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บทคัดย่อ 

 
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการครองตน ดา้นการครองคน และดา้นการครองงาน และเปรียบเทียบระดบั
พฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน 3 ด้านนั้น 
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 
จ านวน 319 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า มีค่าความ
เช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.94 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูล
ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที และทดสอบเอฟ 
  
 ผลการวจัิยพบว่า  
 ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลักธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น และผล
การเปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 
 

The objectives of this thematic paper were to study the level of behavioral expression 
about moral of basic education institutes administrators under Nakhonratchasima Primary 
Educational Service Area Office 2 in 3 aspects namely self-possession, possessing people, and 
possessing works and to compare the level of behavioral expression about morals of 
administrators in above-mentioned 3 aspects classified by status and sizes of schools. The data 
were collected from administrators and teachers altogether 319 using a constructed 5-level rating 
scale questionnaire with reliability of 0.94. The collected data were analyzed to find out 
frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test and F-test. 
 
 The results of the research were as follows:  

The level of behavioral expression about morals of basic education institutes 
administrators under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 2 was high in 
every aspect and the comparison on the level of behavioral expression about morals of basic 
education institutes administrators under Nakhonratchasima Primary Educational Service Area 
Office 2 classified by personnel status and sizes of schools was not significant different.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
  การบริหารท่ีเกิดกระแสการต่ืนตวัในสิทธิ หน้าท่ี และค่านิยมใหม่ๆก่อให้เกิดกระแส
ผลกัดนัเรียกร้องให้การบริหารจดัการตอ้งค านึงถึงระบบธรรมาภิบาลอย่างแทจ้ริงได้ ระบบและ
กลไกลการบริหารจดัการโดยภาพรวม แมจ้ะเร่ิมเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม แต่ก็ยงัไม่
เพียงพอและเอ้ือให้เกิดการสร้างประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและความเป็นธรรมให้พร้อมรับการ
เปล่ียนแปลง การพฒันาระบบงานโดยมุ่งเน้นคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรมตามแนวนโยบาย
ดา้นบริหารราชการแผน่ดินในมาตรา 78(4) พฒันาระบบงานภาครัฐ โดยมุ่งเนน้การพฒันาคุณภาพ 
คุณธรรม และจริยธรรมของเจา้หนา้รัฐ ควบคู่ไปกบัการปรับปรุงรูปแบบและวิธีเพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐใช้หลกัการบริหาร
กิจการบา้นเมืองท่ีดีเป็นแนวทางในการปฏิบติัราชการ จากสาระในรัฐธรรมนูญดงักล่าวสอดคลอ้ง
กบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัท่ี 11 (พ.ศ.2555-2559) ด้านสถาปัตยกรรมทาง
สังคมสถานการณ์ท่ีส่งผลต่อความเขม้แขง็ของรากฐานสังคมไทยยคุโลกาภิวฒัน์การล่ืนไหลของคน 
ทุน ความรู้ ITส่งผลให้คนมีการศึกษาสูงข้ึน อายุยืนแต่คุณธรรมจริยธรรมลดลง ครอบครัวอ่อนแอ 
เศรษฐกิจทุนนิยมเมืองขยายตวัรายไดสู้งข้ึนแต่กระจายไม่เป็นธรรมเหล่ือมล ้าเกิดช่องวา่งทางความรู้
การเก้ือกูลกนันอ้ยลงโครงสร้างประชากรเปล่ียนสังคมไทยเขา้สู่สังคมผูสู้งอายุเพิ่มข้ึนเด็กและวยั
แรงงานลดลง ตอ้งปรับบริการสังคมใหม่1 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 
หมวด 1 บททัว่ไป 5 มาตรา 6 การจดัการศึกษาตอ้งเป็นไปเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ทั้ งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรมมีจริยธรรมและวฒันธรรมในการ
ด ารงชีวติ สามารถอยูร่่วมกบัผูอ่ื้นไดอ้ยา่งมีความสุข 2 

                                                        
1แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 

11 (พ.ศ.2555-2559), สืบคน้จาก www.nesdb.go.th,. 
2กรมวชิาการ, พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 

2553, สืบคน้จาก  http://www.sealzthai.org. 



