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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 
 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อให้ได้แนวความคิดข้อมูลและ
หลักวิชาในการอภิปรายผล ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยเสนอตามลําดับ
หัวข้อต่อไปน้ี 
  2.1 สภาพทั่วไปของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

       2.1.1 ความเป็นมาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
                 2.1.2 การบริหารงานของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต  2 
                 2.1.3 แนวทางการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
  2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
        2.2.1 หน้าที่ของผู้บริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545   
              2.2.2 ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
              2.2.3 การเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร   
  2.3 หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
                 2.3.1 ความหมายของคุณธรรม จริยธรรม 
              2.3.2 ทฤษฎีจริยธรรม 
             2.3.3 ความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรม 
              2.3.4 หลักธรรมสําหรับผู้บริหาร 
               2.3.5 การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
  2.4 งานวิจัยทีเ่ก่ียวข้อง 
            2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
               2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ 
   2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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2.1 สภาพท่ัวไปของสํานกังานเขตพืน้ท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 
        2.1.1 ความเป็นมาของสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
            สํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษาขัน้พ้ืนฐานเป็นหน่วยงานทางการศึกษาต้ังขึ้นตามพระราชบัญญติั
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2548, 
หน้า 345) มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
       1) อํานาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการศึกษาและพัฒนาสาระของหลักสูตรการศึกษา
ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  2) อํานาจหน้าที่ในการพัฒนางานวิชาการและจัดให้มีระบบประกันคุณภาพในสถานศึกษา
ร่วมกับสถานศกึษา 
  3) รับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
  4) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด 
 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามอํานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แบ่งเขตพ้ืนที่การศึกษาเป็น 2 เขต ประกอบด้วย  
         สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่รับผิดชอบรวม 4 อําเภอ ได้แก่ อําเภอเมือง อําเภอบ้านโพธ์ิ อําเภอบางปะกง
และอําเภอบางน้ําเปรี้ยว    

    สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ในเขตพื้นที่การศึกษาที่รับผิดชอบรวม 7 อําเภอ ได้แก่อําเภอพนมสารคาม อําเภอบางคล้า อําเภอ
แปลงยาว อําเภอราชสาส์น อําเภอสนามชัยเขต อําเภอท่าตะเกียบ และอําเภอคลองเข่ือน (สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1, 2546, หน้า 13) 
           2.1.2 การบรหิารงานของสาํนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต  2 
          สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ
ก่อนประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมสีถานศกึษาในความรับผดิชอบ 
จํานวน 181 แห่ง ประกอบด้วย สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
จํานวน 172 แห่ง จํานวนนักเรียน 40,863 คน จํานวนครูและผู้บริหาร 2,101 คน และเป็นสถานศึกษา
เอกชน จํานวน 9 แห่ง มีจํานวนนักเรียน 4,683 คน จํานวนครูและผู้บริหาร 160 คน การดําเนินการ
พ้ืนที่ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
แบ่งเขตคุณภาพการศึกษา ออกเป็น 17 เขต โดยอาศัยหลักการแบ่งเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร์ 
ระยะทาง จํานวนสถานศึกษาและคํานึงถึงขนาดและสังกัดเดิมของสถานศึกษาให้มีหลากหลายคละกัน
ในแต่ละเขตคณุภาพ เพ่ือมุ่งหวังให้สถานศกึษาในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เร่ือง คือ ประสาน
ราชการ ประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน และประสานกิจกรรมทางวิชาการ เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
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อันจะทําให้สถานศึกษา ในเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกล้เคียงกัน 
(สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2552, หน้า 1) 
           สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรามีหน้าที่ดังน้ี (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2, 2552, หน้า 2)   
         1) จัดทํานโยบายแผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ให้สอดคล้องกับนโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความต้องการของท้องถิ่น 
     2) วิเคราะห์การจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และหน่วยงาน
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณที่ได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับ
ตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

         3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขต
พ้ืนที่การศึกษา 

         4) กํากับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานและในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
           5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

         6) ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพ่ือส่งเสริม
สนับสนุนการจัดและพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

         7) จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

         8) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 
และสถาบันอ่ืนที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
          9) ดําเนินการและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา
เขตพ้ืนที่การศึกษา 

         10) ประสานส่งเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน
ด้านการศึกษา 

        11) ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กร หน่วยงานภาครัฐ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 

        12) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเก่ียวกับกิจการภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาที่มิได้ระบุให้เป็นหน้าที่
ของผู้ใดโดยเฉพาะ หรือปฏิบัติงานอ่ืนตามที่มอบหมาย 
            2.1.3 แนวทางการจัดการศกึษาของสาํนกังานเขตพืน้ที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 

     แนวทางการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพในอนาคตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา   
เขต 2 (สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2552, หน้า 3) ได้แก่ 

         1) การพัฒนาคุณภาพให้มีการจัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 
โดยมีคุณธรรมนําความรู้ ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

          2) ส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกวัยได้รับการศึกษาอย่างต่อเน่ืองและตลอดชีวิต 
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                     3) จัดระบบการบริหาร โดยการกระจายอํานาจให้ผู้ที่เก่ียวข้อง (stakeholder)   
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกระดับ 
        สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2552, หน้า 4-17) ได้จัดทําวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
เป้าประสงค์และกลยุทธ์ ดังน้ี  

 วิสัยทัศน์ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นองค์กรในการส่งเสริม สนับสนุน
การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้อย่างทั่วถึง มีคุณธรรมนําความรู้ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และมีคุณภาพ
ตามเกณฑ์มาตรฐาน 
 พันธกิจส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียนทุกคนอย่างทั่วถึง
เป็นคนดีมีคุณธรรมนําความรู้สามารถดํารงชีวิตแบบวิถีไทยอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขบนพื้นฐาน
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และยกระดับคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นพ้ืนฐาน 
 เป้าประสงค์ 

  1) จัดและส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้แก่ประชากรวัยเรียน
อย่างทั่วถึงเสมอภาค และมีคณุภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 

   2) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาผู้ เรียนให้มีความสามารถตามศักยภาพ 
ให้เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรมตามวิถีชีวิตความเป็นไทย อยู่บนพ้ืนฐานด้านเศรษฐกิจพอเพียง 

     3) พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และ
สถานศึกษาให้มีความรู้ความสามารถและเจตคติที่ดีในการจัดการศึกษาทั้งการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพ
ได้มาตรฐานอย่างมืออาชีพ 

    4) พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเน้นการกระจายอํานาจ 
การมีส่วนร่วมและการสร้างเครือข่าย 
  5) พัฒนาระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศเพ่ือการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
   กลยุทธ ์
 กลยุทธ์ที่ 1 คุณธรรมนําความรู้ สํานึกความเป็นไทย น้อมนําวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

 กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวางและ
ทั่วถึง 

 กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพัฒนาความพร้อมในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้แก่

สถานศึกษาและหน่วยงานการศึกษาในสังกัดเพ่ือการเรียนรู้และการบริหารจัดการ 
 กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหาร และ

การจัดการศึกษา เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจอย่างมีประสิทธิภาพบนหลักธรรมาภิบาลในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

 กลยุทธ์ที่ 6 สานฝันร่วมมือส่งเสริมภาคใต้ 
 การบริหารงานของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามกรอบวิสัยทัศน์ 

พันธกิจ เป้าประสงค์และกลยุทธ์ เป็นการดําเนินงานที่มุ่งหวังให้เกิดคุณภาพต่อผู้เรียนและเป็นไปตาม
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เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ในการพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ 
ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความม่ันคงในชีวิต 
   
2.2 ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 
 การบริหารงานในสถานศึกษา นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิง เน่ืองจากสถานศึกษา 
มีหน้าที่หลักคือการจัดการศึกษาให้ได้มาตรฐานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ บุคคลที่มีความสําคัญ
ในการจัดการศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําองค์การจึงเป็นผู้ที่มี
ความสําคัญสูงสุดในการบริหารจัดการสถานศึกษาให้มีคุณภาพ     
 2.2.1 หน้าท่ีของผู้บรหิารตามพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และท่ีแก้ไข 
เพิ่มเติม (ฉบบัที่ 2) พ.ศ. 2545   

 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
มาตรา 4 ว่าด้วยการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรฐานการศึกษา การประกันคุณภาพ
ภายใน การประกันคุณภาพภายนอก ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 2-4) มีทั้งสิ้น จํานวน 9 หมวด หมวดที่ 5 ว่าด้วย
การบริหารและการจัดการศึกษามาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 24) หมวดที่ 6 ว่าด้วยมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
มาตรา 47 ให้มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ
ประกอบด้วย ระบบการประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก มาตรา 48 
ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษา จัดให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ถือว่า
การประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหาร การศึกษาที่ต้องดําเนินการอย่างต่อเน่ือง 
โดยมีการจัดทํารายงานประจําปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและเพื่อรองรับการประเมินภายนอก 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 28) และมาตรา 50 ให้สถานศึกษา
ให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาตลอดจน
ให้บุคลากรและคณะกรรมการของสถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
ให้ข้อมูลเพ่ิมเติมในส่วนที่พิจารณาเห็นว่าเก่ียวกับการปฏิบัติการกิจการของสถานศึกษา ตามคําร้องขอ
ของสํานักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษานั้น (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 29) หมวดที่ 7 ว่าด้วยครู คณาจารย์และบุคลากร
ทางการศึกษา มาตรา 54 ให้มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยให้ครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาทั้งหน่วยงานทางการศึกษาในระดับสถานศึกษาของรัฐและระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
เป็นข้าราชการในสังกัดองค์กรกลางบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู โดยยึดหลักการกระจายอํานาจ
การบริหารบุคคลสู่เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 
2545ข, หน้า 31)    
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 นอกจากน้ี มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ   
พ.ศ. 2551 ให้สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่ตามที่กําหนดโดยให้ผู้อํานวยการสถานศึกษา เป็นผู้บังคับบัญชา   
มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษา รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา โดยสรุปดังน้ี 

     1) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน 
การพัสดุ สถานที่ และทรัพย์สินอ่ืนของสถานศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อบังคับของ 
ทางราชการ 
  2) เป็นผู้แทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดทํานิติกรรมสัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณตามท่ีได้รับมอบอํานาจ 

 3) จัดทํารายงานประจําปีเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา เพ่ือเสนอต่อคณะกรรมการ 
เขตพ้ืนที่การศึกษา 
            4) อนุมัติใบประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด 
      5) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัด (ราชกิจจานุเบกษา, 
2545, หน้า 23) 

 2.2.2 ภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ผู้บริหารผู้นําหรือผู้จัดการองค์การ ย่อมมีบทบาทสําคัญต่อความสําเร็จหรือประสิทธิภาพ

ของหน่วยงาน บทบาทของผู้บริหารมีส่วนสําคัญในการผลักดันองค์การไปสู่ความสําเร็จ ดังนั้น
ผู้บริหารจึงต้องเข้าใจภารกิจของตน และปฏิบัติภารกิจอย่างถูกต้องเหมาะสม มีนักวิชาการกล่าวถึง
ภารกิจและบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังน้ี 
       กมล สุดประเสริฐ และคนอื่นๆ (2540, หน้า 71) กล่าวว่า ครูใหญ่ (the principal) 
ซึ่งเป็นบุคคลหนึ่งที่มีบทบาทและความรับผิดชอบขององค์กรในการปฏิรูปการศึกษา ดังนั้นครูใหญ่
มีหน้าที่รับผิดชอบในการบริหารและนิเทศการสอนและเป็นผู้นําในการพัฒนา และดําเนินการตามแผน
ปรับปรุงโรงเรียนในฐานะที่ครูใหญ่เป็นผู้นําทางการสอนของโรงเรียน และเป็นกรรมการในสภาที่ปรึกษา
ของโรงเรียนคณะกรรมาธิการเช่ือว่าครูใหญ่มีบทบาทหลักในการพัฒนาวิสัยทัศน์ และพันธกิจของ
โรงเรียน ตลอดจนดําเนินการให้บรรลุตามวิสัยทัศน์น้ันและจูงใจให้ผู้มีผลประโยชน์เก่ียวข้องทั้งหมด
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน 
          สํานักงานปฏิรูปการศึกษา (2543, หน้า 20) กําหนดบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สรุปพอสังเขปได้ดังน้ี  
                  1) ด้านวิชาการ   

             (1) มีความรู้และเป็นผู้นําด้านวิชาการ 
             (2) มีความรู้ มทีักษะ มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 
             (3) สามารถใช้ความรู้และประสบการณ์แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ทันท่วงที 
             (4) มีวิสัยทัศน์ 
             (5) มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
             (6) ใฝ่เรียน ใฝ่รู ้มุง่พัฒนาตนเองอยู่เสมอ 
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             (7) รอบรู้ทางด้านการศึกษา 
             (8) มีความรับผิดชอบ 
             (9) แสวงหาข้อมูลข่าวสาร 
             (10) รายงานผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 
             (11) ใช้นวัตกรรมทางการบริหาร 
             (12) คํานึงถึงมาตรฐานทางวิชาการ 

                  2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
            (1) เข้าใจนโยบาย อํานาจหน้าที่ และกิจกรรมในหน่วยงาน 
           (2) มีความรู้ระบบงบประมาณ 
           (3) เข้าใจระเบียบคลัง วัสดุ การเงิน 
            (4) มีความซื่อสัตย์ สุจริต 
            (5) มีความละเอียด รอบคอบ 
            (6) มีความสามารถในการตัดสินใจอย่างมีเหตุผล 
            (7) หมั่นตรวจสอบการใช้งบประมาณอยู่เสมอ 
             (8) รายงานการเงินอย่างเป็นระบบ 

                    3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
         (1) มีความรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ในการบรหิารบุคคล 
             (2) เป็นแบบอย่างที่ดี 
             (3) มีมนุษยสัมพันธ์ 
            (4) มีอารมณ์ขัน 
             (5) เป็นนักประชาธิปไตย 
           (6) ประนีประนอม 
           (7) อดทน อดกลั้น 
            (8) เป็นนักพูดที่ดี 
           (9) มีความสามารถในการประสานงาน 
           (10) มีความสามารถในการจูงใจให้คนร่วมกันทํางาน 
           (11) กล้าตัดสินใจ 
            (12) มุ่งมั่นพัฒนาองค์กร 

                  4) ด้านการบริหารท่ัวไป  
           (1) เป็นนักวางแผนและกําหนดนโยบายที่ดี 
             (2) เป็นผู้ที่ตัดสินใจและวินิจฉัย สั่งการที่ดี 
              (3) มีความรู้และบริหารโดยใช้สารสนเทศทีท่ันสมัย 
              (4) เป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสาร 
              (5) รู้จักมอบอํานาจและความรับผิดชอบแก่ผู้ที่เหมาะสม 
              (6) มีความคลอ่งแคล่ว ว่องไว และตื่นตัวอยู่เสมอ 
              (7) มีความรับผิดชอบงานสูง ไม่ย่อท้อต่อปัญหาอุปสรรค 
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    (8) กํากับติดตามและประเมนิผล 
 สุพล วังสินธ์ (2545, หน้า 29-30) ได้สรุปบทบาทและภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา
เพ่ือการปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า   
             1) เป็นผู้นําในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์ของครูและ
นักเรียน 

