักลัยาณมติรธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาดา้นคร ุ(นา่เคารพ) นัน้ พบวา่ 
ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่ำาสุดเป็นอันดับ 1 เพราะการวางตัวของผู้บริหารบางคน บางท่าน ในแต่ละโรงเรียน
มลีกัษณะทีแ่ตกตา่งกนัออกไป จากความคิดเหน็ของผูบ้รหิารในโรงเรยีนประถมศกึษาทีไ่ดเ้กบ็ขอ้มลูผูบ้รหิาร
บางโรงเรยีนทำาตวัไมน่า่เคารพ นา่ศรัทธาของเพือ่นรว่มงาน ดงันัน้ จงึควรมกีารอบรมสมัมนาเรือ่งการพฒันา
บุคลิกภาพสำาหรับผู้บริหาร ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้บริหารเป็นผู้ดูดี สง่ามีราศี น่าเกรงขาม มีการประพฤติตนตาม
สมควรแก่สถานะ และมีจริยาที่น่าเป็นแบบอย่าง
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2. จากผลการวิจัยหลักกัลยาณมิตรธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาด้านวจนักขโม (อดทนต่อ
ถ้อยคำา) นั้น พบว่า ผู้บริหารมีความคิดเห็นต่ำาสุดเป็นอันดับ 2 เนื่องด้วยการบริหารจัดการของผู้บริหาร
บางท่านยังคงเป็นไปด้วยอำานาจของโทสะเข้าควบงำา เมื่อไม่ได้ดังใจก็พร้อมที่จะบันดาลโทสะให้กับเพ่ือน 
ร่วมงาน ดังนั้น ควรมีโครงการอบรมสมาธิ เจริญจิตภาวนาแด่ผู้บริหารในวันสำาคัญทางศาสนา เพื่อเป็น 
การข่มอารมณ์ให้ยอมรับฟังสิ่งที่มากระทบทั้งที่เป็นเรื่องจริง หรือไม่จริงอย่างไร 

ข้อเสนอแนะสำาหรับการทำาวิจัยครั้งต่อไป

จากการวิจัยนี้ ผู้วิจัยได้ทำาการศึกษาเรื่องการบริหารแนวพุทธ : หลักกัลยาณมิตรธรรมของ 
ผู้บริหารในโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร สำาหรับการวิจัย 
ครั้งต่อไปนั้นควรทำาการศึกษา ดังนี้

1.  ศึกษากลุ่มตัวอย่างอื่น ๆ นอกจากผู้บริหารสถานศึกษา เช่น ครูผู้ทำาการสอน เป็นต้น 
เนื่องจากครูผู้สอนต้องสร้างความเป็นมิตรไมตรีที่ดีต่อกันกับนักเรียน จะได้ทำาให้ระบบการเรียนการสอน
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.  ศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการขาดความเป็นกัลยาณมิตรในการบริหารจัดการสถานศึกษา  
เน่ืองจากกลุ่มสาระ สาขางานที่แตกต่างกัน ทำาให้ต่างคนต่างมุ่งทำางานของตนโดยไม่สนใจเพ่ือนร่วม 
สถานบัน เป็นต้น

3.  ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักกัลยาณมิตรธรรมกับหลักสังคหวัตถุของผู้บริหารใน 
โรงเรยีนวา่ ถา้ผูบ้ริหารเปน็กลัยามิตรตอ่กนั และอกีทัง้ยงัมกีารสง่เสรมิสนบัสนนุใหก้นัและกนัในดา้นเทคนคิ 
ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อเป็นประโยชน์สูงสุดของกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้ว ผมสัมฤทธิ์
จะเป็นเช่นไร
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