2 
 
 สถานศึกษามีผูบ้ริหารเป็นปัจจยัท่ีส าคญัในการพฒันา คุณธรรมและจริยธรรมขา้ราชการครู 
จะตอ้งเป็นแบบอย่างหรือตน้แบบท่ีดีในดา้นวินัยคุณธรรมและจริยธรรมดงัค ากล่าวของแรมเซย ์
และคลาค (Ramsy & Clark.1990) กล่าวไวว้า่ การเป็นผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีสามารถจดัการศึกษาและ
บริหารโรงเรียนของตนให้ประสบผลส าเร็จเป็นอยา่งดีไดน้ั้นจะตอ้งมีคุณสมบติัท่ีส าคญัอยา่งยิ่งอีก
ประการหน่ึงคือตอ้งเป็นผูน้ าท่ีมีวสิัยทศัน์ในการบริหารสถานศึกษา ผูน้ าควรมีบุคลิกภาพและความ
สนใจ มีความเช่ือมัน่ในตวัเอง มีสมาคมดีใจคอกวา้งขวางเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่มีความเกรงใจซ่ือสัตย ์มี
ความกระตือรือร้น ความกลา้ ความร่าเริงมีความสุภาพอ่อนโยนและไม่เห็นแก่ตวัการเป็นผูบ้ริหาร
โรงเรียนท่ีดีนั้นผูบ้ริหารจะตอ้งบริหารงานแบบธรรมาธิปไตย คือ การถือธรรมหรือหลกัการและ
เหตุผลเป็นส าคญั ท างานมุ่งผลสัมฤทธ์ิยึดเอาความส าเร็จของงานส่วนรวมเป็นท่ีตั้ ง ยินดีรับฟัง
ค าแนะน าจากทุกฝ่ายผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมตามรูปแบบดงักล่าวควรจะตอ้งเพียบพร้อมทั้งดา้นคุณ
งามความดีโดยยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี (Good Governance) ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 10 สิงหาคม 2542 ซ่ึงประกอบดว้ยหลกัส าคญั คือ หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผดิชอบ และหลกัความคุม้ค่า 
 คุณธรรมท่ีทุกคนควรจะศึกษาและน้อมน ามาปฏิบติั มีอยู่ส่ีประการประการแรก คือ การ
รักษาความสัจ ความจริงใจต่อตวัเองท่ีจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีเป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการท่ีสอง คือ การรู้จกัข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้ประพฤติปฏิบติัอยูใ่นความสัจความดีนั้น 
ประการท่ีสาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออมท่ีจะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่ว่าดว้ย
เหตุประการใด ประการท่ีส่ี คือ การรู้จกัละวางความชัว่ ความทุจริต และรู้จกัสละประโยชน์ส่วน
น้อยของตน เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบา้นเมือง คุณธรรมส่ีประการน้ี ถ้าแต่ละคนพยายาม
ปลูกฝังและบ ารุงให้เจริญงอกงามข้ึนโดยทัว่กนัแลว้ จะช่วยให้ประเทศชาติบงัเกิดความสุขความ
ร่มเยน็ และมีโอกาสท่ีจะปรับปรุงพฒันาให้มัน่คงกา้วหนา้ต่อไปไดด้งัประสงค ์พระบรมราโชวาท
เร่ืองคุณธรรม 4 ประการน้ี สอดคลอ้งกบัหลกัพุทธธรรมในเร่ือง ฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ มีความ
จริงใจต่อตนเองท่ีจะรักษาสัจจะท่ีให้ไวก้บัตน ทมะ การรู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะปฏิบติัตามสัจจะท่ี
ก าหนด ขนัติ มีความอดทนอดกลั้นท่ีจะปฏิบติัตามสัจจะนั้นให้ส าเร็จลุล่วง จาคะ การสละความชัว่
ความทุจริตตามสัจจะนั้นๆ 
 ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญั คือ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้ ความสามารถ มีทกัษะ
ความช านาญงาน มีวสิัยทศัน์กวา้งไกล และท่ีส าคญัตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณธรรมในจิตใจ มีจริยธรรมท่ีน่า
เล่ือมใส ศรัทธา เพราะคุณธรรมเป็นคุณสมบติัท่ีส าคญั ท่ีจะเป็นส่วนเสริมให้ผูบ้ริหารสามารถครอง
ตน ครองคน ครองงาน ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ การจดัการศึกษาตามแนวพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 หรือการปฏิรูปการศึกษาจะประสบผลส าเร็จไปไดย้ากหากผูบ้ริหารโรงเรียน
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ขาดคุณธรรม ทั้งน้ีเพราะผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผูท่ี้มีอิทธิพลมากต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา การท่ีผูเ้รียนซ่ึง
เป็นผลผลิตของการจดัการศึกษา จะมีความรู้คู่คุณธรรมได ้ครูจ าเป็นตอ้งมีความรู้และคุณธรรมก่อน 
เพราะครูคือแบบอย่างของนักเรียน และในขณะเดียวกนัผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดี
ใหก้บัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ผูบ้ริหารท่ีขาดคุณธรรม
ยอ่มเป็นเหตุของความเส่ือมของหน่วยงาน บุคคลในหน่วยงานมกัจะแตกแยกขาดขวญัและก าลงัใจ
ในการปฏิบัติงาน ด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลของหน่วยงานย่อมลดลง ผูบ้ริหารท่ีมี
คุณธรรมยอ่มเป็นท่ีรัก เป็นท่ียอมรับของผูร่้วมงาน และผูร่้วมงานให้ความร่วมมือก็จะสามารถรวม
พลงัแห่งการยอมรับ เป็นการสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาหน่วยงานใหก้า้วหนา้ 
 จากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้จะเห็นไดว้่า ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพนั้นจะตอ้ง
เป็นบุคคลท่ีมีคุณธรรม จริยธรรมจึงยึดหลกัธรรม การครองตน ครองคน ครองงาน และการบริหาร
จดัการท่ีดี จดัการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพ ดงันั้นผูว้จิยัจึงท าการวิจยัเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเป็นขอ้สนเทศ
ท่ีเป็นประโยชน์ ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา น าไปพฒันางานใหมี้คุณภาพ ไดม้าตรฐานต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการ
ครองตน ด้านการครองคน ด้านการครองงาน และเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออก
เก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาใน 3 ดา้นนั้น จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา  

 

1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
  จากผลการวิจยัของ สลิลทิพ ชูชาติ ซ่ึงศึกษาพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการ
บริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 และ
เปรียบเทียบพฤติกรรมเชิงจริยธรรมของผูบ้ริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
พบวา่ไม่แตกต่างกนัดงันั้นการวิจยัคร้ังน้ีจึงตั้งสมมติฐานวา่หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 3 ดา้นคือ ดา้นการ
ครองตน ดา้นการครองคน และดา้นการครองงาน จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกนัทั้งสองกรณี 
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1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ  
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจผูว้ิจยัไดก้  าหนดขอบเขต
ของการศึกษาโดยก าหนดตวัแปรของการวจิยั ดงัน้ี 

ตวัแปรอิสระไดแ้ก่ สถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ใน 3 ดา้นคือ ดา้นการครองตน (สัปปุริสธรรม 7) ดา้น
การครองคน (พรหมวหิาร 4) และดา้นการครองงาน (ฆราวาสธรรม 4) 

1.4.2 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปีการศึกษา 2555 
จ  านวน 1,877 คน  

