
สาํน
กัวทิ

ยบ
ริก

าร
ฯ 

มหาว
ทิยา

ลยัร
าช

ภฎัรา
ชนคริน

ทร์ 

1 
 

 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป็นมาและความสาํคัญของปญัหา 
 
           การเปลี่ยนแปลงหรือความเจริญก้าวหน้าที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองและชุมชนทุกระดับอย่างรวดเร็ว  
ทําให้ความเจริญด้านวัตถุเข้ามาแทนที่ความเจริญด้านจิตใจ ในเวลาเดียวกันการบริหารจัดการที่บุคคล
หรือหน่วยงานนํามาใช้ก็มักให้ความสําคัญกับด้านวัตถุมากขึ้น และย่ิงความเจริญด้านวัตถุเพ่ิมมากขึ้น
เพียงใดย่อมทําให้ความเจริญด้านจิตใจย่ิงลดน้อยลง อีกทั้งปัญหาของชาติบ้านเมืองที่สังคมและชุมชน
ประสบท้ังในอดีตและปัจจุบัน เช่น ปัญหาการเมืองการปกครอง ปัญหาสังคม และปัญหาเศรษฐกิจ 
เป็นข้อเท็จจริงที่สะท้อนให้เห็นปัญหาดังกล่าวน้ี ทําให้สภาพสังคมตกอยู่ใต้อิทธิพลของวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยม คนในสังคมมีการแก่งแย่งแข่งขันและเบียดเบียนกันเพ่ิมมากขึ้น สาเหตุสําคัญที่ทําให้เกิด
ปัญหาเหล่านี้ คือ การขาดคุณธรรม เมื่อเป็นเช่นนี้แนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวคือ ทุกฝ่าย
ควรให้ความสําคัญเรื่องการบริหารจัดการท่ีมุ่งเน้นด้านจิตใจ หรือการบริหารจัดการตามแนวคุณธรรม
เพ่ิมมากขึ้นด้วย เพ่ือช่วยให้เกิดความสมดุลในการบริหารทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจ (วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, 
ออนไลน์, 2551) 
          รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 กล่าวถึงแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายด้านศาสนา สังคม การสาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรม มาตรา 79 ระบุว่า 
รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นศาสนาที่ประชาชนชาวไทยส่วนใหญ่
นับถือมาช้านานและศาสนาอ่ืน ทั้งต้องส่งเสริมความเข้าใจอันดี และความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ของทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการนําหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต และมาตรา 80 (3) กําหนดไว้ว่า การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา
ในทุกระดับและทุกรูปแบบ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม จัดให้มี
แผนการศึกษาแห่งชาติ กฎหมายเพ่ือพัฒนาการศึกษาของชาติ จัดให้มีการพัฒนาคุณภาพครูและ
บุคลากรทางการศึกษาให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก รวมทั้งปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสํานึกของ
ความเป็นไทย มีระเบียบวินัย คํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 124 ตอนที่ 47ก, หน้า 23) เช่นเดียวกับ
แผนการศึกษาแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2545-2549 ระบุว่า ชีวิตที่เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ คือ การเป็นคนดี 
คนเก่งและมีความสุข สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ คุณธรรม มีจริยธรรมในการดํารงชีวิต  
สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ก, หน้า 6) 
ในขณะเดียวกันพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 6 กําหนดหลักการในการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่กับผู้อ่ืน
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ได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 5) และมาตรา 47 ระบุ
ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ประกอบด้วยระบบการประกันคุณภาพภายในและการประกันคุณภาพภายนอก (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 28) โดยมีการประเมินทั้งด้านผู้บริหาร ครูและนักเรียน โดยเฉพาะ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดเป็นมาตรฐานด้านปัจจัย มาตรฐานที่ 19 ระบุว่า ผู้บริหารมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี โดยต้องเป็นผู้บริหารที่อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในสถานศึกษา
อย่างต่อเน่ือง มีความเมตตากรุณา มีความรับผิดชอบ ยุติธรรมซื่อสัตย์ มีการครองตนที่ดี ไม่มีหน้ีสิน
ล้นพ้นตัว ไม่เกี่ยวข้องกับอบายมุข สิ่งเสพติด (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2543, 
หน้า 27) ในทํานองเดียวกันการที่ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาจะเก่งงานสักเพียงใด จะเป็นผู้นําแบบใด
หรือสามารถใช้หลักจูงใจและมีมนุษยสัมพันธ์ได้ดีมากน้อยเพียงใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาจะขาดเสียไม่ได้ก็คือคุณธรรม (บุญเลิศ ไพรินทร์, 2538, หน้า 64)    
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่สามัคคีสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์