            2) เป็นผู้นําในการบริหาร โดยยึดแนวทางการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
            3) เป็นผู้นําด้านการนํานวัตกรรมและเทคโนโลยี มาใช้ในการพัฒนาการเรียนรู้ 
            4) เป็นผู้นําในการพัฒนาวิชาการ 
            5) เป็นผู้ประสานความร่วมมือกับชุมชน 
            6) เป็นผู้นําในการบริหารงานแบบประชาธิปไตย โดยร่วมกันทํางานเป็นทีมและ

ส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมอย่างแข็งขัน 
            7) เป็นผู้นําในการจัดการศึกษาและเป็นเอกลักษณ์ขององค์กรในทางสร้างสรรค์ 
            8) เป็นผู้นําในการบริหารคุณภาพ โดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ลงมือทํา 

และรับผิดชอบร่วมกัน เพ่ือมุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญ 
            9) เป็นผู้สร้างขวัญและกําลังใจแก่บุคลากรเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม

ในการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 10) เป็นผู้นําในการจัดหางบประมาณเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

 วิเชียร วงค์คําจันทร์ (ออนไลน์, 2551) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานของผู้บริหาร
ไว้ดังน้ี 
  1) ใช้แผนเป็นเคร่ืองมือในการบริหารโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ได้แก่ การจัดระบบ
ข้อมูลสารสนเทศให้ถูกต้อง การให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดทําแผน การมอบหมายงานให้บุคลากร
ทําตามความรู้ความสามารถ การควบคุม กํากับติดตาม นิเทศงาน 

            2) สนับสนุนให้บุคลากรเกิดความมุ่งมั่นในการพัฒนา ได้แก่ การส่งเสริมให้บุคลากร
พัฒนาตนเองและพัฒนางาน การจัดสวัสดิการ สิ่งอํานวยความสะดวกและประโยชน์ตอบแทน 
    3) จัดกิจกรรมหลากหลายเพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน ได้แก่ การจัดกิจกรรม
ทางวิชาการ การจัดบริการแนะแนว บริการสุขภาพ การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม  
การจัดสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีบรรยากาศส่งเสริมการเรียนรู ้

           4) ประสานความร่วมมือจากทุกฝา่ยเพ่ือพัฒนางาน 
           5) ประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างต่อเน่ือง ใช้วิธีการที่หลากหลายให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม นําผลการประเมินไปนิเทศและพัฒนางาน
การบริหารเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
 บาร์นาร์ด (Barnard, 1972; อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 124) กล่าวถึง 
มโนทัศน์ของงานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาไว้ว่า มี 2 ส่วน คือ   
 ส่วนที่ 1 ได้แก่ มโนทัศน์เก่ียวกับการบริหารงานตามโครงสร้าง (structural concept)   
ซึ่งมุ่งเน้นที่การบริหารงานบุคคล ระบบของความร่วมมือ องค์การรูปนัย ความซับซ้อนขององค์การ
รูปนัย และองค์การอรูปนัย ซึ่งในส่วนน้ีบาร์นาดถือว่าเป็นศาสตร์ (science) ของการบริหาร 
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 ส่วนที่ 2 ได้แก่ มโนทัศน์เกี่ยวกับการบริหารงานที่เป็นพลวัต (dynamic concept) 
เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นคุณลักษณะด้านภาวะผู้นําของผู้บริหาร การตัดสินใจ การติดต่อสื่อสาร 
การแก้ปัญหา การเป็นผู้นําทางวิชาการ บรรยากาศของสถานศึกษา และความพึงพอใจในงานของครู 
ซึ่งคุณลักษณะและพฤติกรรมเหล่าน้ีของผู้บริหารจะเป็นส่วนสนับสนุนให้สถานศึกษาประสบความสําเร็จ 
ในส่วนน้ี บาร์นาร์ดถือว่าเป็นศิลป์ (arts) ของการบริหาร 
           ริชาร์ด (Richard, 1976, p. 65) ได้กําหนดบทบาทท่ีสําคัญของผู้บริหารโรงเรียนไว้ 6 ประการ
คือ   
                    1) เป็นผู้จัดการ   

                         2) เป็นผู้นําทางการสอน   
                         3) เป็นผู้มีวินัย   
                         4) เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์และให้ความช่วยเหลือ   
                         5) เป็นผู้ริเร่ิมให้มีการเปลี่ยนแปลง   
                         6) เป็นคนกลางที่คอยขจัดหรือประสานงานในเร่ืองความขัดแย้งต่างๆ 

        คนีเซวิช (Knezevich, 1984, pp. 16-19) ได้กล่าวถึง บทบาทและความสําคัญของผู้บริหาร
การศึกษาถึง 17 ประการด้วยกัน ได้แก่   
                    1) เป็นผู้ช้ีทางไปสู่จุดหมาย  
                    2) เป็นผู้นําและกระตุ้น   
                    3) เป็นผู้วางแผน   
                    4) เป็นผู้ตัดสินใจ   
                    5) เป็นผู้จัดองค์การ   
                    6) เป็นผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงและยอมรับว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นการเพ่ิมคุณภาพ
ของสถาบันรู้ยุทธวิธีการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ นําความคิดใหม่ การพัฒนาอาชีพ การประเมินผล
การนําเอานวัตกรรมมาใช้   
                    7) เป็นผู้ประสานงาน   
                    8) เป็นผู้สื่อสาร   
                    9) เป็นผู้บริหารความขัดแย้ง   
                    10) เป็นผู้แก้ปัญหา   
                    11) เป็นผู้จดัระบบการทํางาน   
                    12) เป็นผู้จดัการเรียนการสอน   
                    13) บริหารบุคคล   
                    14) เป็นผู้จัดการทรัพยากรต่างๆ   
                    15) เป็นผู้ประเมินผล   
                    16) เป็นนักประชาสัมพันธ์  
                    17) เป็นผู้นําทางด้านขนบธรรมเนียมประเพณี 
            โรเบิร์ท (Robert, 1991, p. 159) ได้ให้แนวความคิดโดยเน้นที่ความสําคัญในบทบาทของ
ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะผู้นําทางวิชาการไว้ดังน้ี “ผู้นําทางการศึกษา” (educational leader)  
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จะต้องเป็นผู้นําทางการเรียนการสอนที่เชี่ยวชาญ (skilled instructional leaders) นั่นคือ 
เขาจะต้องเป็นผู้ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านการจัดการศึกษาได้อย่างดี สามารถแนะแนวและ
ให้คําปรึกษาแก่ครูผู้สอนได้ (counselling teachers) สามารถพัฒนาหลักสูตรได้ สามารถพัฒนา
ทีมงานได้และสามารถประเมินผลและแก้ไขปัญหาหรือขจัดปัญหาด้านการจัดการเรียนการสอนของครู 
(remediating the pedagogical work of teachers) งานในหน้าที่ของผู้นําทางการศึกษา จึงเน้น
ไปที่บทบาทของผู้นําในฐานะผู้นําทางการเรียนการสอน (instructional leaders) และต้องมีคุณลักษณะ
ที่สามารถจะเป็น “ครูของครูผู้สอน” (teachers of teachers) ได้ด้วย 
           โดยสรุปเมื่อนําทัศนะของนักวิชาการมาประมวลแล้วพบว่าภารกิจของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน ที่ถือว่าเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าสูงสุดในสถานศึกษาจะต้องคงไว้ซึ่งความรู้ความเข้าใจ 
ในหลักการบริหารและขอบข่ายงานที่รับผิดชอบต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความสามารถ
ในการสร้างทีมปฏิบัติงานในสถานศึกษา สามารถบริหารงานในสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่ และ
ภารกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตาม ผู้บริหารสถานศึกษาที่ถือว่าเป็นผู้บริหารหรือหัวหน้าสูงสุด
ในสถานศึกษาจะต้องคงไว้ซึ่งความรู้ความเข้าใจในหลักการบริหาร และขอบข่ายงานที่รับผิดชอบ 
ต้องเป็นผู้บริหารที่มีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล มีความสามารถในการสร้างทีมปฏิบัติงานในสถานศึกษา 
สามารถบริหารงานในสถานศึกษาตามบทบาทหน้าที่และภารกิจได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
ตามหลักของตัวบทกฎหมาย อีกทั้งบริหารงานให้สมกับสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
อย่างรวดเร็ว 
 2.2.3 การเสริมสร้างและพฒันาคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร     

 คุณธรรมเป็นปัจจัยสําคัญของผู้บริหารงานในสถานศึกษาที่ทําให้เกิดการเสริมสร้างศักยภาพ
ของตนเองและผู้อื่น มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งการปรับตัวทันต่อกระแส
การเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง การพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร 
มีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ที่ทําให้ผู้บริหารมีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพ ดังน้ี (วศิน อินทสระ, 
2549, หน้า 188)    

   1) พื้นฐานด้านคุณลักษณะส่วนตัว เช่น บุคลิกภาพ ครอบครัว ประสบการณ์ต่างๆ
ในชีวิต 

   2) ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และเลือกแนวปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตและ
การปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม ความสามารถน้ีจําเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเอง
  3) ความยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและคําสอนของศาสนา ผู้บริหารที่ยึดมั่น
ย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของสังคม 

  4) กระบวนการพัฒนาผู้บริหารต้องมีความชัดเจนมีกลยุทธ์ที่ดี ไม่ลองผิดลองถูก
กระบวนการเหล่าน้ีจะต้องมีประสิทธิภาพสูง มีการศึกษาวิจัยและประเมินผล มีรูปแบบที่เหมาะสม
มีการพัฒนาที่ต่อเน่ือง 
 สมนึก นนธิจันทร์ (2536, หน้า 163-164; อ้างถึงใน สุพล เครือมะโนรมย์, 2543, หน้า 32-33)
กล่าวถึงการเสริมสร้างคุณธรรมจิตสํานึก และอุดมการณ์ในการทํางาน เป็นมาตรการสําคัญในการจัด
คุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกระบวนการดังน้ี 
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             1) ระยะการเตรียมการ เป็นการศึกษาสภาพของคุณธรรมในการทํางานรวมทั้งการศึกษา
เทคนิค วิธีการ และการจัดเตรียมสื่อและปัจจัยอ่ืนๆ ที่จําเป็นให้เพียงพอ 

   2) ระยะดําเนินการ การจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดมีคุณธรรมในการทํางานจนถึง
เกณฑ์ที่กําหนดโดยแบ่งกระบวนการ การดําเนินการออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ 
     (1) ขั้นการปลุกเร้า เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือกระตุ้นให้เกิดความตระหนัก เข้าใจ   
เห็นคุณค่าและความสําคัญของจริยธรรม 
     (2) ขั้นการปลูกฝัง เป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องจากขั้นตอนการปลุกเร้าเพื่อให้มี
คุณธรรมในการทํางาน 
   3) ระยะหลังการดําเนินการ เป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือรักษาระดับของคุณธรรม 
ในการดําเนินงานเพ่ิมมากขึ้น 
   4) การประเมินผล เป็นการประเมินผลการดําเนินงานในทุกขั้นตอนตามแบบ
ผลการประเมินจะส่งข้อมูลย้อนกลับ สําหรับการปรับปรุงแก้ไขการดําเนินการขั้นตอนต่างๆ การติดตาม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผน แผนงาน โครงการของหน่วยงาน เกิดขึ้นเนื่องจากปัญหาหรือ
ความต้องการอย่างใดอย่างหน่ึงหรือหลายอย่างรวมกัน เมื่อสิ้นสุดแผนหรือเสร็จสิ้นงาน สภาพปัญหา
ดังกล่าวน่าจะหมดสิ้นไป 
     5) การติดตามเป็นมาตรฐานในการกํากับและสนับสนุนให้การปฏิบัติงาน
มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และทันตามกําหนดเวลา โดยต้องติดตามทั้งปัจจัย
กิจกรรม และผลการดําเนินงาน ดังนั้นการติดตามผลจึงต้องดําเนินการอย่างสมํ่าเสมอ โดยผู้บริหาร
ในหน่วยปฏิบัติเพ่ือเป็นข้อมูลย้อนกลับให้ตนเอง 
 สรุปได้ว่าการเสริมสร้างและพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหารควรเริ่มจากการเสริมสร้างความคิด
และความตระหนักในความสําคัญของคุณธรรมเพ่ือส่งผลถึงการปฏิบัติ โดยยึดมั่นในหลักธรรมคําสอน
ทางศาสนา ก่อให้เกิดพฤติกรรมที่พึงประสงค์เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืน และสังคม 
 
2.3 หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 

 
 ก่อนที่จะแสดงถึงหลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา ควรจะได้ทราบถึง
ความหมายของคุณธรรม ทฤษฎีจริยธรรม ความสําคัญของคุณธรรม ซึ่งจะนํามาแสดงไว้ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 
 2.3.1 ความหมายของคณุธรรม จริยธรรม 
 คําว่าคุณธรรมมีหลายบุคคลได้ให้ความหมายไว้  ดังน้ี 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2545, หน้า 253) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงาม
ความดี    
           สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 86) ให้ความหมายไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง คุณสมบัติ
ที่แสดงถึงความดีงามและความถูกต้องของบุคคลในการแสดงพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและ
ต่อผู้อ่ืน 
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 วศิน อินทสระ (2549, หน้า 199) ให้ความหมายของคุณธรรมไว้ว่า คุณธรรม คือ อุปนิสัย
อันดีงามซึ่งสั่งสมอยู่ในดวงจิต อุปนิสัยนี้ได้มาจากความพยายามและความประพฤติติดต่อกัน
มาเป็นเวลานาน  

 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ออนไลน์, 2551) กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง การคิดและทําคุณงาม
ความดีเป็นประจําของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ   
            ชาญชัย สุนทรมัฏฐ์ (ออนไลน์, 2551) กล่าวไว้ว่า คุณธรรม หมายถึง แนวความคิดที่ดี
เป็นตัวที่ใช้บังคับให้คนประพฤติแต่สิ่งที่ดี  

 จากการที่มีผู้ให้ความหมายของคุณธรรมไว้หลายท่านสรุปได้ว่า คุณธรรม หมายถึง สภาพ
คุณงามความดีที่อยู่ในจิตใจของคนทุกคน เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นโดยปราศจากการเสแสร้งไร้การบังคับ
ซึ่งแสดงออกทั้งกาย วาจา ใจ การกระทํานั้นเป็นที่ยอมรับของสังคมและถือว่าเป็นสิ่งที่ดีงาม
การประพฤติดี ประพฤติชอบต่อบุคคลรอบข้าง เมื่อปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดผลดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน
 คุณธรรมและจริยธรรมมีความหมายใกล้เคียงกันจึงมีผู้ให้ความหมายของจริยธรรมไว้ดังน้ี 
  บุญมี แท่นแก้ว (2541, หน้า 1) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมชาติหรือ
หลักธรรมที่บุคคลควรประพฤติ จัดว่าเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทางร่างกายในลักษณะที่ดีงามถูกต้อง 
อันเป็นที่ประสงค์ของสังคม  
              ไพฑูรย์ สินลารัตน์ (2542, หน้า 88) กล่าวถึงความหมายของจริยธรรมไว้ว่า จริยธรรม
แยกออกเป็น จริยะ+ธรรม คําว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติหรือกิริยาที่ควรปฏิบัติ ส่วนคําว่าธรรม 
มีความหมายหลายอย่าง เช่น คุณความดี หลักคําสอนของศาสนา หลักปฏิบัติ เมื่อนําคําทั้งสองมารวมกัน
เป็นจริยธรรม จึงได้ความหมายตามตัวอักษรว่า หลักแห่งความประพฤติหรือแนวทางของการปฏิบัติ 