1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา       

เขต 2 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
 กำรบริหำรสถำนศึกษำ  หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียนและ
ผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกไดร่้วมกนัในการบริหารจดัการศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้เด็ก 
เยาวชน ประชาชน ไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ในการท่ีจะ
เป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 จริยธรรม หมายถึง แนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบติั การกระท าและความคิด
ท่ีถูกตอ้งดีงาม รวมถึงการท าหนา้ท่ีของตนให้ครบถว้นสมบูรณ์ในส่ิงท่ีควรละเวน้กระท าการดว้ย
ความรอบคอบ รู้เหตุ รู้ผล รู้ผดิ ชอบ ชัว่ ดี เสียสละ อุทิศตน ซ่ึงลกัษณะท่ีสังคมตอ้งการ เป็นคุณงาม
ความดีท่ีสร้างสมในตวับุคคลแสดงออกดว้ยจิตส านึก โดยมีเป้าหมายท่ีไม่เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั 
มีความยุติธรรม การเสียสละ ความมีน ้ าใจต่อกนั ความเห็นอกเห็นใจกนัรวมทั้งส่ิงท่ีดีงามท่ีควร
ประพฤติปฏิบติั มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นความรู้ สามารถฝึกฝนและอบรมให้ยึดถือเป็น
แนวปฏิบติัได ้
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 หลักธรรมของผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนให้เกิดคุณความดี ละ
เวน้ต่อการท าชัว่ทั้งปวง โดยอาศยัหลกัธรรมเป็นแนวทางในการบริหารจดัการท่ีดี 
 ด้ำนกำรครองตน หมายถึง คุณธรรมท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัแลว้ท าให้ผูป้ฏิบติัเป็นสุขด ารง
ตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี 7 อยา่ง 
 ด้ำนกำรครองคน หมายถึง หลกัธรรมส าหรับผูบ้ริหารหรือผูป้กครองท่ีพึงมี 4 ประการ คือ 
เมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดีกรุณามีความสงสารคิดช่วยเหลือ มุทิตามีความยินดีเม่ือผูอ่ื้นมี
ความสุข และอุเบกขามีการวางใจเป็นกลางไม่เอนเอียงแมจ้ะรักหรือชงั ดงันั้นการน าหลกัธรรม
พรหมวหิาร 4 ไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัในการบริหารงานเพื่อครองใจคนในการปฏิบติังาน  ซ่ึงเป็น
ธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงควรปฏิบติัเป็นอยา่งยิง่ 
 พรหมวิหำร 4 หมายถึง ธรรมประจ าใจของผูป้ระเสริฐหรือผูมี้จิตใจยิ่งใหญ่กวา้งขวางดุจ
พระพรหมเป็นธรรมท่ีตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัก ากบัความประพฤติ  
 ด้ำนกำรครองงำน หมายถึงคุณธรรม พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นการครองงาน ตามหลกั
ฆราวาสธรรม 4 มีความจ าเป็นและมีความส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการท างาน  หรือเป็น
หลกัธรรมก ากบัพฒันาชีวิตมนุษยท่ี์เป็นฆราวาส ให้มีประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ย
ความประพฤติ4 ประการ คือความซ่ือสัตยสุ์จริต ความจริงใจ การข่มใจ บงัคบัควบคุมจิตใจตนเอง 
ความอดทน มุ่งมุ่นในการท างานและการเสียสละ มีน ้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ และการปฏิบติัตาม
ฆราวาสธรรม 4 
 ฆรำวำสธรรม 4 หมายถึง คือ หลกัธรรมท่ีผูค้รองเรือนหรือฆราวาสน าถือไปปฏิบติัต่อกนั
เพื่อสร้างความรักสามคัคีต่อกนัอนัจะก่อให้เกิดความสุขความเจริญแก่ตนเองและหมู่คณะตลอดจน
ครอบและสังคมท่ีตนอาศยัอยู ่
 ผู้บริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง ผูท่ี้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ วางแผนการปฏิบติังาน ก าหนด
วธีิการด าเนินงาน ดา้นวชิาการ ธุรการ กิจกรรมควบคุมการเรียนการสอนจดัระเบียบ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบโดยการน าเทคนิคใหม่ๆทางการศึกษามาใช้และเผยแพร่ เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน 
พฒันาโรงเรียนและชุมชนรวมถึงตนเองดว้ย 
 ครูผู้สอน หมายถึง ครูซ่ึงท าหน้าท่ีหลกัทางดา้นการเรียนการสอนและส่งเสริมการเรียนรู้
ของผูเ้รียนในสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 ส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ  หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการจดัการศึกษา ก ากบั ดูแลสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
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นครราชสีมา เขต 2 จ านวน 5 อ าเภอ ไดแ้ก่ อ าเภอห้วยแถลง อ าเภอจกัราช อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ 
อ าเภอโชคชยัและอ าเภอหนองบุญมาก  
 ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง การจ าแนกประเภทของสถานศึกษาในสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี 
 สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1-120 คน 
 สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 121 - 300 คน 
 สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 บุคลำกร หมายถึง ผูป้ฏิบัติงานในต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
 1.6 .1.ได้ทราบถึงระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 1.6.2.ได้ทราบถึงพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ และ
ขนาดของสถานศึกษา 
 1.6.3. เป็นข้อสนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษาน าไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริม
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 
 1.6.4. เป็นขอ้สนเทศส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 และเขตอ่ืนๆ น าหลักธรรมในการครองตน ครองคน ครองงาน ไปใช้เพื่อ
บริหารงานใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 
 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัเร่ืองหลักธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้หลกัการ ทฤษฎี เอกสาร แนวคิด
และงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใชเ้ป็นแนวทางในการวจิยัตามล าดบัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.2 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัจริยธรรม 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรมกบัการบริหาร 
2.4 หลกัธรรมและจริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา  
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 2.1.1 ความหมายของผู้บริหารสถานศึกษา 
 ความหมายของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนักบริหารและนักวิชาการได้ให้
ความหมายและแนวคิดของการการบริหารสถานศึกษาในทศันะต่าง ๆ ดงัน้ี 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นบุคคลท่ีมีความส าคญัต่อการบริหารอย่างมากเพราะสถานศึกษา
เป็นระบบของระบบการศึกษาและระบบสังคม ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้ท  าหนา้ท่ีเก่ียวกบั
การบริหารโรงเรียน ซ่ึงจะประกอบดว้ยผูอ้  านวยการ และรองผูอ้  านวยการ หรือผูช่้วยผูอ้  านวยการ
สถานศึกษา เป็นท่ียอมรับกนัโดยทัว่ไปวา่การเป็นผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นงานท่ียากล าบาก เป็น
งานท่ีส าคญัและทา้ทายความสามารถของบุคคล ผูท่ี้เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา จึงจ าเป็นตอ้งรู้ ตอ้ง
ตระหนกั และมีความรู้ความสามารถอยา่งดีในบทบาทภาระหนา้ท่ี และความรับผิดชอบของงานใน
ต าแหน่งน้ี ยิ่งไปกวา่นั้นยงัตอ้งเขา้ใจพลงัทางสังคมต่าง ๆ ท่ีมีบทบาทหนา้ท่ี ความรับผิดชอบของ
ตนอีกดว้ย ความพยายามท่ีจะรวบรวมเอาความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ และมโนทศัน์ในเร่ืองบทบาท
หนา้ท่ีความรับผดิชอบของผูบ้ริหารสถานศึกษา สรุปไดเ้ป็นบทบาทหลกั 6 ประการ คือ 
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1. เป็นผูจ้ดัการของโรงเรียน 
2. เป็นผูน้ าทางการสอน 
3. เป็นผูมี้วนิยัท่ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและนกัเรียนจะถือเอาเป็นแบบอยา่งได ้
4. เป็นผูอ้  านวยประโยชน์ใหเ้กิดมนุษยส์ัมพนัธ์อนัพึงประสงคใ์นโรงเรียน 
5. เป็นผูก่้อใหเ้กิดการเปล่ียนแปลง 
6. เป็นคนกลางไกล่เกล่ียขอ้ขดัแยง้ต่าง ๆ1 
พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2542  ไดใ้ห้ความหมายของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในมาตรา 4 ค าว่า สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า สถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้ความหมาย การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายความว่า การศึกษาก่อน
ระดบัอุดมศึกษา2   

นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง ไดใ้ห้ความหมายการบริหารสถานศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ี
บุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการ เพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือ
หลายๆ อย่างท่ีบุคคลร่วมกนัก าหนดโดยใช้กระบวนการอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม3 

นพพงษ์  บุญจิตราดุล กล่าวว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษา คือผูท่ี้อยูใ่นฐานะผูมี้ต  าแหน่งเป็น
หวัหนา้ทีม ในการจดัการศึกษาในโรงเรียน ตามพระราชกฤษฎีการะเบียบขา้ราชการครู พ.ศ.2520
ก าหนดต าแหน่งไวใ้นมาตรา 4 (ข) ให้มีหนา้ท่ีบริหารและให้การศึกษา ก าหนดต าแหน่งไวเ้ป็น 
ครูใหญ่อาจารยใ์หญ่ผูอ้  านวยการโรงเรียน4 

สมพงษ์ เกษมสิน กล่าววา่ ในการบริหารงานโรงเรียนของผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีนั้น มี 4 
ประการ คือ 

1. คุณลกัษณะการตดัสินใจวนิิจฉยัสั่งการวางแผนมีความหมายดา้นเทคนิคและการบริหาร 

                                                        
1ส านกังานเลขาธิการคุรุสภา, เกณฑ์มาตรฐานผู้บริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : 

โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2540), หนา้ 4. 
2กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบั

ท่ี 3)พ.ศ. 2553, สืบคน้จาก http://www.sealzthai.org., หนา้ 2. 
3นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง, แนวทางทางการบริหารสถานศึกษาสู่ Smart School, สืบคน้จาก 

www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd, หนา้ 2. 
4นพพงษ ์บุญจิตราดุล, ก้าวเข้าสู่ผู้บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทับพิธการ

พิมพจ์  ากดั, 2540), หนา้ 97. 

www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd
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2. มีความสามารถในดา้นภาษา การจดจ า มีความรอบคอบ มีความสามารถยืดหยุ่น
เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

3. มีความพร้อมในดา้นร่างกาย มีรูปร่างท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง 
4. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ท่ีจะปฏิบติังานใหไ้ดผ้ลและมีคุณค่า5 
สรุปไดว้า่ ผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ วางแผนการปฏิบติังาน 

ก าหนดวิธีการด าเนินงาน ดา้นวิชาการ ธุรการ กิจกรรมควบคุมการเรียนการสอนจดัระเบียบ ให้
เป็นไปตามระเบียบโดยการน าเทคนิคใหม่ๆทางการศึกษามาใชแ้ละเผยแพร่ เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน พฒันาโรงเรียนและชุมชนรวมถึงตนเองดว้ย 

2.2.2 บทบาทและหน้าทีข่องผู้บริหารสถานศึกษา 
ผูบ้ริหารโรงเรียน เป็นผูท่ี้มีบทบาทส าคญัมากในการบริหารงานของโรงเรียนในปัจจุบนั

เพราะสังคมโลกได้เปล่ียนแปลงไปตามยุคตามสมยั  จากความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยต่ีาง ๆ ท าใหเ้ศรษฐกิจและสังคมเปล่ียนแปลงไป การจดัการศึกษาของโรงเรียนจึงตอ้งจดั
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของสังคมท่ีเปล่ียนแปลงไปตลอดเวลา ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนจึง
ตอ้งมีความรอบรู้มีความสามารถและเทคนิควธีิการต่าง ๆ ในการบริหารจดัการงานของโรงเรียนให้
บรรลุวตัถุประสงคต์ามเป้าหมาย ซ่ึงบทบาทและหนา้ท่ีดงักล่าวไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดต่าง ๆ ไว ้ดงัน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า การเขา้สู่ความเป็นเลิศทาง
การศึกษาในปี พ.ศ.2550 ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด สรุปไดว้า่ ตามเป้าหมายนั้น มีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีบุคลากรทางการศึกษาทุกระดบัตอ้งรับรู้และเขา้ใจตรงกนั และท่ีส าคญักลไกใน
ระดบัปฏิบติั ซ่ึงใกลชิ้ดและเก่ียวขอ้งโดยตรงกบักิจกรรมการเรียนการสอน คือ โรงเรียนตอ้งมีความ
พร้อมในการด าเนินการ ซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีเป็นบุคคลส าคญัท่ีสุดในการด าเนินการทุก
อยา่งในระดบัโรงเรียน ดงันั้น การพฒันาผูบ้ริหารโรงเรียนจึงถูกจดัอยูใ่นระดบัสูง โดยพฒันาทั้ง
ความรู้และความสามารถ ผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งเรียนรู้ทุกเร่ืองอยา่งรวดเร็วในทุก ๆ ดา้น สภาพการณ์
เปล่ียนแปรในทุกเวลานาที  ดงันั้น ในการฝึกอบรมผูบ้ริหารในปัจจุบนัจึงเน้นการพฒันาท่ี
หลากหลายโดยเฉพาะแนวคิดเก่ียวกบัการจดัองคก์ารในรูปแบบในเชิงราบ ความเขา้ใจและบทบาท
ของผูบ้ริหารโรงเรียนสมยัใหม่ ท่ีมีลกัษณะเป็นเพื่อนร่วมงาน ค านึงถึงความร่วมมือร่วมใจ การ
สร้างสรรคผ์ลงานซ่ึงรูปแบบขององคก์ารลกัษณะน้ีจะท าให้สัมพนัธภาพของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ผูร่้วมงานเอ้ือต่อการบรรลุวตัถุประสงค์ขององค์การมากข้ึน ผูบ้ริหารโรงเรียน ยุคใหม่ตอ้งมี