ในการเปิดประชุมประจําปี เมื่อวันที่ 10 เมษายน พุทธศักราช 2535 (สํานักราชเลขาธิการ, 2545, 
หน้า 217) ถึงคุณธรรมของผู้บริหารว่า เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจ และเป็นแนวทางในการบริหารงาน
ย่อมก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ความสําเร็จในหน่วยงาน อีกทั้งเป็นที่รัก เป็นที่ศรัทธา 
สร้างความน่าเช่ือถือ เป็นที่ช่ืนชมแก่เพ่ือนร่วมงานและผู้ที่พบเห็น 
          สุพล เครือมะโนรมย์ (2543, หน้า 2-3) กล่าวว่า หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
มีหลายหมวดธรรม หลักธรรมที่สามารถนํามาประยุกต์ใช้ในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
มีหลายหมวด เช่น พรหมวิหาร หรือธรรมประจําใจของผู้ใหญ่มี 4 ประการ อิทธิบาท หรือธรรม
ที่ทําให้สําเร็จสมประสงค์มี 4 ประการ สังคหวัตถุหรือธรรมแห่งการสงเคราะห์มี 4 ประการ และ
ทศพิธราชธรรมหรือธรรมของคนดีมี 10 ประการ ในบรรดาหลักธรรมเหล่านี้ พรหมวิหาร 4 
เป็นหลักธรรมที่ก่อให้ เกิดความรัก ความหวังดี ปรารถนาให้ผู้ อื่นมีความสุขและพ้นทุกข์ 
แล้วแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของผู้อื่น มีความยุติธรรมในการให้รางวัลและการลงโทษ 
ผู้บริหารที่ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นแนวทางในการบริหารงาน ย่อมเป็นศูนย์รวมใจ รวมงาน 
และสามารถจัดการให้งานในการปฏิบัติหน้าที่ลุล่วงไปด้วยดี 
          แนวคิดดังกล่าวข้างต้นได้สะท้อนให้เห็นถึงความสําคัญของผู้บริหารเป็นอย่างดีย่ิง ในองค์การ
ทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียนจําเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องมีคุณลักษณะของผู้นํา
ที่เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ สิ่งที่สําคัญ
ประการหน่ึงที่ผู้บริหารโรงเรียนต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลน่ันคือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรม
ที่จําเป็นสําหรับการบริหารจัดการซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมในการครองคนและ
หลักธรรมในการครองงาน ซึ่งหลักธรรมบางประการตามแนวคําสอนของพระพุทธศาสนา
จะรวมหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วไว้อย่างครบถ้วน หลักธรรมที่จําเป็นสําหรับการบริหารจัดการศึกษา
ที่ผู้บริหารโรงเรียนควรนํามาใช้เพ่ือการครองคนมีหลากหลายประการ และหลักธรรมที่มีการนําไปใช้
มากที่สุดประการหน่ึงคือ พรหมวิหาร 4 (พระปลัดคําภา สิมบิดา, 2552, หน้า 3) และอุทาน มีสุขสว่าง 
(2549, หน้า 17) ได้กล่าวถึง หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่สําคัญ
ในการครองคน เพราะการที่เราสามารถครองใจคนได้ย่อมจะทําให้การปฏิบัติงานประสบความสําเร็จ
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อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากจะทําให้เกิดการรวมพลังในการทํางานอย่างมหาศาล และผู้บริหาร
โรงเรียนยังสามารถที่จะนําหลักธรรมาภิบาลมาปรับใช้เพ่ือสร้างระบบงานให้ทันสมัย ปลูกฝังให้นักเรียน
มีคุณธรรม รู้จักสิทธิและหน้าที่ รู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อม รู้วิธีจัดการกับของเสียที่เกิดจากการบริโภค 
หลักการพ้ืนฐาน ได้แก่ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า (ราชกิจจานุเบกษา, 2545, หน้า 2) 
           ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสิ่งที่มี
ความสําคัญและมีความจําเป็นต่อการบริหารการจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างมากและ
หลักพรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมหน่ึงที่จะช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังน้ัน ผู้วิจัยในฐานะผู้บริหารโรงเรียน จึงสนใจที่จะศึกษาการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้วยเหตุที่ว่าผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อการจัดการบริหารและการพัฒนาจริยศึกษาในสถานศึกษาที่มี
บทบาทผู้นํา ผู้กําหนดแนวทางในการอบรมส่ังสอนและปลูกฝังคุณธรรมให้แก่ นักเรียน ครูและ
บุคคลอ่ืนๆ ในสถานศึกษาให้เป็นผู้ดีมีคุณธรรม ทั้งน้ีเพ่ือนําข้อมูลที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผน
ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมสําหรับบริหารสถานศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการพัฒนาคน 
พัฒนางานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้พัฒนาย่ิงๆ ขึ้นไป 
 
1.2  วัตถุประสงค์ของการวิจยั 
 
           ในการศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

  1.2.1 เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา  
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู 

