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บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยเร่ืองการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือศึกษาการใช้หลักธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต 2 จํานวน 4 ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครู และ 
2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตาม
ตําแหน่งและขนาดโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน จํานวน 445 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่าที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น 
ซึ่งประกอบด้วยแบบสอบถาม 2 ตอน คือ ตอนท่ี 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 2 
เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตนเอง และ
ส่งแบบสอบถามไปทั้งหมด 445 ฉบับ ได้กลับมาท้ังหมด 445 ฉบับ เป็นฉบับสมบูรณ์ทั้งหมดคิดเป็น
ร้อยละ 100 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 
                           
         จากการศึกษา การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยปรากฏดังน้ี 
          5.1.1 ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 
27.64 โดยอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ ่ร้อยละ 6.52 ขนาดกลาง ร้อยละ 9.89 และขนาดเลก็ร้อยละ 11.23  
          ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นครู ร้อยละ 72.36 โดยอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ ร้อยละ 37.53 
ขนาดกลางร้อยละ 22.92 และขนาดเล็กร้อยละ 11.91     
         5.1.2 การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 
         การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน ในภาพรวม
และรายด้านทั้ง 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน
โดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย คือ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา  
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 เมื่อพิจารณาในแต่ละด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยมีรายละเอียดดังน้ี 
    1) ด้านมุทิตา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงานที่ได้เลื่อนตําแหน่ง ผู้บริหารโรงเรียนแสดงความยินดีกับผู้ร่วมงาน
ที่ได้รับความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงาน และผู้บริหารโรงเรียนแสดงความยินดีกับนักเรียน
ที่ประสบความสําเร็จในการเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีสวัสดิการ
ด้านต่างๆ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนจัดให้มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะและ
วิธีปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน และผู้บริหารโรงเรียนจัดระบบหรือเกณฑ์การให้รางวัลผู้ร่วมงาน
ที่ประสบความสําเร็จในการทํางานอย่างเหมาะสม    
   2) ด้านเมตตา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและ
ผู้บริหารโรงเรียนให้อภัยนักเรียนเสมอ ข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนยิ้มแย้มแจ่มใส
อยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียนมองส่วนที่ดีของผู้ร่วมงาน และผู้บริหารโรงเรียนมีความห่วงใยผู้ร่วมงานทุกคน     
  3) ด้านอุเบกขา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ผู้บริหาร
โรงเรียนหลีกเลี่ยงการวุ่นวายในเรื่องส่วนตัวของผู้อ่ืน ผู้บริหารโรงเรียนมีความอดทนต่อความยากลําบาก
ในการทํางานและผู้บริหารโรงเรียนมีความอดกลั้นต่อคําพูดนินทาว่าร้ายจากบุคคลอ่ืน ข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ต่ําสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนใช้ความเป็นกลางในการบริหารงาน ผู้บริหารโรงเรียนรู้จักวางเฉย
ในบางสถานการณ์และผู้บริหารโรงเรียนมีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง 
                   4) ด้านกรุณา เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหาร
โรงเรียนช่วยเหลือเกื้อกูลศาสนาในทางสร้างสรรค์อย่างเหมาะสม ผู้บริหารโรงเรียนหลีกเลี่ยง