                                                        
5สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหารงานบุคคลแผนใหม่, พิมพค์ร้ังท่ี 5, (กรุงเทพมหานคร : ไทย

วฒันาพานิช, 2543), หนา้ 293-296. 
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วิสัยทศัน์ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย ์ โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การพฒันาบุคลากรซ่ึงเป็นทีมงานของ
ตนให้เป็นทีมงานท่ีมีคุณภาพ มีประสิทธิภาพในการจดัการเรียนการสอน เขา้ใจและตระหนกัถงั
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมายผูบ้ริหารตอ้งสร้างวฒันธรรมอนัเป็นบรรยากาศใหม่ในโรงเรียน 
เพื่อให้ส่งผลต่อประสิทธิภาพการเรียนการสอน ตอ้งสร้างสังคมการเรียนรู้ในโรงเรียนให้มีการ
พฒันาไม่หยุดย ั้ง เพื่อรักษาสภาพของการแข่งขั้นสู่ความเป็นเลิศ โดยเนน้คุณภาพท่ีดีกวา่ มากกวา่ 
และการแข่งขนั เพื่อเอาชนะ บนเส้นทางของความเป็นเลิศน้ี ผูบ้ริหารตอ้งเป็นนกัพฒันาทรัพยากร
มนุษย ์มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกลและท่ีส าคญัตอ้งมีคุณสมบิตท่ีสามารถปรับตวัเขา้กบัสังคมโลกในยุค
โลกาภิวฒัน์ไดอ้ยา่งเหมาะสม  

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ กล่าวไวใ้น บทบาทของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ตามมาตรา 39 ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 ท่ีให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงัคณะกรรมการ และส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาโดยตรง ใน 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป  

ดา้นบริหารงานวชิาการ 
1. มีความรู้และเป็นผูน้ าวชิาการ 
2. มีความรู้ทกัษะ มีประสบการณ์ดา้นการบริหารงาน 
3. สามารถใชค้วามรู้และประสบการณ์แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดท้นัท่วงที 
4. มีวสิัยทศัน์ 
5. มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์
6. ใฝ่เรียนใฝ่รู้ มุ่งพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
7. รอบรู้ทางดา้นการศึกษา 
8. ความรับผดิชอบ 
9. แสวงหาขอ้มูลข่าวสาร 
10. รางงานผลการปฏิบติังานอยา่งเป็นระบบ 
11. ใชน้วตักรรมทางการบริหาร 
12. ค านึงถึงมาตรฐานวชิาการ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ 
1. เขา้ใจนโยบาย อ านาจหนา้ท่ี และกิจกรรมในหน่วยงาน 
2. มีความรู้ระบบงบประมาณ 
3. เขา้ใจระเบียบคลงั วสัดุ การเงิน 
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4. มีความซ่ือสัตย ์สุจริต 
5. มีความละเอียดรอบคอบ 
6. มีความสามารถในการตดัสินใจอยา่งมีเหตุผล 
7. หมัน่ตรวจสอบการใชง้บประมาณอยูเ่สมอ 
8. รายงานการเงินอยา่งเป็นระบบ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล 
1. มีความรู้ทกัษะและประสบการณ์ในการบริหารงานบุคคล 
2. เป็นแบบอยา่งท่ีดี 
3. มีมนุษยสัมพนัธ์ 
4. มีอารมณ์ขนั 
5. เป็นนกัประชาธิปไตย 
6. ประนีประนอม 
7. อดทนอดกลั้น 
8. เป็นนกัพดูท่ีดี 
9. มีความสามารถในการประสานงาน 
10. มีความสามารถจูงใจใหค้นร่วมกนัท างาน 
11. กลา้ตดัสินใจ 
12. มุ่งมัน่พฒันาองคก์ร 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
1. เป็นนกัวางแผนและก าหนดนโยบายท่ีดี 
2. เป็นผูท่ี้ตดัสินใจและวนิิจฉยัสั่งการท่ีดี 
3. มีความรู้ และบริหารโดยใชร้ะบบสารสนเทศท่ีทนัสมยั 
4. เป็นผูท่ี้มีความสามารถในการติดต่อส่ือสาร 
5. รู้จกัมอบอ านาจและความรับผดิชอบแก่ผูท่ี้เหมาะสม 
6. มีความคล่องแคล่ว วอ่งไว และต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
7. มีความรับผดิชอบงานสูง ไม่ยอ่ทอ้ต่อปัญหาอุปสรรค 
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8. ก ากบั ติดตาม และประเมินผล6 
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเพียบพร้อมดว้ยคุณงามความดี มีคุณธรรมจริยธรรมในการ

บริหารงานทั้งการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทัว่ไป งานจึงจะประสบผลส าเร็จ 

สรุปไดว้า่ การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การด าเนินกิจกรรมของกลุ่มบุคคลในโรงเรียน
และผูเ้ก่ียวขอ้งภายนอกไดร่้วมกนัในการบริหารจดัการศึกษาให้เกิดกิจกรรมท่ีหลากหลายเพื่อให้
เด็ก เยาวชน ประชาชน ไดรั้บการพฒันาทางดา้นคุณธรรม สติปัญญา ร่างกาย อารมณ์ สังคม ในการ
ท่ีจะเป็นสมาชิกท่ีดีของชุมชนและประเทศชาติไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 

2.2 แนวคดิและทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัจริยธรรม 
2.2.1 ความหมายของจริยธรรม 
นิจจพร มาประเสริฐ กล่าวสรุปวา่ จริยธรรม หมายถึง การประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีดีงาม

ทั้งหลายทั้งปวงท่ีเป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จนท าให้เกิดความสุข ความพึงพอใจและ
ยติุธรรมแก่ทุกฝ่าย7 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าววา่ จริยธรรม หมายถึง ธรรมท่ีเป็นขอ้ประพฤติ
ปฏิบติั ศีลธรรม กฎศีลธรรม8 