              ไสว มาลาทอง (2542, หน้า 5) ให้ความหมายของจริยธรรมว่า จริยธรรม (morality) 
หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติหรือหลักธรรมคําสอนอันเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติ
ของมวลมนุษย์      
          พรนพ พุกกะพันธ์ (2543, หน้า 400) ได้ให้ความหมายของจริยธรรม (ethics) หมายถึง 
ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม เป็นพฤติกรรมในทางที่ดีงาม ที่แสดงออกจาก
คุณธรรมที่มีอยู่ในใจ สามารถที่จะเห็นและวัดได้ 
        ราชบัณฑิตยสถาน (2545, หน้า 291) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อ
ประพฤติปฏิบัติ ศีลธรรม กฏศีลธรรม  
 สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา (2549, หน้า 87) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง
ความประพฤติดี ประพฤติชอบทั้งต่อตนเองผู้อ่ืนและสังคมอันจะก่อให้เกิดการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (ออนไลน์, 2551) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ข้อที่ควรประพฤติ
ปฏิบัติความประพฤติหรือการแสดงออกที่ดีงามท่ีชอบท่ีควรของคนในชุมชน สังคม และประเทศชาติ
เพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  กู๊ด (Good, 1973, p. 314) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง การปรับพฤติกรรม
ให้เข้ากฏเกณฑ์หรือมาตรฐานของความประพฤติที่ถูกต้องหรือดีงาม   
 โฮแกน (Hogan, 1973, p. 217) ให้ความหมายไว้ว่า จริยธรรม หมายถึง ระบบของกฎเกณฑ์
ที่สร้างขึ้นเพ่ือช้ีแนะพฤติกรรมระหว่างบุคคล  
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  ดังน้ันจึงอาจสรุปได้ว่า จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ ความประพฤติดี  
ประพฤติชอบ การแสดงออกที่ดีงาม ที่เป็นประโยชน์เป็นความสุขต่อตนเอง ต่อสังคมและประเทศชาติ 

 2.3.2 ทฤษฎีจริยธรรม 
 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นข้อกําหนดความดีและความงามของจิตใจที่ส่งผลให้บุคคลประพฤติดี 
นักปรัชญาได้ให้แนวคิด หรือทัศนะที่เก่ียวกับคุณธรรมจริยธรรมไว้ต่างกันพอสรุปได้ดังน้ี   

 ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรมของ ดวงเดือน พันธุมนาวิน (2543, หน้า 2-4) ทฤษฎีต้นไม้จริยธรรม
มี 3 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นดอกและผลไม้ของต้น เป็นส่วนที่แสดงถึงพฤติกรรมการทําดี ละเว้นความช่ัว
ซึ่งพฤติกรรมน้ีมีสาเหตุมาจากส่วนที่สองคือ ส่วนลําต้นของต้นไม้ เป็นสาเหตุทางด้านจิตใจ ประกอบด้วย
เหตุผลเชิงจริยธรรม มุ่งอนาคตและการควบคุมตนเอง ความเช่ืออํานาจในตน แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธ์ิ และ
ทัศนคติ คุณธรรม ค่านิยมที่เก่ียวข้องกับพฤติกรรมหรือสถานการณ์ทางสังคมและสุขภาพจิต ส่วนน้ี
สามารถใช้ในการพัฒนาส่วนที่เป็นลําต้นของต้นไม้ได้ กล่าวคือ บุคคลจะต้องมีลักษณะพื้นฐาน
ในส่วนรากของต้นไม้ในปริมาณสูงเหมาะสมกับอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมและสังคมที่เหมาะสมจะทําให้
ส่วนของลําต้นพัฒนาไปเองโดยอัตโนมัติ    
 ทฤษฎีจริยธรรมของเพียเจต์ (Piaget) มีความเช่ือพ้ืนฐานว่าจริยธรรมเป็นลักษณะ
ประสบการณ์ของมนุษย์และหน้าที่เกี่ยวกับกฎเกณฑ์การให้ความร่วมมือในการจัดเตรียมทางสังคม
ในเรื่องอนามัยและความสนใจของแต่ละบุคคล ความสัมพันธ์ร่วมกันในรูปของสิ่งที่ควรกระทํา ทฤษฏี  
พัฒนาการทางจริยธรรมและพัฒนาการทางจริยธรรมของมนุษย์จะเกิดขึ้นได้ ขึ้นอยู่กับความฉลาด
ในการที่จะรับรู้กฎเกณฑ์และลักษณะต่างๆ ทางสังคม พัฒนาการทางจริยธรรมของบุคคลจึงขึ้นอยู่กับ
การพัฒนาการทางสติปัญญาของบุคคลน้ัน นอกจากน้ียังเช่ือว่าพ้ืนฐานของจริยธรรมเกิดข้ึนจากการท่ี
บุคคลมีปฏิสัมพันธ์ต่อกันทางสังคมและพัฒนาการทางจริยธรรมของเด็กโดยการสังเกตจากการเล่น
ของเด็ก พบว่า จริยธรรมเกิดจากการเล่นต่างๆ เหล่านั้น เริ่มตั้งแต่เด็กเล่นโดยไม่รู้จักกฎเกณฑ์
โดยยึดถือเอาตนเองเป็นศูนย์กลางต่อมาได้เรียนรู้และเข้าใจในความสัมพันธ์ระหว่างผู้เล่นด้วยกัน
จนเด็กได้เรียนรู้กฎเกณฑ์ต่างๆ ด้วยความรู้สึกเฉพาะตัวเองดีขึ้นจากการศึกษาการเล่นของเด็ก 
พบว่าหลักของการพัฒนาทางจริยธรรมคือ การเคารพกฎเกณฑ์ทางสังคม เพียเจต์ ได้แบ่งระดับ
ของการพัฒนาการทางจริยธรรมเป็น 2 ขั้น (ปราชญา กล้าผจัญ, 2544, หน้า 164-167) คือ 
   1) ขั้นยึดกฎเกณฑ์จากภายนอก (heteronomous) พัฒนาการทางจริยธรรมขั้นน้ี
จะอยู่ในช่วงอายุก่อน 8 ปี เป็นระยะที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่มีอิทธิพลต่อจริยธรรมของเด็กมาก ในขั้นน้ี
เด็กจะยึดถือกฎเกณฑ์ต่างๆ ตายตัว ผิดเป็นผิด ถูกเป็นถูก ถ้าทําความผิดก็ต้องได้รับโทษ โดยไม่คํานึงถึง 
แรงจูงใจหรือสาเหตุของการกระทําน้ัน 
  2) ขั้นสํานึกในกฎเกณฑ์ (autonomous) พัฒนาการทางจริยธรรมนี้เป็นระยะที่เด็ก
มีกฎเกณฑ์ของตนเองในระยะน้ีเด็กจะมีความคิดเป็นของตนเองมีเหตุผลที่คํานึงถึงความยุติธรรมและ
พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการกระทํานั้นด้วย การที่เด็กเปลี่ยนแปลงการรับรู้กฎเกณฑ์ตายตัวหรือ
อิทธิพลจากภายนอกมาเป็นขั้นที่มีกฎเกณฑ์ของตนเองน้ีเน่ืองมาจากพัฒนาการทางสติปัญญา ระดับ
อายุ และการมีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มหรือมีประสบการณ์ในการมีบทบาทในกลุ่มเพื่อนด้วยกัน ทฤษฎี
พัฒนาการทางจริยธรรมของโคลเบิร์ก (Kohlberg) โคลเบิร์กได้แบ่งขั้นพัฒนาการทางจริยธรรม
เป็น 3 ระดับ 6 ขั้น (ดวงเดือน พันธุมนาวิน, 2543, หน้า 63 –65) ดังน้ี 
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 ระดับที่ 1 ระดับเริ่มมีจริยธรรม (pre-conventional level) ระดับนี้บุคคลจะสนองตอบ
ต่อกฎเกณฑ์ซึ่งกําหนดไว้โดยผู้มีอํานาจเหนือตน จะเลือกทําเฉพาะพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง
ไม่คํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นกับผู้อ่ืน พัฒนาการทางจริยธรรมแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 1 อายุ 0-7 ปี เจตนา
หลีกเลี่ยงการถูกลงโทษทางกาย ขั้นที่ 2 อายุ 10–12 ปี เจตนาแสวงหารางวัลเป็นวัตถุสิ่งของ 

 ระดับที่ 2 ระดับมีจริยธรรมตามกฎเกณฑ์และประเพณีนิยม (conventional level) ระดับน้ี
เด็กจะรู้จักรักษากฎเกณฑ์เพราะเห็นแก่กลุ่มหรือเพราะความรับผิดชอบต่อสังคม เด็กไม่อยากทําผิด
เพราะต้องการเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม พัฒนาการของจริยธรรมแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ ขั้นที่ 3 อายุ 
13 –15 ปี เจตนาที่จะทําตามที่ผู้อื่นเห็นชอบ (อับอายที่ผู้อื่นจะรู้เห็นความชั่วของตนเอง) ขั้นที่ 4  
อายุ 16-20 ปี เจตนาที่จะทําตามกฎระเบียบ กฎหมายและหลักศาสนาเพราะเห็นความสําคัญและ
ประโยชน์ของสิ่งต่างๆ น้ันเพ่ือส่วนรวม 
 ระดับที่ 3 ระดับมีจริยธรรมของตัวเอง (post conventional level) เป็นระดับที่ตัดสินข้อ
โต้แย้งต่างๆ ด้วยตนเอง โดยมีหลักการของตนเองที่ถูกต้อง พัฒนาการทางจริยธรรมแบ่งเป็น 2 ขั้น คือ 
ขั้นที่ 5 ผู้ใหญ่ตอนต้น เจตนาทําในสิ่งที่เห็นว่าถูกควรเพ่ือส่วนรวม เป็นตัวของตัวเอง ละอายในตัวเอง
เมื่อทําช่ัว ภูมิใจในตนเองเมื่อทําดี ขั้นที่ 6 ผู้ใหญ่ตอนกลาง เจตนาที่จะยึดหลักอุดมคติสากลเป็นแนวทาง
ในการปฏิบัติ เช่น โอตตัปปะ มนุษยธรรมและความเสมอภาค 
   ทฤษฎีจริยธรรมของ ซิกมันด์ ฟรอยด์ (Sigmund Freud) ได้นําเสนอทฤษฎีพัฒนาการ 
ทางด้านจริยธรรม ได้อธิบายการเกิดพฤติกรรมต่างๆ ว่า เนื่องมาจากปัจจัยผลักดันจากจิตใต้สํานึก  
ซึ่งประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน (ปราชญา กล้าผจัญ, 2544, หน้า 168-169) คือ   
 อิด (Id) เป็นพลังงานติดตัวมนุษย์มาต้ังแต่เกิด หมายรวมถึงสัญชาตญาณด้วยแรงขับภายใน
ซึ่งเป็นตัวกระตุ้นให้มีการแสดงพฤติกรรมต่างๆ ตามความต้องการ โดยไม่คํานึงถึงความถูกต้อง 
ควรหรือไม่ควรแต่อย่างไร ที่เรียกกันว่าพลังแสวงหาความสุข เมื่อต้องการอย่างไรก็จะพยายามหาทาง
ตอบสนองความต้องการทางกายของตนอย่างน้ันๆ จนได้ อาจจะเรียกว่า “สันดานดิบของมนุษย์”ก็ได้ 
 อีโก้ (Ego) เป็นพลังแห่งการรู้และเข้าใจ การรับรู้ข้อเท็จจริง การใช้เหตุผลการดําเนินการ
เพ่ือบรรลุเป้าหมาย เป็นส่วนหน่ึงของการแสวงหาวิธีการเพ่ือตอบสนองพลังอิด เช่น เมื่อหิวพลังอีโก้
ก็จะใช้เหตุผลตรึกตรองว่าจะบําบัดความหิวน้ันด้วยวิธีการใดตามสภาพแวดล้อม พลังอีโก้เป็นพลังของจิต
ที่คอยยับย้ังการแสดงพฤติกรรมตามความต้องการของอิด โดยทําการควบคุมจิตใจมิให้แสดงพฤติกรรม
ที่ไม่สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสังคม 
 ซูเปอร์อีโก้ (Super Ego) เป็นส่วนหน่ึงของจิตที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ทางด้านคุณธรรมและ
คอยกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมตามปทัสถานของสังคม โดยซูเปอร์อีโก้กระตุ้นให้อิด (Id) ละทิ้ง
ความไม่ถูกไม่ควรและสนับสนุนอีโก้ให้เปลี่ยนทิศทางพฤติกรรมไปในทางที่ถูกที่ควรมีลักษณะเป็น
ค่านิยมต่างๆ เช่น ความดี ความช่ัว ความถูกผิด มโนธรรม คุณธรรม ความยุติธรรม ซูเปอร์อีโก้เป็นพลัง
ที่หักห้ามความรุนแรงของพลังอิด โดยเฉพาะพลังจากสัญชาตญาณทางเพศและความก้าวร้าวรุนแรง 

 การทํางานร่วมกันของพลังทั้ง 3 ลักษณะบุคลิกภาพของมนุษย์เกิดจากการทํางานร่วมกัน
ของพลังทั้ง 3 พลังใดมีอิทธิพลเหนือพลังอ่ืน ย่อมเป็นตัวช้ีลักษณะบุคลิกภาพของบุคคลน้ัน เช่นถ้าพลังอิด 
มีอํานาจสูงก็มีบุคลิกเป็นเด็กไม่รู้จักโต ถ้าพลังอีโก้มีอํานาจสูงก็จะเป็นคนมีเหตุผลเป็นนักปฏิบัติที่ดี  
ถ้าพลังซูเปอร์อีโก้มีอํานาจสูง ก็เป็นนักอุดมการณ์ นักทฤษฎี นักพัฒนาสังคม ทฤษฎีจริยศาสตร์ของ
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อริสโตเติล (Aristotle) ในทัศนะของอริสโตเติล คุณธรรม จริยธรรม ทําให้มนุษย์มองเห็นแต่สิ่งที่มีคุณค่า 
เป็นลักษณะคุณธรรมเชิงพุทธิปัญญา ซึ่งเกิดจากการเรียนการสอนและได้รับการปลูกฝัง คุณธรรม
จริยธรรมที่เกิดจากพฤติกรรมที่อยู่ในธรรมชาติของมนุษย์ต้องอาศัยการอยู่ร่วมกันและประพฤติปฏิบัติ
อย่างถูกต้องร่วมกัน คุณธรรมจริยธรรมจะต้องมีลักษณะสภาวะความเป็นกลาง ซึ่งความดีหรือลักษณะ
ทางสายกลางนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้ยากเพราะต้องสลัดสิ่งที่ติดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านที่เป็นความเข้มข้นและ
ความอ่อนด้อยออกเสียก่อน ผู้ที่สามารถทําได้จะเข้าถึงความดี คือ การอยู่ดี ทําดีและชีวิตประสบความสุข  
โดยมุ่งหวังให้ทุกอย่างเป็นไปตามสภาวการณ์หรือเป็นไปตามธรรมชาติอย่างแท้จริง (สํานักงานเลขาธิการ
คุรุสภา, 2549, หน้า 93) 
 ทฤษฎีจริยธรรมของคานท์ (Kant) คานท์เสนอว่า การปฏิบัติตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่มีคุณค่า 
เพราะเป็นเจตนาที่ดีที่เกิดจากความตั้งใจจริงหรือมีมูลเหตุที่จูงใจให้ทําในสิ่งที่ถูกต้องการกระทํา
ในสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งสากล เป็นลักษณะการกระทําตามหน้าที่โดยเร่ิมที่เหตุจูงใจที่ดี เป็นเงื่อนไข
ให้เกิดการกระทําดี และผลจากการกระทําน้ันก็จะเป็นผลดี การกระทําของบุคคลจะมีคุณค่า
ตามจริยธรรม ก็ต่อเมื่อเป็นการกระทําตามหน้าที่ และการกระทําตามหน้าที่จะถูกต้องตามหลัก
จริยธรรมด้วย จึงจะถือว่าเป็นคติบท (maxim) ของการกระทําที่เป็นสากล โดยจะต้องมีพื้นฐานที่ดี 
มีความรู้สึกที่แฝงด้วยเจตนาดีเสมอ (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 96) 
 ทฤษฎีจริยธรรมของบรอนเฟนเบรนเนอร์ (Bronfenbrenner) บรอนเฟนเบรนเนอร์  
นักจิตวิทยาสังคม ได้ศกึษาจริยธรรมของเด็กในโรงเรียนโดยศึกษาเปรียบเทียบในวัฒนธรรมที่หลากหลาย 
และได้สรุปเป็นทฤษฎีพัฒนาการด้านจริยธรรม (สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, 2549, หน้า 98-99)  
ไว้ดังน้ี 