การเบียดเบียนผู้อ่ืน และผู้บริหารโรงเรียนมีความสงสารเห็นใจผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนข้อที่มีค่าเฉล่ีย
ตํ่าสุด 3 ข้อ ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์แก่หน่วยงานอื่น
ที่ได้รับความเดือดร้อน ผู้บริหารโรงเรียนให้ความช่วยเหลือด้านวัสดุสิ่งของแก่ผู้อ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อน
และผู้บริหารโรงเรียนเสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือผู้ร่วมงานที่ได้รับความเดือดร้อน   
          5.1.3 เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน
จําแนกตามตําแหน่ง และตามขนาดของโรงเรียน  
                   1) จําแนกตามตําแหน่ง ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของ
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่งโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ 
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้                      
                  2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียน ผลการวิจัยพบว่าการใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญ
ทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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5.2 อภิปรายผล 
 

         จากผลของการวิจัย ผู้วิจัยนําประเด็นที่สําคัญมาอภิปรายผลมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
         5.2.1 จากผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา
และครูผู้สอนในภาพรวม 4 ด้าน อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก
ทุกด้านโดยเรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และ
ด้านกรุณา ทั้งน้ีเน่ืองมาจากคุณธรรมเป็นปัจจัยสําคัญของผู้บริหารงานในสถานศึกษา และทําให้เกิด
การเสริมสร้างศักยภาพของตนเองและผู้อ่ืน มีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงานรวมทั้งการปรับตัว
ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและการปกครอง การพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหาร 
มีองค์ประกอบที่สําคัญ 4 ประการ ที่ทําให้ผู้บริหารมีความแตกต่างกันในเชิงคุณภาพคือ พ้ืนฐาน
ด้านคุณลักษณะส่วนตัว เช่น บุคลิกภาพครอบครัว ประสบการณ์ต่างๆ ในชีวิตความสามารถ
ในการคิดวิเคราะห์และเลือกแนวปฏิบัติ ในการดําเนินชีวิตและการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้อง
เหมาะสม ความสามารถนี้จําเป็นต้องฝึกฝนและพัฒนาตนเอง ความยึดมั่นและปฏิบัติตามหลักธรรมและ
คําสอนของศาสนา ผู้บริหารที่ยึดมั่นย่อมมีโอกาสประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน เป็นที่ยอมรับของ
สังคมและกระบวนการพัฒนาผู้บริหารต้องมีความชัดเจน มีกลยุทธ์ที่ดี ไม่ลองผิดลองถูก กระบวนการ
เหล่านี้จะต้องมีประสิทธิภาพสูง มีการศึกษาวิจัยและประเมินผล มีรูปแบบที่เหมาะสม มีการพัฒนา
ที่ต่อเน่ือง (วิเชียร วงค์คําจันทร์, ออนไลน์, 2551) และผู้บริหารตระหนักถึงความสําคัญของคุณธรรม
ที่เด่นชัด 3 ประการ คือ เป็นเคร่ืองเชิดชูเกียรติ กล่าวคือ บุคคลที่มีคุณธรรมจะทําให้เป็นผู้มีช่ือเสียง
เกียรติยศปรากฏ เป็นที่ยอมรับของมวลชนท่ัวกัน เป็นเครื่องส่งเสริมให้บุคคลทําความดีและประพฤติตน
ถูกทาง คุณธรรมเป็นสิ่งกํากับจิตใจและเสริมกําลังใจให้คนคิดดี พูดดี และทําดี คุณธรรมเป็นเครื่อง
ส่งเสริมคุณภาพของมนุษย์ตัวชักจูงลักษณะนิสัยของมนุษย์ในทางดีงามและเป็นรากฐานของความสุข
คุณธรรมเป็นสิ่งที่ดีงามท่ีควรปลูกฝังและดํารงรักษา คุณธรรมน้ันผูกพันอยู่กับความสุข คือคุณธรรม
เป็นเหตุให้บุคคลพบความสุขสร้างความพึงพอใจและความถูกต้องทางความคิดและการปฏิบัติที่เป็นสุข
แก่ผู้ปฏิบัติ คุณธรรมเป็นวิธีการที่ดีที่สุดในการดําเนินกิจกรรมทุกอย่าง จึงควรสร้างคุณธรรมเพ่ือนํามา
ซึ่งความเป็นอยู่ที่ดี พอดี พอเพียง ดีพอและนําความสุขสมบูรณ์มาสู่ชีวิต (สุวกิจ รีปัดถา และคนอ่ืนๆ, 
2550, หน้า 12) สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชาญ สีหาราช (2542, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการปฏิบัติงานและคุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา 