ไสว มาลาทอง กล่าววา่ จริยธรรมมาจากค าสองค าคือ จริยกบัธรรม ซ่ึงแปลตามศพัทคื์อ    
จริยะ แปลวา่ ความประพฤติกิริยาท่ีควรประพฤติ ค าว่าธรรม แปลวา่ คุณความดี ค าสั่งสอนใน
ศาสนา หลกัปฏิบติัในทางศาสนา ความจริง ความยุติธรรม ความถูกตอ้ง กฎเกณฑ์ เม่ือเอาค าวา่    
จริยะ มาต่อกบัค าวา่ธรรม เป็นจริยธรรม แปลเอาความหมายวา่ กฎเกณฑ์แห่งความประพฤติ หรือ
หลกัความจริงท่ีเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบติั ค าวา่ธรรม หลวงพ่อพุทธทาส อินทปัญโญ

                                                        
6ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาระบบราชการ, ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พื้นฐาน การบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมมาภิบาล , (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 2553), หนา้ 76-79. 

7นิจจพร มาประเสริฐ, “จริยธรรมผูบ้ริหารของกลุ่มโรงแรมสยามโฮเท็ล”, วิทยานิพนธ์
บริหารธุรกจิมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช) , 2553, หนา้ 42. 

8ราชบณัฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
อกัษรเจริญทศัน์, 2542), หนา้ 217. 
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กล่าววา่ คือธรรมชาติ กฎธรรมชาติ หนา้ท่ีตามกฎธรรมชาติ การไดรั้บผลตามกฎของธรรมชาติ
จริยธรรม คือ ขอ้ผกูพนัท่ีโยงสัจธรรมนั้นเขา้กบัชีวติและสังคมมนุษย์9 

สุทธิพร บุญส่ง กล่าววา่ จริยธรรม คือ หลกัเกณฑข์องสังคมท่ีเป็นแนวทางในการประพฤติ
ท่ีเหมาะสมถูกตอ้งตามหลกัศีลธรรมอนัดี ไม่วา่จะเป็นการประพฤติทางกาย วาจา ใจ อนัก่อให้เกิด
ความสุขแก่ตนเอง ผูอ่ื้นและสังคม10 

กล่าวสรุปไดว้า่ จริยธรรม หมายถึง แนวทางหรือกฎเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบติั การ
กระท าและความคิดท่ีถูกตอ้งดีงาม รวมถึงการท าหนา้ท่ีของตนให้ครบถว้นสมบูรณ์ในส่ิงท่ีควรละ
เวน้กระท าการดว้ยความรอบคอบ รู้เหตุ รู้ผล รู้ผิด ชอบ ชัว่ ดี เสียสละ อุทิศตน ซ่ึงลกัษณะท่ีสังคม
ตอ้งการ เป็นคุณงามความดีท่ีสร้างสมในตวับุคคลแสดงออกดว้ยจิตส านึก  โดยมีเป้าหมายท่ีไม่
เบียดเบียนซ่ึงกนัและกนั มีความยุติธรรม การเสียสละ ความมีน ้ าใจต่อกนั ความเห็นอกเห็นใจกนั
รวมทั้งส่ิงท่ีดีงามท่ีควรประพฤติปฏิบติั มีการปฏิบติัอยา่งต่อเน่ืองจนเกิดเป็นความรู้ สามารถฝึกฝน
และอบรมใหย้ดึถือเป็นแนวปฏิบติัได ้

2.2.2 องค์ประกอบของจริยธรรม 
กระทรวงศึกษาธิการ ตามโครงการวิจยัการศึกษาจริยธรรมไทยไดก้ล่าวถึงองค์ประกอบ

ของจริยธรรม 3 ประการไวด้งัน้ี 
1. ส่วนประกอบดา้นความรู้ (moral reasoning) คือความเขา้ใจในเหตุผลของความถูกตอ้งดี

งาม สามารถตดัสินแยกความถูกตอ้งออกจากความไม่ถูกตอ้งไดด้ว้ยการคิด 
2. ส่วนประกอบดา้นอารมณ์ความรู้สึก (moral attitude and belief) ความพึงพอใจ ศรัทธา 

เล่ือมใส เกิดความนิยมยนิดีท่ีจะรับจริยธรรมมาเป็นแนวประพฤติปฏิบติั 
3. ส่วนประกอบดา้นพฤติกรรมแสดงออก (moral conduct) คือพฤติกรรมการกระท าท่ี

บุคคลตดัสินจะกระท าถูกหรือผดิในสถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ11 
กล่าวสรุปไดว้า่ องคป์ระกอบของจริยธรรมในบุคคลจะประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 

                                                        
9ไสว มาลาทอง, คู่มือการศึกษาจริยธรรม, (กรุงเทพมหานคร : กรมการศาสนา, 2542), 

หนา้ 6. 
10สุทธิพร บุญส่ง, คุณธรรมจริยธรรมกบัการพฒันาคุณภาพชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : ทริป

เพิล้ กรุ๊ป, 2549), หนา้ 13. 
11กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยประเมินผลคุณธรรม 8 ประการของผู้เรียน : เจต

คติและพฤติกรรม, (กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ, 2551), หนา้ 35. 
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1. องคป์ระกอบภายใน ไดแ้ก่ ความรู้ อารมณ์ ศรัทธา การปลูกฝังค่านิยม พฒันาการทาง
สติปัญญา ทศันคติ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นผลต่อความสามารถในการตดัสินแยกความถูกตอ้งจากความ
ไม่ถูกตอ้ง และเป็นผลต่อความพึงพอใจท่ีจะรับจริยธรรมเป็นแนวทางปฏิบติั 

2. องค์ประกอบภายนอกเป็นพฤติกรรมการกระท าท่ีบุคคลตัดสินใจจะกระท าใน
สถานการณ์แวดลอ้มต่าง ๆ ซ่ึงเช่ือวา่อิทธิพลส่วนหน่ึงข้ึนอยูก่บัองคป์ระกอบภายใน และบางส่วน
อาจอยูก่บัองคป์ระกอบอ่ืน ๆ เช่น ความรุนแรงของการบีบคั้นของสถานการณ์ 