 รูปแบบที่ 1 จริยธรรมโดยยึดถือตนเอง (self-oriented morality) คือการยึดถือและ
ให้ความสนใจอยู่ที่ความพึงพอใจของตนเอง และจะพิจารณาสิ่งอ่ืนๆ ออกไปจากตนเองในบริบทว่าตน
ได้รับประโยชน์หรือถูกขัดขวางผลประโยชน์ 

 รูปแบบที่ 2 จริยธรรมโดยยึดถือผู้มีอํานาจ (authority-oriented morality) ในขั้นนี้เด็ก
รวมถึงผู้ใหญ่จะมีจุดที่ตกลงกันอยู่ในตัวตนของอํานาจ นับจากพ่อแม่จนถึงหัวหน้างานและผู้มีอํานาจ
ระดับประเทศ ศาสนา มาเป็นตัวอธิบายความถูกต้องหรือความผิด 

 รูปแบบที่ 3 จริยธรรมโดยยึดเพ่ือน (peer-oriented morality) เป็นจริยธรรมที่ยึดถือ
ความสอดคล้องกับกลุ่ม ไม่ใช่ด้วยอํานาจจากใคร แต่ด้วยเพื่อนเป็นผู้ตัดสินว่าถูกหรือผิด ส่วนใหญ่
จริยธรรมระดับน้ี จะพบมากในวัยรุ่นเน่ืองจากเป็นวัยที่ต้องการยอมรับจากกลุ่มเพ่ือน 

 รูปแบบที่ 4 จริยธรรมโดยยึดถือกลุ่ม (collective-oriented morality) เป็นจริยธรรม
ที่ยืนอยู่ข้างกลุ่มคนส่วนใหญ่ที่บุคคลน้ันดําเนินชีวิตอยู่ โดยไม่ได้คํานึงตัวบุคคลหน้าที่ของบุคคล
ในสังคมน้ันเป็นเกณฑ์ที่กําหนดให้เป็นจุดยืนที่ต้องคํานึงถึง 

 รูปแบบที่ 5 จริยธรรมโดยยึดถือจุดมุ่งหมาย (objectively-oriented morality) เป็นจริยธรรม
ที่ไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ใดหรือกลุ่มสังคมใด แต่จะเป็นจริยธรรมที่เป็นจริงในตัวเอง   
 จากทฤษฎีพัฒนาการด้านคุณธรรมและจริยธรรมดังกล่าว ทําให้สรุปได้ว่า การที่บุคคล
จะมีคุณธรรมจริยธรรมได้น้ัน ต้องมีเหตุปัจจัยที่สําคัญทั้งจากภายในและภายนอกของบุคคลเหล่าน้ัน
เป็นสิ่งผลักดันโดยเฉพาะด้านสถานภาพส่วนตัวทฤษฎีจริยธรรม จะเป็นหลักให้ผู้บริหารได้เข้าใจ
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ถึงแนวความคิดของบุคคลในสถานภาพที่แตกต่างกันการพิจารณาจริยธรรม และการใช้เหตุผล
เชิงจริยธรรมของบุคคลตามแนวคิดจากทฤษฎีเหล่านี้ อาจเกิดขึ้นกับผู้บริหารได้ตลอดเวลา
ในสถานการณ์ที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับผู้บริหารจะใช้รูปแบบใดเป็นหลักในการพิจารณา 
 2.3.3 ความสาํคัญของคณุธรรมและจริยธรรม 
 มีนักวิชาการได้ทําการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญของคุณธรรมและจริยธรรมไว้ดังน้ี 
 พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ (2548, หน้า 2) กล่าวว่า จริยธรรมการบริหารภาครัฐจะไม่มีทาง
เกิดผลสําเร็จได้ถ้าผู้บริหารไม่มีจริยธรรม เพราะการบริหารที่ยึดหลักกฎหมายเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
ที่จะนําไปสู่การบริหารจัดการที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม จึงมีความสําคัญต่อบุคคล สังคม และชาติ
บ้านเมือง ผู้นําที่ใช้หลักคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานย่อมก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง 
ต่อวิชาชีพและต่อสังคมหลายประการ คือ   

        1) ทําให้ได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการบริหารงานอันจะนําไปสู่
ความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงในการประกอบอาชีพ 

        2) ทําให้ได้รับคํายกย่องสรรเสริญและเป็นท่ีเคารพของผู้ใต้บังคับบัญชา 
   3) ทําให้มีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข เพราะแวดล้อมไปด้วยบุคคลและศิษย์
ที่ให้ความรัก ความเคารพนับถือ 

         4) ครอบครัวมีความอบอุ่นและมั่นคงเป็นแบบอย่างที่ดีของครอบครัว ผู้ใต้บังคับบัญชา
และสังคมท่ัวไป 

        5) ทําให้องค์กรหรือหน่วยงานของตนได้รับความร่วมมือ สนับสนุนช่วยเหลือจาก
ประชาชน ชุมชน ในการพัฒนาอย่างเต็มที่ 
                    6) ทําให้สังคมและชุมชนเกิดสันติสุข และได้รับการพัฒนาให้เจรญิก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว
เพราะสมาชิกของสังคมมีคณุธรรมจริยธรรม 
 สุวกิจ ศรีปัดถา และคนอ่ืนๆ (2550, หน้า 12) กล่าวถึงความสําคัญของคุณธรรมไว้ว่า   
คุณธรรมมีความสําคัญที่เด่นชัด 3 ประการ ดังน้ี 

      1) เป็นเคร่ืองเชิดชูเกียรติ กล่าวคือ บุคคลที่มีคุณธรรมจะทําให้เป็นผู้มีช่ือเสียง 
เกียรติยศ ปรากฏเป็นที่ยอมรับของมวลชนทั่วกัน   

     2) เป็นเคร่ืองส่งเสริมให้บุคคลทําความดีและประพฤติตนถูกทาง คุณธรรมเป็นสิ่งกํากับ
จิตใจและเสริมกําลังใจให้คนคิดดี พูดดีและทําดี คุณธรรมเป็นเคร่ืองส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์ 
ตัวชักจูงลักษณะนิสัยของมนุษย์ในทางดีงาม 

    3) เป็นรากฐานของความสุข คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามที่ควรปลูกฝังและดํารงรักษา
คุณธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุขคือคุณธรรมเป็นเหตุให้บุคคลพบความสุขสร้างความพึงพอใจ และ
ความถูกต้องทางความคิดและการปฏิบัติที่ เป็นสุขแก่ผู้ปฏิบัติ คุณธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุด
ในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างคุณธรรมเพ่ือนํามาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี พอดี พอเพียง ดีพอ
และนําความสุขสมบูรณ์มาสู่ชีวิต   
            ดังนั้นจึงสรุปได้ว่า คุณธรรมทําให้เกิดจริยธรรม ค่านิยมที่เหมาะสม ดีงามตลอดจนทําให้
เกิดความสุข ความพอใจ ทําให้คนเป็นคนดีและสร้างความดี ก่อให้เกิดคุณธรรมอื่นๆ จําเป็นต้อง
มีการปลูกฝัง สร้างสม และดํารงรักษาไว้ให้คงอยู่ในตัวของบุคคลต่อไป 
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        2.3.4 หลักธรรมสําหรับผู้บริหาร 
 คุณธรรม จริยธรรม เปรียบเสมือนเข็มทิศที่ช้ีนําความดีความงามของบุคคลและส่งผลให้บุคคล

ประพฤติดี ประพฤติชอบ ผู้บริหารสถานศึกษาจึงควรยึดหลักธรรมในการบริหารงาน ควบคู่ไปกับ
การยึดความถูกต้องตามกฎหมาย หลักธรรมสําหรับผู้บริหารมีมากมายหลายหมวดธรรม แต่ละหมวด
ธรรมล้วนมีความสําคัญและเกี่ยวข้องกับการดําเนินชีวิตประจําวัน การปฏิบัติงานและการปฏิบัติตน 
ผู้บริหารสามารถเลือกหลักธรรมนําไปประยุกต์ใช้ในการดํารงชีวิตประจําวัน ตลอดจนนําไปใช้
ในการปฏิบัติงาน ในทุกบทบาทหน้าที่และทุกสถานการณ์ หลักธรรมสําหรับผู้บริหารจากพระนิพนธ์
ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ในหนังสือสารานุกรมพระพุทธศาสนา สามารถ
นําไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานมีดังน้ี  
 ธรรมมีอุปการะมาก มี 2 ประการ  
         1) สติ คือ ความระลึกได้   
           2) สัมปชัญญะ คือ ความรู้ชัด นึกได้ สํานึกอยู่ไม่เผลอ  
(ที.ปา.11/378/290; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 65) 
  การมีสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งสําคัญเนื่องจากเป็นคุณธรรมที่เอื้ออํานวยในการทําความดี
ทุกอย่างป้องกันการกระทําผิดพลาด เปรียบเสมือนกัลยาณมิตรที่คอยช่วยเหลือไม่ให้ทําอะไรผิดพลาด
เสียหาย ผู้บริหารจึงควรยึดมั่นในคุณธรรมข้อน้ีเพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์แบบ 
 ธรรมอันทําใหง้าม มี 2 ประการ คือ   

  1) ขันติ คือ ความอดทน อดได้เพ่ือบรรลุความดีงามและความมุ่งหมายอันชอบ  
         2) โสรัจจะ คือ ความเสง่ียม อัธยาศัยงาม รักความประณีตหมดจดเรียบร้อยงดงาม 
(อ.งฺ.ทุก.20/410/118; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 65) 
 ความอดทนเป็นการควบคุมและรักษาตนให้เป็นปกติเมื่อได้พบกับสิ่งที่ไม่ต้องการมีการอดทน
ต่อความลําบากตรากตรํา ต่อทุกข์เวทนามีความเจ็บป่วย ต่อความเจ็บใจมีการด่าว่ากระทบกระทั่ง 
ต่ออํานาจของกิเลสมีการข่มความโกรธไว้ เป็นการพยายามทําให้จิตใจสงบเยือกเย็นแล้วความสงบเสง่ียม
ก็จะปรากฏขึ้น ทําให้เกิดเป็นความงามเพราะไม่มีอาการหว่ันไหวในสิ่งต่างๆ ที่มากระทบ เป็นต้น   
 อธิปไตย 3 ความเป็นใหญ่ ภาวะที่ถือความเป็นใหญ่ มี 3 ประการ คือ  

           1) อัตตาธิปไตย ความถือตนเป็นใหญ ่
          2) โลกาธิปไตย ความมีโลกเป็นใหญ ่ ถือโลกเป็นใหญ ่
       3) ธัมมาธิปไตย ความมีธรรมเป็นใหญ่ กระทําการด้วยความถูกต้องเป็นจริง   

(องฺ.ติก.20/479/186; อ้างถึงใน พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้า 108)     
           ภาวะความเป็นใหญ่สําหรับผู้บริหารน้ันเป็นสิ่งที่พึงระมัดระวังและรู้จักปรับใช้ให้เหมาะให้ควร  
เน่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้ที่ปกครองผู้อื่น จึงควรใช้ความเป็นใหญ่ให้เหมาะสม หากใช้ในสถานการณ์
ที่ไม่เหมาะสม ย่อมส่งผลเสียต่อองค์กรและสร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อ่ืน  
           พรหมวิหารธรรม ธรรมสําหรบัผู้ใหญท่ี่ใช้ในการปกครองผู้น้อย มี 4 ประการ คือ 
  1) เมตตา ความรักความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุข มีไมตรีจิตคิดจะทํา
ประโยชน์ให้เกิดแก่สรรพสัตว์ทั้งมวล 
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      2) กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้พ้นจากความทุกข์ มีความใส่ใจในความทุกข์ยาก
เดือดร้อนของสรรพสัตว์ทั้งปวง  
  3) มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง ประกอบด้วย
ความแช่มช่ืนเบิกบาน 
  4) อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง ตั้งตนอยู่ในคุณธรรมที่ไม่ลําเอียงด้วยความรัก
และชัง พิจารณาเหตุและผลอันสมควรแก่การกระทําของบุคคล ผู้กระทํากรรมดีหรือกรรมช่ัว แล้ววางใจ
เป็นกลางด้วยความสงบใจ เพียงเฝ้ารอเวลาอันเหมาะสมในการแนะนําและช่วยเหลือเมื่อสมควร 
(องฺ.ปญฺจก. 22/192/252; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 126) 
   สําหรับหลักพรหมวิหารนี้ นับว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งสําหรับผู้บริหาร เนื่องจาก
เป็นหลักธรรมสําหรับผู้ใหญ่ที่ใช้ในการปกครองผู้น้อย หรือสําหรับผู้บังคับบัญชาที่ใช้ในการปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใหญ่ในที่นี้มิได้มีความหมายเฉพาะด้านวัยวุฒิเท่านั้น
หากแต่หมายรวมถึงคุณวุฒิ ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารในตําแหน่งผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นผู้นําขององค์กร 
          อคติ 4 คือ ความลําเอียงหรือเหตุแห่งความไม่ยุติธรรมอันเป็นทางแห่งความประพฤติที่ผิด 
มีอยู่ 4 ประการคือ   
                   1) ฉันทาคติ ลาํเอียงเพราะชอบ 
                   2) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง 
                   3) โมหาคติ ลาํเอียงเพราะหลงหรือไม่รู ้
                   4) ภยาคติ ลําเอียงเพราะกลัว  
(ที.ปา.11/176/196; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 148) 
           อคติ 4 ประการน้ี นับว่ามีความสําคัญต่อผู้บริหารเพราะเป็นหนทางแห่งความไม่เที่ยงธรรม
ผู้บริหารควรงดเว้นจากอคติ 4 ประการเหล่าน้ัน ต้ังตนอยู่ในความเมตตากรุณาต่อทุกคนอย่างเสมอภาค
จึงสามารถกระทํากรรมที่ก่อให้เกิดความยุติธรรมได้ 
            สังคหวัตถุธรรม ธรรมแห่งการสงเคราะห์ เป็นธรรมที่เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวนํ้าใจบุคคล
มี 4 ประการ คือ  
               1) ทาน การแบ่งปันวัตถุสิ่งของของตนให้แก่ผู้ที่สมควรให้การสงเคราะห์ ประกอบด้วย  
อามิสทาน การให้สิ่งของและธรรมทาน การให้ธรรม การให้ความรู้และแนะนํา สั่งสอน 
                2) ปิยวาจา เจรจาแต่วาจาหรือถ้อยคําอันไพเราะอ่อนหวาน 
             3) อัตถจริยา ประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อ่ืน 
          4) สมานัตตา การวางตัวเป็นกลาง เสมอต้นเสมอปลาย ไมถ่ือตัว ไม่ลืมตัว ไม่ยกตน 
ข่มผู้อ่ืน (ที.ปา.11/140/167; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 142)      
         สาราณียธรรมธรรมเป็นที่ต้ังแห่งความระลึกถึง ธรรมแห่งความสามัคคี หลักแห่งการอยู่ร่วมกัน 
มี 6 ประการ คือ   
                     1) เมตตากายกรรม การช่วยเหลือหมู่คณะด้วยความเต็มใจ การแสดงกิริยาอาการ
สุภาพ ให้ความเคารพนับถือกันทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
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                   2) เมตตาวจีกรรม การช่วยบอกในสิ่งที่เป็นประโยชน์ สั่งสอน แนะนํา ตักเตือน
ด้วยความหวังดี การพูดจาสุภาพ  ให้ความเคารพนับถือกัน 
                3) เมตตามโนกรรม การต้ังจิตปรารถนาดี คิดทําประโยชน์แก่กัน มองกันในแง่ดี
มีหน้าตาย้ิมแจ่มใสต่อกัน 
             4) สาธารณโภคิตา เมื่อได้สิ่งของใดมาโดยชอบธรรม แม้เป็นสิ่งของเล็กน้อย
ก็ไม่หวงไว้ผู้เดียว นํามาแบ่งปันเฉลี่ยเจือจาน ให้ได้มีส่วนร่วมใช้สอยบริโภคท่ัวกัน    
  5) สีลสามัญญตา มีความประพฤติดี ถูกต้องตามระเบียบวินัยไม่ทําตนเป็นที่น่ารังเกียจ
ของหมู่คณะ 
      6) ทิฎฐิสามัญญตา มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการสําคัญอันจะนําไปสู่
ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์หรือขจัดปัญหา  
(ที.ปา.11/282-283/321-323; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 200) 
          หลักธรรมสาราณียธรรมน้ี เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารควรยึดมั่นและผลักดันให้เกิดแก่หมู่คณะ 
เน่ืองจากเป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความกลมเกลียวเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันและหากผู้บริหารที่ประพฤติ  
ปฏิบัติได้ย่อมเป็นที่รักและเคารพของผู้อ่ืน 
           สัปปุริสธรรม 7 เป็นหลักธรรมอันเป็นของคนดี (ผู้ประพฤติชอบ) มี 7 ประการ คือ   
                       1) ธัมมัญญุตา ความเป็นผู้รู้ว่าเป็นเหตุ 
                       2) อัตถญัญุตา ความเป็นผู้รู้จกัผล 
                       3) อัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จกัตน 
                       4) มัตตัญญุตา ความเป็นผู้รู้จกัประมาณ 
                       5) กาลญัญุตา ความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาอันเหมาะสม 
                       6) ปริสัญญุตา ความเป็นผู้รู้จกัสังคม 