 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู จําแนกตาม
ตําแหน่งและขนาดโรงเรียน 
 
1.3 ความสาํคัญของการวิจัย 

 
 ความสําคัญของการวิจัยเรื่องการใช้หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีดังนี้ 

 1.3.1 ได้ทราบพฤติกรรมการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 1.3.2 เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางในการพัฒนาการใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 และ
เขตการศึกษาอ่ืนๆ  
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1.4 ขอบเขตการวิจัย 
 
      การศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ครั้งน้ี ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการวิจัยดังน้ี 
           1.4.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยครั้งนี้มุ่งศึกษาการใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ด้าน
คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา    
          1.4.2 ประชากรและกลุม่ตัวอย่าง 
                 1) ประชากร ประชากรท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 172 แห่ง จําแนกเป็นผู้บริหารจํานวน 172 คน 
จํานวนครู 1,929 คน   

     2) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ผู้บริหารและครูในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 123 แห่ง กําหนดขนาดตัวอย่าง
ตามตารางเครจซีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) ได้จากการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified random sampling) โดยผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา 123 คน 
และครู 322 คน รวมจํานวนทั้งสิ้น 445 คน  
          1.4.3 ตัวแปรที่ใช้ศึกษา ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีประกอบด้วย ตัวแปรต้นและตัวแปรตาม
ดังน้ี 

   1) ตัวแปรต้น ได้แก่ 
                  (1) ตําแหน่ง จาํแนกเป็นผู้บริหารและครู 
                    (2) ขนาดของโรงเรียน จําแนกเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และ
โรงเรียนขนาดเล็ก 
                  2) ตัวแปรตาม ได้แก่ การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ   
    (1) เมตตา  
                  (2) กรุณา  
                   (3) มุทิตา  
                  (4) อุเบกขา 

 
1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 การใช้หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหารในครั้งน้ีผู้วิจัยได้ยึดหลักพุทธธรรม คือ คําสั่งสอน

ของพระพุทธเจ้า ในที่น้ีจะใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 (พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), 2545, หน้า 124)
มีองค์ประกอบ 4 ประการ  คือ   

 1.5.1 เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดทําประโยชน์แก่มนุษย์ สัตว์ ทั่วหน้า 
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     1.5.2 กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้อง บําบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
 1.5.3 มุทิตา คือ ความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใส บันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลาย ดํารงจิตใจปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข 
เจริญงอกงามย่ิงข้ึนไป 
     1.5.4 อุเบกขา คือ ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ดํารงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา  
คือ มีจิตใจเรียบตรงเที่ยงธรรม พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉย สงบใจ
มองดู ในเม่ือไม่มีกิจที่ควรทําเพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือ
เขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
      สําหรับตัวแปรต้นผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยของ สุพล เครือมะโนรมย์ (2543, บทคัดย่อ) เรื่อง  
การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ งานวิจัย
ของ บุญเสริม มงคลดาว (2544, บทคัดย่อ) เรื่องคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 งานวิจัยของ สถาพร รามสูตร (2549, บทคัดย่อ) เรื่องการศึกษา
คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 2549 และงานวิจัยของอัมพร พุดมี (2551, บทคัดย่อ) เรื่อง 
การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
อุดรธานี เขต 2 โดยใช้ตัวแปรต้น คือ ขนาดของโรงเรียนแบ่งโดยใช้จํานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์
ประกอบด้วย 3 ประเภท คือ โรงเรียนขนาดใหญ่ โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก    
 จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องผู้วิจัยได้กําหนด ตําแหน่งและขนาดของโรงเรียน เป็นตัวแปรต้น  
ดังแผนภาพ 1 ต่อไปน้ี  

 
   ตัวแปรต้น      ตัวแปรตาม 
 
 
 
→→→ 
 
 
 
 
 

 
ภาพ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
 
 

  1) ตําแหน่ง ได้แก่ 
      (1) ผู้บริหาร 
      (2) คร ู
  2) ขนาดโรงเรียน ได้แก่ 
      (1) โรงเรยีนขนาดใหญ ่
      (2) โรงเรยีนขนาดกลาง 
      (3) โรงเรยีนขนาดเล็ก 

การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ใน 4 ด้าน คือ    
     1) เมตตา 
     2) กรุณา  
     3) มุทิตา   
     4) อุเบกขา 
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1.6 สมมติฐานการวิจัย 
 

  การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ตามความคิดเห็นของครูและผู้บริหารที่มีตําแหน่งและขนาดโรงเรียนต่างกัน มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 
 