2.2.3 ทฤษฎทีีเ่กีย่วกบัจริยธรรม 
ลกัขณา สริวฒัน์กล่าวา่ ทฤษฎีเก่ียวกบัตน้ก าเนิดของจริยธรรมไว3้ ทฤษฎี คือ 
1. ทฤษฎีอิทธิพลของสังคมต่อพฒันาการทางจริยธรรม ซ่ึงมาจากความคิดของนกัสังคม

วทิยา ซ่ึงมีความเช่ือวา่สังคมนั้นมีส่วนในการสร้างมนุษยใ์ห้มีลกัษณะต่าง ๆ กนัข้ึนอยูก่บัมนุษยน์ั้น
จะอยู่ในกลุ่มใดของสังคม ตามทฤษฎีน้ีเช่ือวา่ เด็กจะเรียนรู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีจากผูท่ี้อยูใ่กลชิ้ด
โดยจะเลียนแบบทั้งจากกิริยาท่าทาง การใช้ภาษาและความคิดอ่าน เพราะไดเ้ห็นตวัอยา่งในการ
กระท านั้น ๆ ซ่ึงผูท่ี้ใกลชิ้ดท่ีเด็กมกัจะเลียนแบบ ไดแ้ก่ ผูมี้อ านาจหรือผูท่ี้ตนรักและศรัทธา เช่น พ่อ
แม่ พี่นอ้ง เพื่อน หรือแมแ้ต่พี่เล้ียงหรือคนใช ้ เด็กจะซึมซบัในลกัษณะท่าทางหรือพฤติกรรมจาก
แม่แบบ จนในท่ีสุดจะยอมรับกฎเกณฑข์องสังคมเป็นหลกัปฏิบติัของตน 

2. ทฤษฎีพฒันาลกัษณะท่ีส่งเสริมจริยธรรม ทฤษฎีน้ีเช่ือวา่การพฒันาการทางสติปัญญา
และอารมณ์เป็นพื้นฐานของการพัฒนาทางจริยธรรม โดยเด็กมีจริยธรรมท่ีเจริญข้ึนตาม
ความสามารถของการเรียนรู้ สติปัญญา และอารมณ์ของเด็กเป็นเบ้ืองตน้ ซ่ึงหมายความวา่ เม่ือ
ความสามารถทางสติปัญญาของเด็กเพิ่มมากข้ึนโดยท่ีเด็กมีอายุเพิ่มมากข้ึน เด็กสามารถเรียนรู้เพิ่ม
มากข้ึน และจริยธรรมของเด็กก็จะมีเพิ่มมากข้ึนตามไปดว้ย 

3. ทฤษฎีการเรียนรู้ทางสังคม ตามแนวคิดของทฤษฎีน้ีบุคคลเลียนแบบลกัษณะและการ
กระท าของผูอ่ื้น การเลียนแบบน้ีเกิดจากการท่ีบุคคลสังเกตการกระท าของผูอ่ื้นแลว้เกิดชอบพอใน
การกระท าแบบนั้นจึงมีการกระท าตามแบบนั้น และอาจจะเกิดจากสาเหตุอ่ืน ๆ อีกไดห้ลายประการ
เช่น เลียนแบบผูท่ี้ตนชอบพอหรือรักใคร่ และเช่ือวา่การท่ีบุคคลนั้นตอ้งการท่ีจะไดรั้บความพอใจ
เหมือนกนั แลว้ยงัอาจมีความรู้สึกวา่ตนไดอ้ยูใ่กลชิ้ดกบัคนท่ีตนรักใคร่ในขณะนั้น ดงัจะเห็นไดจ้าก
เด็กท่ีมีพฤติกรรมเดียวกบัท่ีพ่อแม่เคยท า ถึงแมว้า่พ่อแม่จะไม่อยู่ในขณะนั้นก็ตาม การเรียนรู้ทาง



 

 
 

15 

สังคมของแบนดูรา (bandura) มีหลกัการวา่ “ตน้แบบ” (model) มีอิทธิพลเป็นแบบอยา่งมากต่อการ
เรียนรู้ โดยท่ีอินทรียจ์ะใชก้ารสังเกตพฤติกรรมของตน้แบบ12 
 

2.3 แนวคดิและทฤษฎเีกีย่วกบัคุณธรรมจริยธรรมกบัการบริหาร 
ส าหรับจริยธรรม นกัสังคมวิทยาจะมองเป็นบรรทดัฐานประเภทหน่ึงท่ีถูกสร้างข้ึนมาแลว้

น าไปใช้กบับุคคลเป็นแนวทางท่ีคนในสังคมเห็นพอ้งตอ้งกนัว่าเป็นความดี ความงามเป็นส่ิงท่ี
กระท าแลว้คนอ่ืนเกิดประโยชน์ มีความสุขสงบเกิดข้ึนแก่คนท่ีอยูร่วมกนัเป็นหมู่คณะ โดยนยัน้ี
จริยธรรมจึงเป็นส่ิงท่ีอยูภ่ายนอกเป็นเคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการสร้างความมีคุณธรรมให้กบั
บุคคล กล่าวคือเป็นแนวทางท่ีผูป้ฏิบติัปฏิบัติแล้วก่อให้เกิดสภาวะท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูน้ั้ น 
จริยธรรม และ คุณธรรม จึงเป็นส่ิงท่ีคลา้ยคลึงกนัในหนา้ท่ี แต่มีความต่างกนัในท่ีมา13 

ฉันทนา จันทร์บรรจง ไดจ้  าแนกคุณธรรม ออกเป็น 7 ประการ ดงัน้ี 
1. ปัญญาธรรม คือ รู้แจง้ในส่ิงผดิชอบ 
2. เมตตาธรรม คือ ปรารถนาใหต้นเองและผูอ่ื้นเป็นสุข 
3. ขนัติธรรม คือ มีความอดทนอดกลั้น 
4. สุจริตธรรม คือ การคิด พดู และกระท าท่ีดี ไม่เบียดเบียนผูอ่ื้น 
5. วริิยธรรม คือ ความขยนัหมัน่เพียร 
6. คารวธรรม คือ การเคารพและยอมรับในตนเองและผูอ่ื้น 
7. สามคัคีธรรม คือ การตระหนกัในคุณค่าของความร่วมมือกบักลุ่ม14 
ธีรรัตน์ กิจจารักษ์กล่าววา่ คุณธรรมผูบ้ริหาร หมายถึง ความเคยชินในการประพฤติดีงาม

อยา่งใดอยา่งหน่ึง ซ่ึงตรงขา้มกบักิเลสซ่ึง หมายถึง ความเคยชินในการประพฤติผิดอยา่งไรอยา่ง
หน่ึง ดงันั้น ผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมมากจึงมีกิเลสน้อยและผูมี้กิเลสมากก็จะมีคุณธรรมนอ้ย ผูท่ี้มี
คุณธรรม มากกวา่กิเลส จะไดรั้บการยกยอ่งว่าเป็นคนดีส่วนผูท่ี้มีกิเลสมากกวา่คุณธรรมจะไดรั้บ
                                                        

12ลกัขณา สริวฒัน์, จิตวิทยาในชีวิตประจ าวัน, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเดียนส
โตร์, 2544), หนา้ 45. 