จังหวัดเลย มีพฤติกรรมด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน นอกจากน้ี
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวม มีการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน
อยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงลําดับจากสูงสุดไป
หาตํ่าสุดดังน้ี ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ
พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน
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ของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 
7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 มีความคิดเห็นเก่ียวกับ
การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
         ผลการศึกษา การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน  
จําแนกรายด้านทั้ง 4 ด้าน มีประเด็นที่ควรนํามาอภิปราย ดังน้ี 
               1) การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านมุทิตา ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550, บทคัดย่อ) 
ได้ทําการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ด้าน
มุทิตาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับคํากล่าวที่ว่า ภาวะจิตใจที่มีความยินดีเมื่อผู้อื่นได้รับความสุข
ความเจริญ ความพรั่งพร้อมต่างๆ ด้วยใจที่ปราศจากความริษยา เห็นใครได้รับความสุขความเจริญ
ก็พลอยยินดี ตัดความยินร้ายไม่ยินดีและระวังจิตใจไม่ให้เกิดความริษยา วิธีการระวังจิตใจไม่ให้เกิด
ความริษยา และการสร้างมุทิตาให้เกิดแก่ตน คือ การระมัดระวังใจมิให้ริษยาผู้อื่นเมื่อเห็นผู้อื่นได้ดี 
มีความพรั่งพร้อม เมื่อเกิดความริษยาให้ตระหนักว่าตนเองมีความยินดีเมื่อได้รับความสุขความเจริญ 
ความพรั่งพร้อมฉันใด ผู้อ่ืนย่อมรู้สึกยินดีฉันน้ันจึงไม่ควรไปริษยาผู้อ่ืน ตรงกันข้ามควรพลอยยินดีกับ
ผู้อ่ืนและควรแผ่จิตมุทิตาไปยังผู้อ่ืนทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก โดยเจาะจงและไม่เจาะจงแก่ผู้เป็นที่รักและ
บุคคลทั่วไป (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540, หน้า 179) 
                 2) การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านเมตตา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของสุพล เครือมะโนรมย์ (2543, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่นั้น ผู้บริหารสถานศึกษาได้นํา
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา ไปปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง และ
ยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ ชรินทร์ หงษ์ทอง (2548, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองรูปแบบพฤติกรรม
ผู้บริหารสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานตามตัวบ่งช้ีมาตรฐานที่ 19 ในทัศนะของผู้มีส่วนร่วม
เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการวิจัยพบว่าคุณธรรมที่สําคัญสําหรับผู้บริหาร
ที่ควรยึดถือประจําใจคือ ความซื่อสัตย์ ความรับผิดชอบ ความยุติธรรม ความเมตตากรุณา ความเสียสละ 
การมีศีลธรรมและการมีสัจจะ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แมกนูสัน (Magnuson, 1971, p. 133-A) 
ได้วิจัยเรื่อง คุณลักษณะของผู้จัดการโรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จ ผลการวิจัยพบว่า คุณลักษณะส่วนตัว 
ประกอบด้วยคุณลักษณะที่สําคัญดังน้ี มีวิจารณญาณและมีความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์และจงรักภักดี 
มีความรู้กว้างขวาง เป็นผู้มีสติไม่ใช้อารมณ์ มีความจริงใจ มีอารมณ์ขัน มีใจกว้างและเปิดเผย 
มีความเสมอต้นเสมอปลายมีความเมตตาปรานีและเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียน
สนับสนุนให้ผู้ร่วมงานได้พัฒนาตนเอง ผู้บริหารโรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและผู้บริหาร
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โรงเรียนให้อภัยนักเรียนเสมอเมตตาจึงเป็นสิ่งจําเป็นต่อผู้บริหาร เน่ืองจากผู้บริหารจําเป็นต้องมีความรัก