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

 
   การศึกษาเรื่องการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สงักัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยกําหนดคํานิยามศัพท์เฉพาะดังน้ี 
    1.7.1 การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง
พฤติกรรมการบริหารงานโดยใช้หลักธรรมจํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกอบด้วย   
              1) เมตตา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความรัก มีความปรารถนาดี 
มีความห่วงใย มีไมตรีจิต มีจิตใจเก้ือกูลต่อผู้ร่วมงาน มองส่วนที่ดีของผู้ร่วมงาน ให้อภัยผู้ร่วมงาน
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง มีความห่วงใยนักเรียนในโรงเรียน ย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ  
ใช้วาจาที่สุภาพกับผู้ร่วมงานทุกคน มีบุคลิกสุขุมเยือกเย็น ระมัดระวังในการแสดงอารมณ์เกร้ียวกราด
ต่อผู้ร่วมงานและต่อนักเรียน 
              2) กรุณา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารที่ให้คําปรึกษาและแนะนํา
แก่ผู้ร่วมงานและผู้ปกครองที่ได้รับความเดือดร้อน มีความสงสารเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุ
สิ่งของเสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือแก่ผู้ร่วมงาน นักเรียน และผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อน  
มีความปรารถนาท่ีจะบําบัดทุกข์แก่ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนผู้อ่ืน ช่วยเหลือ
ครูที่ทําความผิดให้ถูกลงโทษเบาลง ให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร วัสดุอุปกรณ์แก่หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับความเดือดร้อน เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานขอความช่วยเหลือเมื่อได้รับความเดือดร้อน เปิดใจรับฟัง
ปัญหาของผู้ร่วมงาน รับฟังปัญหาของนักเรียนที่ได้รับความเดือดร้อน 
  3) มุทิตา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารที่มีความยินดีที่ผู้อ่ืนได้รับความสุข 
แสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานที่ได้เลื่อนตําแหน่ง และได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
แสดงความยินดีกับนักเรียนที่ประสบความสําเร็จในการเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ ระงับ
ความอิจฉาริษยาเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานเข้ารับการอบรม และจัดให้มีการอบรม
เพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการทํางานแก่บุคลากรในโรงเรียน จัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและ
วิธีปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน สนับสนุนบุคลากรให้มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ ได้เผยแพร่ผลงาน
ของตน ให้ผู้ร่วมงานเป็นวิทยากรในการอบรมให้ความรู้แก่ผู้อ่ืนตามความรู้ จัดระบบหรือเกณฑ์การให้
รางวัลผู้ร่วมงานท่ีประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างเหมาะสม จัดให้มีสวัสดิการด้านต่างๆ ให้แก่
บุคลากร และเป็นกําลังใจให้ผู้ร่วมงานประสบผลสําเร็จในการทํางาน 

   4) อุเบกขา หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมของผู้บริหารที่ ใช้ความเป็นกลาง
ในการบริหารงาน ในการปกครอง วางเฉยในบางสถานการณ์ หลีกเลี่ยงการก้าวก่าย และการวุ่นวาย
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ในเรื่องส่วนตัวในการทํางานของผู้อ่ืน มีจิตใจที่หนักแน่นมั่นคง ตัดสินปัญหาของผู้ร่วมงานบนพ้ืนฐาน
ของข้อมูล มีความอดทนต่อความยากลําบากในการทํางาน มีความอดกลั้นต่อคําพูดนินทาว่าร้ายจาก
บุคคลอ่ืน สามารถยับย้ังช่ังใจระงับความโกรธกับบุคคลอ่ืนที่มาย่ัวยุให้โกรธ หลีกเลี่ยงการระบายอารมณ์
กับผู้ร่วมงานเมื่อมีอารมณ์โกรธ มีความอดกลั้นต่อกิเลสที่มายั่วยุ สามารถควบคุมอารมณ์โกรธ
ที่เกิดจากการบริหารงานได้รวดเร็ว ใช้วิธีการลงโทษผู้กระทําผิดอย่างยุติธรรม และใช้วิธีการประเมินผล
การปฏิบัติงานของผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 
           1.7.2 ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา หรือรองผู้บริหารสถานศึกษา
ในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ที่ปฏิบัติหน้าที่ในปีการศึกษา 2551 
       1.7.3 คร ูหมายถึงครูผู้ปฏิบัติงานสายการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ในปีการศกึษา 2551 
 1.7.4 ขนาดของโรงเรียน หมายถึง ขนาดของโรงเรียนแบ่งโดยใช้จํานวนนักเรียนเป็นเกณฑ์ 
แบ่งเป็น 3 ขนาด คือ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 13) 
       1) โรงเรียนขนาดใหญ่ คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนต้ังแต่ 301 คนข้ึนไป  
     2) โรงเรียนขนาดกลาง คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวน 121-300 คน 
                3) โรงเรียนขนาดเล็ก คือ โรงเรียนที่มีนักเรียนจํานวนไม่เกิน 120 คน 
       1.7.5 สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  
ในปีการศึกษา 2551 จํานวน 172 แห่ง 
 
 
 

 