                            7) ปุคคลญัญุตา ความเป็นผู้รู้จักคบคน 
(ที.ปา.11/331/264; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 215) 

                ผู้บริหารควรยึดสัปปุริสธรรม เพราะผู้ที่ปฏิบัติธรรมในข้อนี้จะเป็นผู้มีวาจาสงบเยือกเย็น 
อยู่เป็นสุขในทุกเวลา 
           กัลยาณมิตรธรรมเป็นสมบัติของมิตรดี มิตรแท้ คบหรือเข้าหาแล้วเกิดความดีความงามและ
ความเจริญ ม ี7 ประการ คือ    
                    1) ปิโย น่ารัก เป็นที่รัก เป็นที่พอใจ เป็นที่สบายใจและสนิทสนม ชวนให้อยากเข้าไป
ปรึกษา ไต่ถาม   
                 2) ครุ น่าเคารพ ทําให้เกิดความรู้สึกอบอุ่นใจ พ่ึงได้ ปลอดภัย  
               3) ภาวนีโย เป็นที่สรรเสริญน่ายกย่อง เจริญด้วยความรู้และภูมิปัญญา เป็นผู้ฝึกอบรม
และปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ 
                4) วัตตา เป็นผู้แนะนําว่ากล่าวตักเตือน มีความเพียรพร่ําสอน รู้จักพูดให้ได้ผล รู้จัก
ช้ีแจงให้เข้าใจเป็นที่ปรึกษาที่ดี 
                     5) วจนักขโม เป็นที่ผู้อดทนต่อถ้อยคํา แม้ถูกกระทบกระทั่ง เสียดสี พร้อมรับฟัง
คําปรึกษาคําเสนอแนะ คําวิพากษ์วิจารณ์ อดทน ไม่ฉุนเฉียว ไม่เบ่ือ 
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                      6) คัมภีรัญจกถังกัตตา เป็นผู้กล่าวถ้อยคําอันลึกซึ้ง สอนให้เข้าใจได้แจ่มแจ้ง   
                     7) โนจัฏฐาเน นิโยชเย พึงนําไปในฐานะที่ดี ในตําแหน่งที่ดี ไม่แนะนําเรื่องเหลวไหล 
ไม่ชักจูงไปในทางเสื่อมเสีย  
(อง.สตฺตก.23/34/33; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 148) 
 ผู้บริหารที่ดีควรใส่ใจในคุณธรรมที่เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูลผู้อ่ืน และรู้จักปฏิบัติตนให้ถูกต้อง
รู้จักฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและให้คําแนะนําแก่ผู้อ่ืนได้ 

 มรรค 8 
            มรรค 8 คือ หนทางถึงความดับทุกข์ เป็นส่วนหนึ่งของอริยสัจ (เรียกว่า มัคคสัจจ์ หรือ
ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจ) และนับเป็นหลักธรรมสําคัญอย่างหน่ึงในพระพุทธศาสนาประกอบด้วย
หนทาง 8 ประการด้วยกัน เรียกว่า "มรรคมีองค์แปด" หรือ "มรรคแปด" โดยมีรายละเอียดดังน้ี    

                           1) สัมมาทิฏฐิ คือ ปัญญาเห็นชอบ หมายถึงเห็นถูกตามความเป็นจริงด้วยปัญญา 
                           2) สัมมาสังกัปปะ คือ ดําริชอบ หมายถึง การใช้สมองความคิดพิจารณาแต่ในทาง 
     กุศล หรือความดีงาม 
                           3) สัมมาวาจา คือ เจรจาชอบ หมายถึงการพูดสนทนา แต่ในสิ่งที่สร้างสรรค์ดีงาม 
                           4) สัมมากัมมันตะ คอื การประพฤติดีงาม ทางกายหรือกิจกรรมทางกายทั้งปวง 
                           5) สัมมาอาชีวะ คือ การทํามาหากินอย่างสุจริตชน 
                           6) สัมมาวายามะ คือ ความอุตสาหะ พยายาม ประกอบความเพียรในการกุศลกรรม 

                     7) สัมมาสติ คือ การไม่ปล่อยให้เกิดความพลั้งเผลอ จิตเลื่อนลอย ดํารงอยู่ด้วย
ความรู้ตัวอยู่เป็นปกติ 

                           8) สัมมาสมาธิ คือ การฝึกจิตให้ต้ังมั่น สงบ สงัด จากกิเลส นิวรณ์อยู่เป็นปกติ  
     (ที.ม.10/299/348; อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 215) 

 มรรค 8 นี้ เป็นอริยสัจข้อที่ 4 และได้ชื่อว่า “มัชฌิมาปฏิปทา” แปลว่า ทางสายกลาง
เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนําไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ ดับทุกข์ปลอดปัญหา
(อุทัย ศิริภักด์ิ, 2549, หน้า 157) 
  ทศพิธราชธรรม ธรรมสําหรับนักปกครอง เป็นหลักธรรมของผู้บริหาร ที่ต้องยึดมั่น
ในการบริหารจัดการองค์กร มี 10 ประการ คือ   
                      1) ทาน การสละทรัพย์สิง่ของ การสงเคราะห์ช่วยเหลือ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
                      2) ศีลเป่ียมล้นด้วยคุณธรรม มศีีลธรรมประจําใจ ความสํารวมทั้งกายและใจ 
                      3) ปริจจาคะ การเสียสละความสุขส่วนตนเพ่ือประโยชน์สุขของผู้อ่ืน  
                      4) อาชชวะ มีความซื่อสตัย์ ไม่หลอกลวง ไม่เอารัดเอาเปรียบ   
                      5) มัททวะ มีความสุภาพอ่อนโยน มีอัธยาศัยดี มีความสุภาพนุ่มนวล 
                      6) ตบะ มีความระงับยับยั้ง รู้จักข่มใจ ไม่หลงใหลในความสุขสําราญ 
                    7) อักโกธะ ความไม่โกรธ ไม่ผูกพยาบาท ไม่อาฆาตจองเวร รู้จักระงับความโกรธ
ความขุ่นเคืองใจ 
                  8) อวิหิงสา ไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อ่ืน ไม่หลงระเริงในอํานาจ 
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            9) ขันติ มีความอดทนอดกล้ัน อดทนต่อความยากลําบาก อดทนต่อกําลังกิเลสและ
ทุกข์ อดทนต่อคําย่ัวยุเย้ยหยัน 
      10) อวิโรธนะ เป็นผู้มีความหนักแน่นในธรรม ไม่มีความเอนเอียงหวั่นไหว
เพราะถ้อยคําที่ดีร้าย การยึดมั่นในความดี มีความเท่ียงธรรม เป็นผู้ปฏิบัติถูกต้อง (ขฺ.ชา.28/240/86;
อ้างถึงใน พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2545, หน้า 240)  
            ทศพิธราชธรรมเป็นธรรมท่ีมีความสําคัญสําหรับนักปกครองซึ่งเป็นคุณธรรมสําหรับผู้ที่มี
ภาระหน้าที่ในการดูแลทุกข์สุขของผู้อ่ืน เพ่ือให้ผู้ที่อยู่ภายใต้การปกครองมีความเป็นอยู่อย่างร่มเย็น
เป็นสุข 
 การเป็นผู้บริหารที่ดีน้ันผู้บริหารจําเป็นต้องให้ความสําคัญกับการพัฒนาตนเองรู้จักฝึกฝน
ตนเองให้เป็นผู้ที่ทรงความรู้ มีความสามารถ มีจิตใจยึดมั่นในคุณธรรม มีการดําเนินชีวิต ปฏิบัติตน
ปฏิบัติงานบนพ้ืนฐานแห่งความถูกต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อ่ืนได้ นอกจากน้ีผู้บริหารยังต้องรู้จัก
ประยุกต์ใช้หลักธรรมต่างๆ เพ่ือนํามาใช้ในการบริหารงาน ให้ประสบผลสําเร็จบรรลุเป้าหมาย 
   ลําดับต่อไปน้ีจะได้นําหลักธรรมบางหัวข้อมาสังเคราะห์ลงในพรหมวิหาร 4 พอเป็นตัวอย่าง
ตามท่ีได้ศึกษาวิเคราะห์มาและผู้วิจัยเห็นว่าสอดคล้องกันกับหลักพรหมวิหาร 4 ดังต่อไปนี้ 

        
ตาราง 1  แสดงการสังเคราะห์หลักธรรมสําหรับผู้บริหารท่ีสอดคล้องกับหลักพรหมวิหาร 4 
 
หลักธรรมสําหรับ 

ผู้บริหาร 
ประเด็นที่สอดคล้องหลักพรหมวิหาร  4 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
1. พรหมวิหาร 4 
   ธรรมของ 
   ผู้ใหญ่ทีใ่ช้ 
   ปกครองผู้น้อย  
   หรือใต้บังคับ 
   บัญชา 

เมตตา 
ภาวะของจิตใจ 
ที่มีความรัก   
ความปรารถนาดี  
มีไมตรีจิต คิด
เก้ือกูล และเป็น
มิตรต่อผู้อ่ืน  
การมีกิริยาวาจา
สุภาพอ่อนโยน   
  

กรุณา 
ภาวะของจิตใจ 
ที่มีความสงสาร   
คิดช่วยให้ผู้อ่ืน 
พ้นทุกข์   
ความเห็นอก 
เห็นใจต่อผู้อ่ืน  
การแสดงออก 
ในการช่วยเหลือ
เจือจุนด้วย 
ความเต็มใจ 

มุทิตา 
ความยินดี   
เมื่อผู้อ่ืน อยู่ดี 
มีสุข มีความเจริญ
งอกงาม    
การมีจิตใจ 
ผ่องใสบันเทิง  
แช่มช่ืน เบิกบาน 
อยู่เสมอ 
ปราศจาก 
ความริษยา 

อุเบกขาภาวะ
จิตใจที่ม ี
ความเป็นกลาง      
การวางเฉย 
ไม่ยึดถือ   
ไม่จัดแจงวุ่นวาย    
ปล่อยให้เป็นไป     
ตามกําหนด 
ของกรรม   
ไม่ทับถมซ้ําเติม
ผู้อ่ืน   

2. ขันติ โสรัจจะ 
   ธรรมอันทําให้ 
   งาม 

   ขันติ 
ความอดทน 
อดได้ทนได้ 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 
หลักธรรมสําหรับ 

ผู้บริหาร 
ประเด็นที่สอดคล้องหลักพรหมวิหาร  4 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
3. สาราณียธรรม   
ธรรมแห่งการ 
ระลึกถึง ธรรม
แห่งความสามคัคี 
หลักการอยู่
ร่วมกัน 

- เมตตากายกรรม 
  การช่วยเหลอื 
  หมู่คณะด้วย 
  ความเต็มใจ  
  การแสดงกิริยา 
  อาการสุภาพ  
  ใหค้วามเคารพ 
  นับถือกัน      
- เมตตาวจีกรรม 
  การช่วยบอก 
  ในสิ่งที่เป็น 
  ประโยชน์ 
  สั่งสอนตักเตือน 
  ด้วยความหวังดี  
  การพูดจาสุภาพ 
  ใหค้วามเคารพ 
  นับถือกัน 
- เมตตามโนกรรม 
  การต้ังจิต   
  ปรารถนาดี  
  คิดทําประโยชน ์
  แก่กัน   
  มองกันในแง่ดี  
  มีหน้าตาย้ิมแย้ม 
  แจม่ใส 

สาธารณโภคิตา
การแบ่งปัน   
ให้ทุกคนได้ม ี
ส่วนร่วมในการใช้
สอยร่วมกัน   
ไม่หวงสิ่งของ 

 - สลีสามญัญตา 
  มีความประพฤติดี 
  ถูกต้อง 
  ตามระเบียบวินัย 
- ทิฎฐสิามัญญตา 
  มีความเห็นชอบ  
  เสมอกันหรือ  
  ตรงกัน 
  ในการนําไปสู่ 
  ความพ้นทุกข์   
  การขจัด  
  ซึ่งปัญหา 

4. อธิปไตย 3 
   ภาวะ 
   ความเป็นใหญ ่

   ธัมมาธิปไตย   
ความมีธรรม 
เป็นใหญ่    
กระทําการด้วย 
ความถูกต้อง   
ถือธรรมเป็นใหญ่  
ในการปกครอง 
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 
หลักธรรมสําหรับ 

ผู้บริหาร 
ประเด็นที่สอดคล้องหลักพรหมวิหาร  4 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
5. สังคหวัตถุธรรม  
    ธรรมแห่ง 
    การสงเคราะห์ 