ความปรารถนาดีมองส่วนที่ ดีมองข้ามสิ่งที่ไม่ดีและรู้จักให้อภัยต่อเพื่อนร่วมงาน การทํางาน
จึงจะเป็นไปด้วยดี เพราะเมตตาหมายถึงภาวะของจิตใจที่มีความรักความปรารถนาดี มีเย่ือใยไมตรีจิต
และคิดเกื้อกูลผู้อื่นปราศจากอาฆาตพยาบาทโกรธแค้น แสดงออกได้ทั้งสีหน้าแววตา สายตาที่สงบ
แช่มช่ืนมองดูด้วยสายตาอันแสดงถึงจิตใจที่มุ่งหวังให้ผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายทั้งหลาย
ทั้งปวงศัตรูของเมตตาคือพยาบาท เมตตาเป็นเคร่ืองดับความพยาบาท ความมุ่งร้ายปองร้ายด้วยอํานาจ
ของความโกรธ วิธีการสร้างเมตตาให้เกิดแก่ตน คือ การระวังใจมิให้โกรธแค้นขัดเคืองอาฆาตพยาบาท 
หากภาวะจิตใจเป็นเช่นน้ันให้พยายามระงับและตระหนักว่าตนเองรักความสุขและต้องการความสุข
ฉันใดผู้อ่ืนก็ปรารถนาความสุขฉันน้ัน เมื่อฝึกจิตใจให้ละซึ่งความอาฆาตพยาบาท และทําไมตรีจิต
ให้เกิดขึ้นได้แล้ว ให้ฝึกแผ่จิตเมตตาไปยังผู้อื่นโดยเจาะจงและไม่เจาะจงทั่วไป ด้วยใจที่ปรารถนาดี
ให้ผู้อื่นมีความสุขว่า “จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ ขอให้มีสุข รักษาตนให้พ้นทุกข์ภัย 
มีความสวัสดี” พระบรมศาสดาทรงสั่งสอนให้ปรับความรักใคร่ ปรารถนาสุขให้เกิดแก่ตน และเผื่อแผ่
ไปยังผู้อ่ืน ทั้งคนอันเป็นที่รัก คนที่เป็นกลาง และคนที่เป็นศัตรู เมตตาจึงเป็นธรรม เครื่องทําใจตนเอง
ให้เป็นสุขและแผ่ความสุขไปยังผู้อ่ืนด้วย (ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540, หน้า 175) 

      3) การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านอุเบกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ทัศนีย์ นุชนวลรัตน์ (2550, บทคัดย่อ) 
ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ผลการวิจัย
พบว่า จริยธรรมของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดขอนแก่น โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนหลีกเลี่ยงการวุ่นวายในเร่ืองส่วนตัวของผู้อ่ืน ผู้บริหาร
โรงเรียนมีความอดทนต่อความยากลําบากในการทํางานและผู้บริหารโรงเรียนมีความอดกลั้นต่อคําพูด
นินทาว่าร้ายจากบุคคลอ่ืน เพราะผู้บริหารยึดหลักอุเบกขา โดยการทําจิตใจที่เป็นกลาง ให้ความเสมอภาค 
มีความยุติธรรม รู้จักวางเฉยในบางสถานการณ์ และสอดคล้องกับผลการวิจัยของ แคร์รอลล์ (Carroll, 
1992, p. 54-02-A) ได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมภาวะผู้นําของผู้บริหารในด้านคุณธรรม พบว่า ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมภาวะผู้นําของโรงเรียน คือ คุณธรรมของผู้บริหารและครู ความมีมนุษยสัมพันธ์ 
ความอดทน จิตวิทยา (การเกลี้ยกล่อม) การตัดสินใจ การแสดงออก ความสามัคคีปรองดอง ดังที่ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (2540, หน้า 176) กล่าวไว้ว่าอุเบกขา คือภาวะจิตใจที่มีความเป็นกลาง  
การวางเฉย ไม่ยินดียินร้าย โดยเห็นว่า ทุกคนมีกรรมเป็นของตน ย่อมมีสุข มีทุกข์ มีสมบัติ 
เสื่อมสมบัติ การวางเฉย คือ วาง ได้แก่ไม่ยึดถือไว้ เฉย คือไม่จัดแจงวุ่นวายปล่อยให้เป็นไปตามกรรม
หรือตามกําหนดของกรรมวิธีฝึกจิตใจให้เกิดอุเบกขาคือระมัดระวังใจมิให้เกิดความยินดียินร้ายทั้ง
คราวได้รับสมบัติและความได้รับความวิบัติ ให้ฝึกระงับจิตใจโดยตระหนักนึกถึงกรรมและผลแห่งกรรม 
ด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็นของของตน เป็นทายาทรับผลของกรรม มีกรรมเป็นกําเนิด
มีกรรมเป็นเผ่าพันธ์ุ มีกรรมเป็นที่อาศัย ทํากรรมอันใดไว้ดีหรือช่ัวก็ต้องรับผลของกรรมน้ัน” 
                 4) การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านกรุณา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ สุพล เครือมะโนรมย์ (2543, บทคัดย่อ)
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ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนคร
เชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่าความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลเก่ียวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่น้ัน ผู้บริหารสถานศึกษาได้นํา