ปิยวาจา 
เจรจาด้วยถ้อยคํา
ไพเราะอ่อนหวาน 
 

ทาน   
การแบ่งปันวัตถุ
สิ่งของของตน 
แก่ผู้ทีส่มควร
ได้รับ 

อัตถจริยา 
การประพฤติ
เก้ือกูล สนับสนุน
ส่งเสริมผู้อ่ืน 

สมานัตตา    
การวางตน 
เสมอต้น 
เสมอปลาย    
ไม่ยกตนข่มผู้อ่ืน 
อ่อนน้อมถ่อมตน
เมื่อก่อนวางตัว 
อย่างไร ก็ยัง
ปฏิบัติอย่างน้ัน
สม่ําเสมอ 

6. ทศพิธราชธรรม  
   หลักธรรม 
   สําหรับ 
   นักปกครอง 

 
 

 
 

- ศีล 
  เป่ียมล้น 
  ด้วยคุณธรรม 
  มีศลีธรรม 
  ประจําใจ 
  ความสํารวม 
  ทั้งกายและวาจา 
- มัททวะ 
  มีความสุภาพ   
  อ่อนโยน 
  มีอัธยาศัยดี 
  มีความสุภาพ  
  นุ่มนวล 
- อวิหิงสา 
  ไม่เบียดเบียน 
  ตนเองและผูอ่ื้น   
  ไม่หลงระเริง 
  ในอํานาจ 
- อักโกธะ 
  ความไม่โกรธ  
  ไม่ผกูพยาบาท 
  ไม่อาฆาตจองเวร 

- ทาน 
  การสละทรัพย์   
  สิ่งของ 
  การสงเคราะห์    
  ช่วยเหลือ 
  บําเพ็ญสาธารณ 
  ประโยชน์ 
- ปริจจาคะ 
  การเสียสละ   
  ความสุขส่วนตน 
  เพ่ือประโยชน์สุข 
  ของผู้อ่ืน 
 

 - อาชชวะ 
  มีความซื่อสัตย์   
  ไม่หลอกลวง 
  ไม่เอารัด 
  เอาเปรียบ 
- ตบะ 
  มีความระงับ   
  ยับย้ัง รู้จักข่มใจ 
  ไม่หลงใหล 
  ในความสุข 
  สําราญ ขันติ    
  มีความอดทน 
  อดกลั้น  
  อดทนต่อ 
  ความยากลําบาก 
  อดทนต่อ 
  กําลังกิเลส 
  และทุกข์  
  อดทนต่อคําย่ัวยุ 
  เย้ยหยัน 
- อวิโรธนะ  
  เป็นผู้ม ี
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ตาราง 1  (ต่อ) 
 
หลักธรรมสําหรับ 

ผู้บริหาร 
ประเด็นที่สอดคล้องหลักพรหมวิหาร  4 

เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
 รู้จักระงับ 

ความโกรธ  
ความขุ่นเคืองใจ 
 

    ความหนักแน่น  
  ในธรรม ไม่ม ี
  ความเอนเอียง 
  หว่ันไหว     
  เพราะถ้อยคํา 
  ที่ดีร้ายการยึดมั่น 
  ในความดี   
  มีความเที่ยงธรรม 
  เป็นผู้ปฏิบัติ 
  ถูกต้อง   

7. กัลยาณมิตร 
    ธรรมสมบัติ 
    ของมิตรดี    
    มิตรแท้    
    คบหรือ 
    เข้าหาแล้ว 
    เกิดความดี 
    ความงามและ 
    ความเจริญ 

 - ปิโย 
   เป็นผู้ปฏิบัติตนดี 
   มีความน่ารัก 
   คบหาแล้ว   
   สบายใจ 
 

 - คัมภีรัญจก   
   ถังกัตตา 
   แถลงเรื่อง 
   รําลกึได้ หรอื   
   ช้ีแจงเรื่องยาก  
   ให้เข้าใจได้ 
 - วัตตา 
   รู้จกัพูดให้ได้ผล 

- โนจัฎฐาเน   
  นิโยชเย  
  ไม่ชักนํา 
  ไปในทางที ่
  เสื่อมเสีย 
 

- ครุ 
  เป็นผู้ม ี
  ความน่าเคารพ   
  ท่าทาง 
  น่าเสื่อมใส 
- วัจนักขโม 
  เป็นผู้มคีวาม  
  อดทนอดกลัน้     
- ภาวนีโย 
  เป็นผู้น่า  
  สรรเสริญ 
  น่ายกย่อง  
  เจรญิด้วย 
  ความรู้และ 
  ภูมิปัญญา 

 
   อย่างไรก็ดี หลักธรรมทุกหมวดธรรมล้วนแต่เป็นหลักธรรมที่เสริมสร้างความดี ความงาม
ให้แก่ผู้ที่น้อมนําไปปฏิบัติ ผู้บริหารจึงควรเสริมสร้างความดี ความงามให้เกิดแก่ตนโดยยึดถือและ
น้อมนําหลักธรรมไปประยุกต์ใช้ในการบริหารตน บริหารคนและบริหารงาน ผู้บริหารที่น้อมนําหลักธรรม
ไปปฏิบัติ และยึดถือเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต และการปฏิบัติงาน โดยการประพฤติดี ประพฤติชอบ 
ความดี ความงามย่อมส่งผลให้เกิดความสุข ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และได้รับความช่ืนชม  
เช่ือถือ ศรัทธาจากผู้ร่วมงานและบุคคลทั่วไป 
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        2.3.4 การใชห้ลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 
       ผู้บริหารสถานศึกษาหากยึดหลักการบริหารโดยให้ความสําคัญเฉพาะตัวบทกฎหมายและ
ระเบียบข้อบังคับเพียงด้านเดียวย่อมไม่เป็นผลดีทั้งต่อตนเองและองค์การ เน่ืองจากการยึดมั่น
ในกฎระเบียบอาจก่อให้เกิดช่องว่างระหว่างผู้บริหาร และเพื่อนร่วมงานส่งผลให้บรรยากาศองค์การ
ขาดความมีชีวิตชีวา ผู้บริหารจึงควรยึดถือกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับควบคู่กับการยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม หลักธรรมที่ผู้บริหารควรนําไปใช้ในการบริหารและพึงใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา คือ พรหมวิหาร 4
ธรรมสําหรับผู้ที่มีใจเป็นใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชา ประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (วิชัย
ธรรมเจริญ, 2543, หน้า 43) ผู้ดํารงในพรหมวิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา
และย่อมรักษาธรรมไว้ด้วยอุเบกขา ดังน้ัน แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วย
ที่จะมิให้เสียธรรม (พระธรรมปิฎก, 2538, หน้า 148-149)  
    ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารหรือ
ผู้บังคับบัญชาควรยึดมั่น และนําไปประยุกต์ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาในทัศนะของนักวิชาการ ผู้บริหาร 
และพระภิกษุสงฆ์ ไว้ในหนังสือรวมธรรมมะไว้ดังน้ี (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540, หน้า 175-183) 
   1) เมตตา คือภาวะของจิตใจที่มีความรัก ความปรารถนาดี มีเย่ือใยไมตรีจิตและคิด
เก้ือกูลผู้อ่ืนปราศจากอาฆาตพยาบาทโกรธแค้น แสดงออกได้ทั้งสีหน้า แววตา สายตาที่สงบแช่มช่ืน 
มองดูด้วยสายตาอันแสดงถึงจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายทั้งหลายทั้งปวง 
ศัตรูของเมตตา คือ พยาบาท เมตตา เป็นเครื่องดับความพยาบาทความมุ่งร้ายปองร้ายด้วยอํานาจ
ของความโกรธ วิธีการสร้างเมตตาให้เกิดแก่ตน คือ การระวังใจมิให้โกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตพยาบาท 
หากภาวะจิตใจเป็นเช่นน้ัน ให้พยายามระงับและตระหนักว่า ตนเองรักความสุขและต้องการความสุข
ฉันใดผู้อื่นก็ปรารถนาความสุขฉันนั้น เมื่อฝึกจิตใจให้ละซึ่งความอาฆาตพยาบาทและทําไมตรีจิต 
ให้เกิดข้ึนได้แล้ว ให้ฝึกแผ่จิตเมตตาไปยังผู้อื่นโดยเจาะจงและไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยใจที่ปรารถนา
ดีให้ผู้อ่ืนมีความสุขว่า “จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ ขอให้มีสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัย 
มีความสวัสดี” พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้ปรับความรักใคร่ ปรารถนาสุขให้เกิดแก่ตนและเผื่อแผ่
ไปยังผู้อ่ืน ทั้งคนอันเป็นที่รัก คนที่เป็นกลาง และคนที่เป็นศัตรู เมตตาจึงเป็นธรรมเครื่องทําใจตนเอง
ให้เป็นสุขและแผ่ความสุขไปยังผู้อ่ืนด้วย 
       ดังน้ันเมตตาจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้บริหาร เน่ืองจากผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรัก 
ความปรารถนาดี มองส่วนที่ดี มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีและรู้จักให้อภัยต่อเพื่อนร่วมงานการทํางาน
จึงจะเป็นไปด้วยดี 

      2) กรุณา คือภาวะของจิตใจที่หว่ันไหวไปด้วยความทุกข์ของผู้อ่ืน เมื่อเห็นความทุกข์ 
ของผู้อ่ืนก็ไม่สามารถทนเฉยอยู่ได้ต้องขวนขวายช่วยเหลือโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์  
เป็นความสงสารความเห็นใจ และความปรารถนาท่ีจะบําบัดทุกข์ให้ผู้อ่ืนปราศจากความคิดเบียดเบียน
ซ้ําเติม ศัตรูของกรุณาคือ ความเบียดเบียน กรุณาที่บริสุทธ์ิต้องปราศจากโทมนัส กล่าวคือ กรุณา
ต้องไม่เจือปนด้วยความทุกข์ใจ ความเสียใจอันเน่ืองมาจากบุคคลอันเป็นที่รักได้รับความทุกข์ กรุณา
เป็นเคร่ืองดับความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นในตน วิธีการสร้างกรุณาให้เกิดแก่ตนคือการระวังใจให้ปราศจาก
ความคิดเบียดเบียนใคร โดยคิดเสียว่าหากตนเองมีทุกข์และต้องการความช่วยเหลือฉันใด เมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์
ย่อมต้องการความช่วยเหลือฉันน้ัน ดังน้ันจึงควรหัดฝึกจิตใจไม่น่ิงดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
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พ้นทุกข์ตามความสามารถหรือตามที่ควรทํา และให้แผ่จิตใจกรุณาไปยังผู้อื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก 
โดยเจาะจงและไม่เจาะจงแก่ผู้เป็นที่รักและบุคคลทั่วไปด้วยความคิดว่า “จงพ้นทุกข์จากความทุกข์  
ความเดือดร้อน” 
    สําหรับผู้บริหารนั้นควรมีความกรุณาต่อเพื่อนร่วมงาน ควรให้ความสงสาร
ผู้ร่วมงาน ที่ได้รับความทุกข์และพึงหาทางช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนน้ัน ผู้บริหาร
ควรเปิดใจให้กว้างและสนใจรับฟังปัญหาของผู้ร่วมงาน สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างความสุขใจและความรัก
ให้บังเกิดมีต่อกัน 
  3) มุทิตา คือภาวะจิตใจที่มีความยินดีเมื่อผู้ อื่นได้รับความสุขความเจริญ
ความพร่ังพร้อมต่างๆ ด้วยใจที่ปราศจากความริษยา เห็นใครได้รับความสุขความเจริญก็พลอยยินดี  
ตัดความยินร้าย ไม่ยินดีและระวังจิตใจไม่ให้เกิดความริษยา วิธีการระวังจิตใจไม่ให้เกิดความริษยา และ
การสร้างมุทิตาให้เกิดแก่ตน คือ การระมัดระวังใจมิให้ริษยาผู้อ่ืนเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี มีความพรั่งพร้อม 
เมื่อเกิดความริษยาให้ตระหนักว่าตนเองมีความยินดีเมื่อได้รับความสุข ความเจริญ ความพรั่งพร้อมฉันใด 
ผู้อ่ืนย่อมรู้สึกยินดีฉันนั้น จึงไม่ควรไปริษยาผู้อื่น ตรงกันข้ามควรพลอยยินดีกับผู้อื่น และควรแผ่จิต
มุทิตาไปยังผู้อ่ืนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยเจาะจงและไม่เจาะจงแก่ผู้เป็นที่รักและบุคคลทั่วไป 
    ผู้บริหารควรใช้ความยินดีนี้ในการส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้พัฒนาความรู้ 
ความสามารถ และความชํานาญให้บังเกิดแก่เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการให้โอกาสผู้ร่วมงานได้รับ
ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน 
                     4) อุเบกขา คือภาวะจิตใจที่มีความเป็นกลาง การวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย โดยเห็นว่า 
ทุกคนมีกรรมเป็นของตน ย่อมมีสุข มีทุกข์ มีสมบัติ เสื่อมสมบัติ การวางเฉย คือ วาง ได้แก่ไม่ยึดถือไว้เฉย 
คือ ไม่จัดแจงวุ่นวายปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือตามกําหนดของกรรม วิธีฝึกจิตใจให้เกิดอุเบกขา คือ
ระมัดระวังใจมิให้เกิดความยินดียินร้ายทั้งคราวได้รับสมบัติและความได้รับความวิบัติ ให้ฝึกระงับจิตใจ
โดยตระหนักนึกถึงกรรมและผลแห่งกรรมด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่อาศัย ทํากรรมอันใดไว้ดีหรือช่ัว
ก็ต้องรับผลของกรรมน้ัน”   
    ผู้บริหารควรยึดหลักอุเบกขาโดยการมีจิตใจที่เป็นกลางให้ความเสมอภาค 
มีความยุติธรรม รู้จักวางเฉยในบางสถานการณ์ พระธรรมกิตติวงศ์ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรม  
ไว้ดังน้ี   
 พรหมวิหารธรรม หมายถึง บุคคลผู้มีคุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่าน้ัน อันพรหมวิหารธรรมน้ัน
มี 4 ประการ คือ        
   1) เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนไม่มีเล่ห์เหลี่ยม ดูได้จาก
สีหน้าที่บ่งบอก คือ ย้ิมแย้มแจ่มใส และดูจากการกระทําที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนมีดีย่ิงๆ ขึ้นไป 
     2) กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษย์ร่วมโลก ยามเห็นผู้อื่น
มีความลําบากก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุน ด้วยความเต็มใจเสมอ  
ในทํานองสุขก็สุขด้วย       
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  3) มุทิตา ความช่ืนชมยินดีในความสําเร็จสมหวังของผู้อ่ืน ไม่แสดงความอิจฉาริษยา
ด้วยการทนดูทนเห็นคนที่เขาได้ดีกว่าตัวไม่ได้ ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอ่ืนหรือช่ืนชมต่อ
ความสําเร็จของผู้อ่ืนโดยไม่ต้องบังคับใจ 
              4) อุเบกขา ความวางเฉย ในเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทับถมซ้ําเติม และ
เมื่อผู้อ่ืนผิดพลาดหรือได้รับความวิบัติ ไม่แสดงอาการสมนํ้าหน้า (พระธรรมกิตติวงศ์, 2541, หน้า 8-9) 
   สมเด็จพระญาณสังวร (2541, หน้า 11) ได้กล่าวถึง พรหมวิหารธรรม สําหรับพุทธศาสนานั้น
หมายถึง ผู้ที่มีจิตใจใหญ่ เป็นได้ทั้งชายและหญิง เด็กและผู้ใหญ่เมื่อปฏิบัติพรหมวิหารธรรมนี้ให้มีขึ้น
ก็ย่อมเป็นผู้มีจิตใจใหญ่เป็นผู้ใหญ่ อันกล่าวได้ว่าเป็นพรหมโดยธรรม คือ เมตตา ความรักใคร่ปรารถนา
ให้เป็นสุข กรุณา ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์ มุทิตา ความพลอยยินดีในเมื่อผู้อ่ืนได้ดีและอุเบกขา
ความวางใจ มัธยัสถ์เป็นกลางทั้ง 4 ข้อนี้ เป็นธรรมที่คนไทยเราได้ยินได้ฟังกันอยู่เสมอและได้รับ
คําแนะนําให้อบรมให้มีขึ้นในจิตใจเสมอเช่นเดียวกัน   
   สุพล เครือมะโนรมย์ (2543, หน้า 12) กล่าวว่าหลักธรรมทางพุทธศาสนาที่ช่วยเป็นประโยชน์
ส่งเสริมค้ําจุนมีอยู่เป็นจํานวนมาก หลักธรรมที่เก่ียวกับด้านบริหารสําหรับผู้บริหาร หรือผู้บังคับบัญชา
ที่พึงใช้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ได้แก่ พรหมวิหาร 4 คือ 

       1) เมตตา ได้แก่ ไมตรีจิตจะให้สัตว์ทั้งปวงเป็นสุขทั่วหน้า (ปราศจากความพยาบาท) 
                 2) กรุณา ได้แก่ ความเอ็นดูหรือความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ (ปราศจาก
ความโหดร้าย) 

      3) มุทิตา ได้แก่ ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี (ปราศจากความริษยา) 
                 4) อุเบกขา ได้แก่ ความวางใจเป็นกลาง (ปราศจากความลําเอียง) 
    เมื่อพิจารณาตามรูปศัพท์ ธรรมข้อน้ีก็หมายความว่า พรหมวิหารเป็นธรรม อันเป็นที่อยู่ของ
พรหม คือ ผู้ประเสริฐ อย่างไรก็ตามแม้ในกรณีบุคคลทั่วไปเป็นคนธรรมดามิใช่เทวดา พระอินทร์  
พระพรหมก็ตาม หากเป็นผู้ที่มีคุณธรรมเหล่าน้ี หรือแม้เป็นผู้ที่อ่อนด้วยวัยวุฒิ แต่ได้ประพฤติปฏิบัติ
ธรรมข้อน้ีก็ได้ช่ือว่าเป็นผู้ประเสริฐเช่นกัน  
            พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) (2547, หน้า 20) กล่าวว่าคนที่มีคุณแก่ส่วนรวม สมาชิก
ที่ดีของสังคม มีหลักธรรม คือหลักความประพฤติดังน้ี มีพรหมวิหาร คือ ธรรมประจําใจของผู้ประเสริฐ
หรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม 4 อย่าง ต่อไปนี้ เมตตา ความรัก กรุณา ความสงสาร  
มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดี อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง   
     จากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ที่ได้ศึกษานี้ ผู้บริหาร 
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่มีจิตใจประเสริฐบริสุทธ์ิ จําเป็นต้องมีหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่  
เมตตา กรุณา มุทิตาและอุเบกขา และนําหลักธรรมน้ีไปประยุกต์ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชา    
 ผู้วิจัยเห็นว่าพรหมวิหาร 4 มีความสําคัญและจําเป็นต่อผู้บริหารสถานศึกษา ที่จะนํามาเป็น
แนวคิดแนวปฏิบัติในการบริหารงานในโรงเรียนเพ่ือให้ได้ความร่วมมือร่วมใจจากผู้ใต้บังคับบัญชา
เนื่องจากผู้บริหารคือผู้บังคับบัญชาของหน่วยงาน จึงต้องมีเมตตาและเผื่อแผ่ความเมตตาไปยัง
เพ่ือนร่วมงานเพราะเมตตานั้นหมายถึง การกระจายความหวังดีของตนให้กว้างขวางออกไป หวังให้
ผู้อ่ืนทั้งหลายมีความสุขเสมอกันโดยไม่จํากัดว่าเป็นใครและไม่หวังผลตอบแทนเมื่อความเมตตาเกิดข้ึน
แก่บุคคลใด บุคคลนั้นย่อมเป็นผู้ที่มีจิตใจสงบเยือกเย็น รู้จักมองผู้อื่นในแง่ดี มองข้ามสิ่งไม่ดี 
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มีความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน เป็นทุกข์เมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความทุกข์ และมีความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์
ช่วยเหลือกันให้มีความสุข เรียกได้ว่ากรุณา ความกรุณาเป็นเร่ืองของความสงสารเห็นใจ รู้สึกหว่ันไหว
ในความทุกข์ของผู้อื่นจนไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ได้กรุณาจึงเป็นคุณธรรมสําคัญที่ทําให้คนเป็นนักเสียสละ
ผู้มีคุณธรรมข้อน้ีจะมีฐานคุณธรรมของความเมตตา เมื่อเกิดกรุณาและเผื่อแผ่กรุณาไปยังบุคคลอ่ืน
ย่อมมีความเห็นอกเห็นใจกัน มีความช่ืนบาน พลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ ความเดือดร้อน
ไม่ว่าการพ้นทุกข์น้ันจะเกิดจากความเมตตากรุณาของตนหรือผู้อ่ืน การยินดีที่เห็นผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์
ได้รับความสุขความเจริญ ความพรั่งพร้อม เรียกว่า มุทิตา มุทิตาจึงแสดงถึงบุคลิกของคนใจกว้าง
ไม่คับแคบ ความมีนํ้าใจ ไม่อิจฉาริษยา ไม่กลั่นแกล้งรวมถึงการสนับสนุนให้ผู้อื่นได้รับความสุข
ความเจริญได้สร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและผู้อ่ืน ในบางสถานการณ์อาจไม่สามารถ
แสดงความสงสารเห็นใจ การให้ความช่วยเหลือหรือพลอยยินดีกับผู้อื่นได้ ผู้บริหารจึงควรวางเฉย
เรียกได้ว่า มีอุเบกขา คือ การทําใจให้เป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริง กล่าวคือในการตัดสินเร่ืองใดๆ
จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้องด้วยความเที่ยงธรรม ใช้สติปัญญาพิจารณา
ข้อเท็จจริงอย่างถูกต้อง ใคร่ครวญด้วยเหตุและผล แล้วปฏิบัติด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ 
มีความถูกต้องบริสุทธิ์ยุติธรรม ระมัดระวังใจให้หลีกเลี่ยงการจัดแจง การวุ่นวายต่อบุคคลอื่น ทั้งน้ี
การใช้หลักธรรมดังกล่าวควรให้ถูกต้องและเหมาะสมกับสถานการณ์และจัดเป็นหลักธรรมประจําใจ
ไว้คอยกํากับความประพฤติของตน 
 
2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

2.4.1 งานวิจัยในประเทศ 
 ชาญ สีหาราช (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรม
การปฏิบัติงานและคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดเลย 
ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย มีพฤติกรรม
การปฏิบัติงานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา ทั้ง 7 ด้าน คือ 
ด้านการบริหารงานทั่วไป ด้านการบริหารงานธุรการ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
ปกครองนักเรียน ด้านการบริหารงานบริการ ด้านการบริหารงานโรงเรียนกับชุมชนและ
ด้านการบริหารงานอาคารสถานที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน มีพฤติกรรมด้านคุณธรรม
ทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านคุณธรรมในการดํารงตนของผู้บริหาร ด้านคุณธรรมต่อเพื่อนร่วมงานและ
ด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
        สุพล เครือมะโนรมย์ (2543, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการใช้หลักพุทธธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
ของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาได้นําหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่
เมตตา กรุณา และมุทิตาไปปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ขณะที่อุเบกขา
ถูกนําไปปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาเป็นส่วนน้อย 
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            บุญเสริม มงคลดาว (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ผลการวิจัยพบว่า 
              1) ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียน มีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  
     2) ครูผู้สอนกับกรรมการโรงเรียน มีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน  
     3) ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาตํ่ากว่าปริญญาตรีกับครูผู้สอน
และกรรมการโรงเรียนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรม
ของผู้บริหารโรงเรียนแตกต่างกัน 
              4) ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียนที่มีประสบการณ์ต่างกันปฏิบัติงาน ในโรงเรียน
ขนาด และสถานที่แตกต่างกัน มีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน 
            วิมุติ หยกพรายพันธ์ (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียน  
ผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการปฏิบัติพฤติกรรม คุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาเขตการศึกษา 5 ด้านปัญญา ขยัน สุจริต และ
ด้านมนุษย์สัมพันธ์อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าพฤติกรรมคุณธรรมที่พบมากที่สุด 
คือด้านสุจริต รองลงมาคือ ด้านมนุษยสัมพันธ์ ขยันและด้านปัญญา ตามลําดับ 
          พระมหาถนอม ถาวโร คมสันต์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจัยพบว่า คุณธรรมและจริยธรรมของ
ผู้บริหาร ตามทัศนะของครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ช่วงชั้นที่ 3 และช่วงชั้นที่ 4 สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครราชสีมา โดยรวม พบว่า อยู่ในอันดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
มากที่สุดคือ คุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง รองลงมา คือ คุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและ
ประเทศชาติ ส่วนคุณธรรมและจริยธรรมต่อเพ่ือนร่วมงาน อยู่ในอันดับน้อยที่สุด เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
ในแต่ละด้านได้ผล ดังน้ี 

      1) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อวิชาชีพการบริหาร พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อมีความซื่อสัตย์สุจริตต่อวิชาชีพของตน อยู่ในอันดับสูงที่สุด รองมาคือ ข้อไม่นําเอาทรัพย์สมบัติ
และผลงานของคนอ่ืนมาเป็นของตนเอง ส่วนข้อสามารถหักห้ามใจตนเองที่จะไม่ลุต่ออํานาจ ความโลภ 
ความโกรธ และความหลงได้ อยู่ในอันดับสุดท้าย 

    2) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อเพื่อนร่วมงาน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อสนับสนุนผู้ร่วมงานให้แสวงหาความก้าวหน้าในตําแหน่งหน้าที่ อยู่ในอันดับสูงที่สุด รองลงมา 
คือ รู้สึกปลื้มปีติยินดีกับเพ่ือนร่วมงานที่ประสบความสําเร็จในด้านต่างๆ ส่วนข้อ ความมีใจเป็นกลาง 
สม่ําเสมอไม่หวั่นไหวไปตามกระแสแห่งนินทา สรรเสริญ ลาภ เสื่อมลาภ ยศ เสื่อมยศ และสุข ทุกข์ 
อยู่ในอันดับสุดท้าย 
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       3) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อสังคมและประเทศชาติ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ 
โดยข้อรักและเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ อยู่ในอันดับสูงที่สุด รองลงมาคือ
ปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว สังคมและประเทศชาติ ส่วนข้อ อุทิศตนเป็นที่ปรึกษาและ
ช่วยแก้ปัญหาของท้องถิ่น อยู่ในอันดับสุดท้าย 

    4) ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต่อตนเอง พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อดูแล
ตนเองในการที่จะแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย และปรับปรุงพัฒนาตนเองอยู่เสมอ อยู่ในอันดับสูงที่สุด
รองลงมาคือ ตระหนักในคุณค่าของการทําความดีตามครรลองวัฒนธรรมไทย ส่วนข้อ มีสติมั่นคง
รอบคอบ และระมัดระวังในการปฏิบัติงาน อยู่ในอันดับสุดท้าย 
            ชรินทร์ หงษ์ทอง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง รูปแบบพฤติกรรมผู้บริหารสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ 19 ในทัศนะของผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับ
การประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิจัยพบว่า  
  1) คุณธรรมของผู้บริหาร พบว่าคุณธรรมที่สําคัญสําหรับผู้บริหารควรยึดถือประจําใจ
คือความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความเสียสละ การมีศีลธรรมและ
การมีสัจจะ  
               2)  จริยธรรมของผู้บริหาร พบว่าจริยธรรมที่สําคัญสําหรับผู้บริหารพึงประพฤติปฏิบัติ
คือ การไม่ประพฤติตนผิดศีลธรรม การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบของทางราชการ การประพฤติ
ปฏิบัติตนอย่างมีจริยธรรมอย่างสมํ่าเสมอ การประพฤติปฏิบัติตนมีความเป็นกัลยามิตร การมีความเสียสละ
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และกริยามารยาท การแต่งกายสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน  

     3) แบบอย่างที่ ดีของผู้บริหาร พบว่าแบบอย่างที่ ดีที่ผู้บริหารควรปฏิบัติ คือ 
การไม่ประพฤติตนผิดศีลธรรม การปฏิบัติตนเสมอต้นเสมอปลาย การประพฤติปฏิบัติตนตามระเบียบ
ของทางราชการ การมีความเสียสละและอุทิศตน ความเป็นกัลยามิตร ความเมตตากรุณา 
ความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการแต่งกายสุภาพถูกต้องตามกาลเทศะ  
       4) รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริหาร พบว่ารูปแบบพฤติกรรมของผู้บริหารท่ีพึงประสงค์
ตามทัศนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก คือ มีความซื่อสัตย์ มีความยุติธรรม  
มีความรับผิดชอบ อุทิศตน ครองตนที่ดี มีความเมตตากรุณา และดํารงชีพอยู่ในความพอดี  

     โดยสรุป รูปแบบพฤติกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในทัศนะของ
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก คือดังน้ี  

     1) ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา
ความเสียสละ และการมีสัจจะ 
               2) ผู้บริหารประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีความเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบัติตน
ตามระเบียบของทางราชการ อุทิศตนและทุ่มเทให้แก่ทางราชการอย่างสมํ่าเสมอ  