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่กรุณา ไปปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง และ
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ เมอรี่ (Murry, 1996, Abstract) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์หลักคุณธรรม
ของผู้นํา ที่นําไปประพฤติปฏิบัติในโรงเรียน โดยการวิเคราะห์ของผู้บริหาร ครูและนักเรียน พบว่า 
คุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนที่มีคุณภาพ ได้แก่ การดูแลห่วงใย 
ความยุติธรรม ความรับผิดชอบส่วนการศึกษาคุณธรรมของผู้บริหารจะส่งผลสะท้อนออกมา คือ 
ความจริงใจ ความซื่อสัตย์ ความยุติธรรม และความมีประชาธิปไตย ผู้บริหารจะต้องพิจารณาถึงคุณค่า
ของจริยธรรม ความเห็นและมติที่ประชุมอันจะเป็นตัวช่วยพัฒนารูปแบบและยุทธวิธีในการเสริมสร้าง
คุณธรรมให้กับผู้บริหารในโรงเรียน ดังที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (2540, หน้า 176) กล่าวว่า กรุณา 
หมายถึง ภาวะของจิตใจที่หว่ันไหวไปด้วยความทุกข์ของผู้อ่ืน เมื่อเห็นความทุกข์ของผู้อ่ืนก็ไม่สามารถ
ทนเฉยอยู่ได้ต้องขวนขวายช่วยเหลือโดยมีความมุ่งหวังให้ผู้อื่นพ้นจากความทุกข์ เป็นความสงสาร 
ความเห็นใจและความปรารถนาที่จะบําบัดทุกข์ให้ผู้อ่ืน ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ้ําเติม ศัตรูของ
กรุณาคือความเบียดเบียน กรุณาที่บริสุทธิ์ต้องปราศจากโทมนัส กล่าวคือกรุณาต้องไม่เจือปน
ด้วยความทุกข์ใจ ความเสียใจอันเน่ืองมาจากบุคคลอันเป็นที่รักได้รับความทุกข์ กรุณาเป็นเครื่องดับ
ความเบียดเบียนที่เกิดขึ้นในตนวิธีการสร้างกรุณาให้เกิดแก่ตน คือ การระวังใจให้ปราศจากความคิด
เบียดเบียนใครโดยคิดเสียว่าหากตนเองมีทุกข์และต้องการความช่วยเหลือฉันใด เมื่อผู้อ่ืนมีทุกข์ 
ย่อมต้องการความช่วยเหลือฉันน้ัน ดังน้ันจึงควรหัดฝึกจิตใจไม่น่ิงดูดายให้ขวนขวายช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
พ้นทุกข์ตามความสามารถหรือตามที่ควรทํา และให้แผ่จิตใจกรุณาไปยังผู้อื่นทั้งที่รู้จักและไม่รู้จัก  
โดยเจาะจงและไม่เจาะจง แก่ผู้เป็นที่รักและบุคคลท่ัวไป ด้วยความคิดว่า “จงพ้นทุกข์จากความทุกข์
ความเดือดร้อน” 
         5.2.2 เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน 
จําแนกตามตําแหน่ง และตามขนาดของโรงเรียน 

  1) จําแนกตามตําแหน่งผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักธรรมในการบริหารงานของ 
ผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ตามความคิดเห็น
ของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามตําแหน่ง โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ
ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552, บทคัดย่อ) 
ได้วิจัยศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็น
ของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียน
พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ที่มีสถานภาพต่างกันมี ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียนโดย ภาพรวม และรายด้าน พบว่า 
ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะผู้บริหารโรงเรียนนอกจากมีการบริหารและจัดการตามอํานาจหน้าที่
เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนแล้ว ยังต้องนําหลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการเพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งให้กับโรงเรียน โดยนําหลักธรรมมาบูรณาการเข้ากับการดําเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน 
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ซึ่งได้แก่ การดําเนินการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารบุคคล และด้านบริหารทั่วไป และ
ที่สําคัญเพ่ือให้บรรลุความมุ่งหมายของการจัดการศึกษา คือ การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข (สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ, 2545ข, หน้า 5) ด้วยเหตุน้ีผู้บริหารและครูจึงมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรม
ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 จึงไม่แตกต่างกัน 