     3) ผู้บริหารมีการครองตนที่ดี พัฒนาตนเองอยู่เสมอ ดํารงชีพอยู่ในความพอดี
ไม่หลงและมัวเมาในอบายมุข  
           ลัดดา ผสมทรัพย์ (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษาการใช้คุณธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ผลการวิจัยพบว่า การใช้คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
พระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในภาพรวมทั้ง 10 ด้าน คือ อาชวะศีล อวิหิงสา ขันติ มัททวะ 
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บริจาคะ อักโกธะ อวิโรธนะ ทานและตบะ อยู่ในระดับมาก เปรียบเทียบการใช้คุณธรรมของ
ผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ระหว่างผู้ที่มีประสบการณ์น้อยกับผู้บริหารที่มี
ประสบการณ์มากโดยรวม และคุณธรรมด้านทาน ปริจจาคะ อาชชวะ ขันติและอวิโรธนะ มีระดับ
การใช้คุณธรรมปานกลาง 
       สถาพร รามสูต (2549, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจําปีการศึกษา 
2549 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัด
กําแพงเพชร ตามความคิดเห็นของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณา
เป็นรายด้าน  พบว่าด้านการครองตนมีคุณธรรมสูงสุดอยู่ในระดับมาก รองลงมาด้านการครองคนและ
ด้านการครองงานมีคุณธรรมอยู่ในระดับปานกลาง 
           สุกาญจนา เกษสังข์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง จริยธรรม มาตรฐานวิชาชีพ
ผู้บริหาร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
   1) จริยธรรมของผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา โดยรวม
อยู่ในระดับดี 
   2) จริยธรรมของผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา โดยจําแนกตาม
เพศ โดยรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
   3) จริยธรรมของผู้บริหารตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 มีจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภา โดยจําแนกตาม
วุฒิการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านการตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยคํานึงถึง
ผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาบุคลากรผู้เรียนและชุมชนด้านพัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหาร
จนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้น ด้านปฏิบัติงานองค์กรโดยเน้นผลถาวรและด้านการสร้างโอกาส
ในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์มีการปฏิบัติหน้าที่แตกต่างกัน 
    ชญานี บ่อน้อย (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง พฤติกรรมคุณธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 ผลการวิจัย พบว่า ผู้บริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 4 โดยภาพรวมมีระดับพฤติกรรม
คุณธรรมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ย
สูงสุดเท่ากันมี 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการพัฒนาและฝึกฝนตนเอง ด้านการดํารงตนให้เหมาะสมกับฐานะ   
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือด้านการประพฤติตน  
    ทัศนีย์ นุชนวลรัตน์ (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้บริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 3 ด้าน  
เรียงลําดับคือจริยธรรมด้านสังคม จริยธรรมด้านวิชาชีพและจริยธรรมด้านคุณลักษณะส่วนตัว   
จริยธรรมด้านสังคม ผู้บริหารมีความเป็นประชาธิปไตยอยู่ในอันดับแรก รองลงมาคือ ความสามัคคี และ
อันดับสุดท้ายคือการช่วยเหลือผู้อ่ืน จริยธรรมด้านวิชาชีพ ผู้บริหารมีอุดมการณ์ในวิชาชีพเป็นอันดับแรก 
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รองลงมาคือ ความรับผิดชอบและการยึดความถูกต้องจัดอยู่ในอันดับสุดท้าย ส่วนจริยธรรม
ด้านคุณลักษณะส่วนตัวอันดับแรกได้แก่ ความเสียสละ รองลงมาคือ ความจริงใจและการควบคุมอารมณ์
จัดอยู่ในลําดับสุดท้าย ผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ด้านคุณลักษณะส่วนตัวอยู่ในลําดับสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างย่ิงการควบคุมอารมณ์  
         วิเชียร บุญกล้า (2550, บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษาการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4  
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร ์เขต 3  
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากสูงสุด
ไปหาตํ่าสุดดังน้ี ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ผลการเปรียบเทียบการใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
มีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทุกด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนผู้บริหารสถานศึกษาที่มีอายุจริงตํ่ากว่า 45 ปี และอายุจริง 
45 ปีขึ้นไป มีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านเมตตาและด้านอุเบกขาแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผู้บริหารสถานศึกษาที่มีประสบการณ์การทํางาน ซึ่งมีการรับรู้
ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่า ทุกด้านไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
          อัมพร พุดมี (2551, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า 
  1) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาทั้งผู้บริหาร
สถานศึกษาและข้าราชการครูมีความคิดเห็นสอดคล้องตรงกันว่ามีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก ทั้งโดยรวม
และรายด้าน โดยผู้บริหารสถานศึกษามีความคิดเห็นว่าการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ด้านที่มี
การปฏิบัติมากตามลําดับคือ หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความคุ้มค่า หลักความโปร่งใส 
หลักความรับผิดชอบ และหลักนิติธรรม ส่วนข้าราชการครูมีความคิดเห็นว่าการบริหารงามตามหลัก
ธรรมาภิบาลด้านที่มีการปฏิบัติมากตามลําดับคือ หลักคุณธรรม หลักนิติธรรม หลักความคุ้มค่า 
หลักการมีส่วนร่วม หลักความโปร่งใสและหลักความรับผิดชอบ 

   2) การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและข้าราชการครูโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านหลักคุณธรรม 
มีความคิดเห็นแตกต่างกัน 

  3) การบริหารงานตามหลกัธรรมาภิบาลของผู้บริหารสถานศึกษาระหว่างสถานศึกษา 
ที่มีขนาดแตกต่างกันโดยรวมพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านหลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม  
และหลักความรับผิดชอบ ผู้บริหารสถานศึกษามีการบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาลแตกต่างกัน 
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           พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า   
   1) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใช้หลักธรรมพรมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
               2) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีสถานภาพต่างกัน 
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 
โดย ภาพรวม และรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
                 3) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีประสบการณ์
การทํางานแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของ
ผู้บริหาร โรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน  
           4) ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
ที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน   
         2.4.2 งานวิจัยต่างประเทศ   
       ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าแล้วพบว่าไม่มีผู้ทําวิจัยเร่ืองการใช้หลักธรรมในการบริหารของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงขอเสนองานวิจัยที่เก่ียวข้องดังน้ี 
 แมกนูสัน (Magnuson, 1971, p. 35-1935-A) ได้วิจัยเรื่องคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียน
ที่ประสบผลสําเร็จ โดยจําแนกคุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนออกเป็น 2 ลักษณะ คือ คุณลักษณะ
ด้านอาชีพ และคุณลักษณะส่วนตัว ซึ่งพอสรุปคุณลักษณะทั้งสองด้าน ได้ดังน้ี   
               1) คุณลักษณะด้านวิชาชีพ ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี มีความสามารถ
ติดต่อและเข้ากับผู้อ่ืนได้ มีความรู้ในสาขาวิชาชีพเป็นอย่างดีรู้จักมอบหมายงานให้ผู้อ่ืนทํา ทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนได้ดี ให้ผู้ร่วมงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเป็นผู้ที่น่าเข้าใกล้ ให้ความสนใจกับบุคคลอ่ืนๆ 
มีความสามารถในการวางแผนและการจัดระเบียบงาน รับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืน รู้จักใช้ช่องทาง
แห่งอํานาจหน้าที่  
               2) คุณลักษณะส่วนตัว ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี มีวิจารณญาณและ
มีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี มีความรู้กว้างขวาง เป็นผู้มีสติไม่ใช้อารมณ์ มีความจริงใจ 
มีความเป็นกันเอง มีอารมณ์ขัน ใจกว้างและเปิดเผย มีความเสมอต้นเสมอปลาย มีความเมตตาปรานี 
และเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่
            ปีเตอร์สัน (Peterson, 1986, หน้า 87; อ้างถึงใน สุชาติ นํ้าประสานไทย, 2542, หน้า 58) 
ได้ทําการศึกษาวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนและพฤติกรรมการแก้ปัญหา
ของผู้บริหารโรงเรียนสรุปได้ว่าวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนเป็นตัวกําหนด
แนวทางในการแก้ปัญหา ในทํานองกลับกันวิสัยทัศน์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียน
ก็ถูกกําหนดโดยสภาพของโรงเรียนด้วย 
            แคร์รอลล์ (Carroll, 1992, p. 54-02-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหาร
ในด้านคุณธรรม พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําของโรงเรียน คือ คุณธรรมของผู้บริหาร
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และครู ความมีมนุษยสัมพันธ์ ความอดทน จิตวิทยา (การเกลี้ยกล่อม) การตัดสินใจ การแสดงออก 
ความสามัคคีปรองดอง สถานภาพของครู ภาวะเศรษฐกิจของครู (เงินเดือน) กิจกรรมการบริหารของ
โรงเรียน ความสัมพันธ์กับชุมชนและการสนับสนุนจากชุมชน 
            เมอรี่ (Murry, 1996, Abstract) ได้ศึกษาเร่ืองการวิเคราะห์หลักคุณธรรมของผู้นําที่นําไป
ประพฤติปฏิบัติในโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ของผู้บริหาร ครู และนักเรียน พบว่า คุณธรรมจริยธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้แก่ การดูแลห่วงใย ความยุติธรรม ความรับผิดชอบ
ส่วนการศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารจะส่งผลสะท้อนออกมา คือ ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม 
และความมีประชาธิปไตย ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงคุณค่าของจริยธรรม ความเห็นและมติที่ประชุม
อันจะเป็นตัวช่วยพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการเสริมสร้างคุณธรรมให้กับผู้บริหารในโรงเรียน 

 โดยสรุป ผู้บริหารที่ดีควรยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
เน่ืองจากคุณธรรมและจริยธรรม จะเป็นปัจจัยเสริมให้ผู้บริหารเป็นผู้มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ  
หากผู้บริหารเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมย่อมส่งผลให้เป็นผู้ประพฤติดี ประพฤติชอบ เป็นที่รัก  
ที่ช่ืนชมแก่ผู้ร่วมงานและผู้ที่พบเห็น 
 
2.5 สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  ผู้วิจัยสรุปได้ว่าการใช้หลักธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา
เขต 2 ใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 คือ   
    2.5.1 เมตตา เป็นภาวะของจิตใจที่มีความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิตและคิดเก้ือกูลผู้อ่ืน
แสดงออกได้ทั้งวาจา สีหน้า แววตาที่สงบแช่มชื่น มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีความสุข ปราศจากความมุ่งร้าย
ทั้งหลายทั้งปวง ศัตรูของเมตตา คือ พยาบาท เมตตาเป็นเครื่องดับความพยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้าย
ด้วยอํานาจของความโกรธ วิธีการสร้างเมตตาให้เกิดแก่ตน คือ การระวังใจมิให้โกรธแค้นขัดเคือง
อาฆาตพยาบาท การละซึ่งความโกรธ หากภาวะจิตใจเป็นเช่นน้ัน ให้พยายามระงับ และตระหนักว่า
ตนเองรักความสุขและต้องการความสุขฉันใด ผู้ อื่นก็ปรารถนาความสุขฉันนั้น เมื่อฝึกจิตใจ
ให้ละซึ่งความอาฆาตพยาบาทและทําไมตรีจิตให้เกิดขึ้นได้แล้ว ให้ฝึกแผ่จิตเมตตาไปยังผู้อ่ืนโดยเจาะจง
และไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยใจที่ปรารถนาดีให้ผู้อื่นว่า “จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์
ขอให้มีสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัยมีความสวัสดี” พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้ให้ปรับความรักใคร่
ปรารถนาสุขให้เกิดแก่ตนและแผ่ไปยังผู้อ่ืน ทั้งคนอันเป็นที่รัก และคนที่เป็นศัตรู เมตตาจึงเป็นธรรม
เคร่ืองทําใจตนเองให้เป็นสุขและแผ่ความสุขไปยังผู้อ่ืนด้วย   
           ดังน้ัน เมตตาจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้บริหาร เนื่องจากผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรัก
ความปรารถนาดี การแสดงความจริงใจ รักและห่วงใยผู้อ่ืน ไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน มีมนุษยสัมพันธ์ดี
เคารพสิทธิและศักด์ิศรีผู้อ่ืน มองส่วนที่ดี มองข้ามสิ่งที่ไม่ดีและรู้จักให้อภัยต่อเพ่ือนร่วมงาน การทํางาน
จึงจะเป็นไปด้วยดี 
     2.5.2 กรุณา คือ ภาวะของจิตใจที่หว่ันไหวไปด้วยความทุกข์ของผู้อ่ืน โดยมีความมุ่งหวัง
ให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ เป็นความสงสาร ความเห็นใจ และความปรารถนาที่จะบําบัดทุกข์ให้ผู้อื่น
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ศัตรูของกรุณาคือ ความเบียดเบียน กรุณาที่บริสุทธ์ิต้องปราศจากโทมนัส กล่าวคือ กรุณาต้องไม่เจือปน
ด้วยความทุกข์ใจ ความเสียใจอันเน่ืองมาจากบุคคลอันเป็นที่รักได้รับความทุกข์ กรุณา เป็นเคร่ืองดับ
ความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นในตนวิธีการสร้างกรุณาให้เกิดแก่ตน คือการระวังใจให้ปราศจากความคิด
เบียดเบียนใคร โดยคิดเสียว่าหากตนเองมีทุกข์ และต้องการความช่วยเหลือฉันใดเมื่อผู้อื่นมีทุกข์
ย่อมต้องการความช่วยเหลือฉันน้ัน ดังน้ันจึงควรแผ่ใจกรุณาไปยังผู้อ่ืนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยเจาะจง
และไม่เจาะจงแก่ผู้เป็นที่รักและบุคคลทั่วไป    
 สําหรับผู้บริหารน้ันควรมีความกรุณาต่อเพ่ือนร่วมงาน ควรสงสารผู้ร่วมงานที่ได้รับความทุกข์
และพึงหาทางช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนน้ัน ผู้บริหารควรเปิดใจให้กว้างและสนใจ
รับฟังปัญหาของผู้ร่วมงาน มีความเสียสละ เป็นที่ปรึกษาที่ดี สิ่งเหล่านี้ย่อมสร้างความสุขใจและ
ความรักให้บังเกิดมีต่อกัน 
    2.5.3 มุทิตา คือ ภาวะจิตใจที่มีความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้รับความสุขความเจริญ ความพรั่งพร้อม 
ต่างๆ ด้วยใจที่ปราศจากความริษยา การให้โอกาสผู้อื่นได้รับความเจริญก้าวหน้า การให้กําลังใจ
ยกย่องชมเชย วิธีการสร้างมุทิตาให้เกิดแก่ตน คือ การระมัดระวังใจมิให้ริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี 
เมื่อเกิดความริษยา ให้ตระหนักว่า ตนเองมีความยินดีเมื่อได้รับความสุข ความเจริญ ความพรั่งพร้อม
ฉันใดผู้อื่นย่อมรู้สึกยินดีฉันนั้นจึงไม่ควรไปริษยาผู้อื่นตรงกันข้ามควรพลอยยินดีกับผู้อื่น และ
ควรแผ่จิตมุทิตาไปยังผู้อ่ืนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยเจาะจงและไม่เจาะจงแก่ผู้เป็นที่รักและบุคคลทั่วไป  
ผู้บริหารควรใช้ความยินดีน้ีในการส่งเสริมให้เพื่อนร่วมงานได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และ
ความชํานาญให้บังเกิดแก่เพื่อนร่วมงาน รวมถึงการให้โอกาสผู้ร่วมงานได้รับความเจริญก้าวหน้า
ในหน้าที่การงาน 
           2.5.4 อุเบกขา คือ ภาวะจิตใจที่มีความเป็นกลาง การวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย โดยเห็นว่าทุกคน
มีกรรมเป็นของตน ย่อมมีสุข มีทุกข์ มีสมบัติ เสื่อมสมบัติ การวางเฉย คือ วางได้แก่ไม่ยึดถือไว้ เฉย คือ 
ไม่จัดแจงวุ่นวายปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือตามกําหนดของกรรม วิธีฝึกจิตให้เกิดอุเบกขา คือ
ระมัดระวังใจมิให้เกิดความยินดียินร้ายทั้งคราวได้รับสมบัติและได้รับความวิบัติ ให้ฝึกระงับจิตใจ
โดยตระหนักนึกถึงกรรมและผลแห่งกรรม ด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
รับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่อาศัย ทํากรรมอันใดไว้ดีหรือช่ัว
ก็ต้องรับผลของกรรมน้ัน” ผู้บริหารควรยึดหลักอุเบกขาโดยการให้ความเสมอภาค และมีความยุติธรรม 
รู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น มีเหตุผลและมีความรอบคอบในการตัดสินใจ และรู้จักวางเฉย
ในบางสถานการณ์การรู้จักให้ และการเสียสละนับว่าเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ ที่ผู้บริหารควรใส่ใจและ
พึงปฏิบัติ เน่ืองจากการช่วยเหลือค้ําจุนผู้อ่ืนน้ันนอกจากจะช่วยให้ผู้อ่ืนได้มีที่พ่ึงที่อาศัย และสามารถ
พ่ึงตนเองได้ แล้วยังเป็นการผูกมิตรไมตรีให้เกิดความรักและความปรารถนาดีต่อกันอีกด้วย 
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