                 2) จําแนกตามขนาดของโรงเรียนผลการวิจัยพบว่า การใช้หลักธรรมในการบริหารงาน
ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน จําแนกตามขนาดของโรงเรียนโดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ สอดคล้องกับผลการวิจัยของ บุญเสริม 
มงคลดาว (2544, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัย เรื่อง คุณธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 12 ครูผู้สอนและกรรมการโรงเรียน ในโรงเรียนขนาด และสถานที่
แตกต่างกัน มีความเห็นต่อการปฏิบัติตามคุณธรรม ของผู้บริหารโรงเรียนไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ พระปลัดคําภา สิมบิดา (2552, บทคัดย่อ) ได้วิจัยศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนตามความคิดเห็นของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในกลุ่ม 7 ผลการวิจัยพบว่า ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาในกลุ่ม 7 
ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนที่มีขนาดโรงเรียนแตกต่างกันมีความคิดเห็นเก่ียวกับการใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายด้าน พบว่า ไม่แตกต่างกัน 
ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะหน้าที่ของผู้บริหารโรงเรียนขนาดใดก็ตามต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องบริหารโรงเรียน
ตามท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ. 2546 โดยกําหนดให้สถานศึกษามีอํานาจหน้าที่โดยให้ผู้อํานวยการสถานศึกษาเป็นผู้บังคับบัญชา
มีบทบาทหน้าที่บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
ของทางราชการและของสถานศึกษา รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา 
(ราชกิจจานุเบกษา, 2545, หน้า 23) ผู้บริหารและครูจึงต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน มีความใกล้ชิด
เป็นกันเอง มีส่วนร่วมในการทํางานทุกอย่าง ด้วยเหตุน้ีจึงทําให้ผู้บริหารและครูผู้สอนในโรงเรียนที่มี
ขนาดต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ไม่แตกต่างกัน  
         
5.3 ข้อเสนอแนะ 
               
         5.3.1 ข้อเสนอแนะสําหรับนําผลการวิจัยไปใช้    

      จากผลการวิจัยการใช้หลักธรรมในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยได้เสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้
ดังน้ี 
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                 1) ด้านเมตตา ผู้บริหารโรงเรียนควรย้ิมแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ผู้บริหารโรงเรียน
ควรมองส่วนที่ดีของผู้ร่วมงาน และผู้บริหารโรงเรียนควรมีความห่วงใยผู้ร่วมงานทุกคน   
                  2) ด้านกรุณา ผู้บริหารโรงเรียนควรให้ความช่วยเหลือ ด้านบุคลากร วัสดุ อุปกรณ์
แก่หน่วยงานอ่ืนที่ได้รับความเดือดร้อน และผู้บริหารโรงเรียนควรเสียสละทรัพย์ส่วนตัวในการช่วยเหลือ
ผู้ร่วมงานที่ได้รับความเดือดร้อน    
                  3) ด้านมุทิตา ผู้บริหารโรงเรียนต้องหาทางสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มีกําลังใจในการทํางาน ด้านสวัสดิการต่างๆ รวมทั้งความก้าวหน้าในอาชีพการงานทุกๆ ด้าน รวมทั้ง
สนับสนุนให้บุคลากรในหน่วยงานได้เข้ารับการอบรม หรือได้เพ่ิมศักยภาพ เพ่ิมความรู้ วิทยฐานะ เป็นต้น    
                  4) ด้านอุเบกขา ผู้บริหารโรงเรียนควรใช้ความเป็นกลาง เป็นธรรมในการบริหารงาน  
ผู้บริหารโรงเรียนควรรู้จักวางเฉยในบางสถานการณ์ และผู้บริหารโรงเรียนควรมีจิตใจที่หนักแน่น มั่นคง                    
         5.3.2 ข้อเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครัง้ต่อไป 
  1) ควรศึกษาวิจัยการปฏิบัติตามคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตการศึกษาอ่ืนๆ 
เพ่ือให้เห็นภาพรวมเกี่ยวกับปัญหา และการปฏิบัติตนตามคุณธรรมโดยส่วนรวม อันจะเป็นแนวทาง
ในการพัฒนาคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                 2) ควรมีการศึกษารายกรณีผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จในการนําหลักธรรมไปใช้
ในการบริหารสถานศึกษา 
  