13สมบติั ทีฆทรัพย,์ คุณธรรมและจริยธรรมของนักบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2547), หนา้ 1-2. 

14ฉนัทนา จนัทร์บรรจง, การศึกษากบัการพฒันาคุณธรรม, (กรุงเทพมหานคร : สานปฏิรูป, 
2542), หนา้ 66. 
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การต าหนิวา่เป็นคนไม่ดีคุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารเป็นคุณลกัษณะท่ีเป็นความดีงามและความจริงท่ี
มีอยูใ่นตวัผูบ้ริหารและจะแสดงออกซ่ึงพฤติกรรมหรือกระท ากิจกรรมจากสภาพจิตท่ีเป็นกุศลอนั
จะยงัประโยชน์ให้กบัตนเอง ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา นักเรียน นิสิต นักศึกษา เพื่อนร่วมงาน 
สถานศึกษาและสังคมประเทศชาติ เช่น ผูบ้ริหารมีความเมตตากรุณามีความเสียสละ มีน ้ าใจงาม 
รู้จกัใหอ้ภยัเขา้ใจเห็นอกเห็นใจผูอ่ื้น เป็นตน้ 

คุณธรรมผูบ้ริหาร เป็นปัจจยัส าคญัท่ีจะสร้างความสงบสุข และความเจริญให้แก่บุคคลเป็น
ส่วนตวัและแก่ประเทศชาติเป็นส่วนรวมเพราะวา่ คุณธรรมผูบ้ริหาร เป็นเคร่ืองช่วยให้ผูบ้ริหารแต่
ละคนประสบความสุขและเจริญในหลายๆทาง เช่น 

1. คุณธรรม เป็นเคร่ืองด ารงศกัด์ิศรีความเป็นมนุษยเ์ราไม่ตีค่าของมนุษยเ์ป็นตวัเงินแต่เรา
จะตีค่าดว้ยคุณธรรม ผูท่ี้ไดรั้บการยกยอ่งวา่เป็นคนดีคือผูมี้คุณธรรมเป็นคนมีคุณค่ามากส่วนผูท่ี้ไร้
คุณธรรม อาจจะถูกประณามวา่เหมือนไม่ใช่คน หรือเป็นคนมีค่านอ้ย 

2. คุณธรรม ท าให้เป็นท่ีเคารพย  าเกรง ยกยอ่งนบัถือของคนทัว่ไปคนเราจะยกยอ่งนบัถือ
กนัก็ดว้ยคุณธรรมน ้าใจ 

3. คุณธรรม เป็นเคร่ืองเสริมบุคลิกภาพ เช่น ความซ่ือสัตยท์  าให้คนสมบูรณ์ในความคิด 
จิตใจ และการกระท าเพราะไม่มีความขดัแยง้ระหวา่งคุณธรรมและค าพูดการเสียสละ ท าให้เป็นคน
สมบูรณ์คือ รักษาความพอดีปรับดุลยภาพใหมี้ความพอดีและเกิดปีติ 

4. คุณธรรม เป็นเคร่ืองเสริมสัมพนัธภาพและมิตรภาพระหว่างมนุษยด์ว้ยกนั เช่นความ
จริงใจท าใหค้วามสัมพนัธ์กบับุคคลอ่ืนเป็นไปอยา่งราบร่ืน 

5. คุณธรรม ท าให้คนเป็นสุขสร้างความสบายใจ เป็นเกราะป้องกนัตวั เพราะคนท่ีมี
คุณธรรมจะประพฤติปฏิบติัแต่ส่ิงท่ีถูกท่ีควร ไม่กระท าผดิ ทั้งจะเป็นท่ีรักของคนทั้งหลายอีกดว้ย 

6. คุณธรรม เป็นเคร่ืองส่งเสริมความส าเร็จในชีวิตและความมัน่คงปลอดภยั ในการ
ประกอบอาชีพและการด ารงชีวติ เพราะคนท่ีมีคุณธรรมก ากบัใจนั้น จะเป็นผูป้ระสบกบัความส าเร็จ
ในชีวติ15 

คุณธรรมส าหรับผูบ้ริหารจึงมีความส าคญัและมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผูบ้ริหาร จะตอ้งมี
เน่ืองจากสาเหตุดงัต่อไปน้ี 

1. คุณธรรมเป็นหวัใจของผูบ้ริหาร เพราะผูบ้ริหารเป็นผูป้กครองคนเป็นผูน้ าคนจึงตอ้ง
ประพฤติตนให้สมกับท่ีคนทั่วไปยกย่องยอมรับนับถือ เพื่อจะได้เป็นแบบอย่างท่ีดีของ

                                                        
15ธีรรัตน์ กิจจารักษ,์ คุณธรรมส าหรับผู้บริหาร, (เพชรบูรณ์: คณะครุศาสตร์สถาบนัราชภฏั

เพชรบูรณ์, 2542), หนา้ 6- 7. 
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ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาและสังคมทัว่ไป หากผูบ้ริหารขาดคุณธรรม องคก์รนั้น ก็จะป่ันป่วนขาดความสงบ
สุข คนดีจะทอ้แทข้าดก าลงัใจ ส้ินหวงั 

2. ผูบ้ริหารมีบทบาทหนา้ท่ีมากมายท่ีจะตอ้งเก่ียวขอ้งสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน หรือส่ิงแวดลอ้ม
หลากหลาย หากผูบ้ริหารมีคุณธรรมก็จะเกิดสันติสุข 

3. ผูบ้ริหารมีหนา้ท่ี ส่งเสริมวนิยัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ผูบ้ริหารจึงตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมและตอ้ง
มีมากกวา่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาดว้ย 

4. ผูบ้ริหาร ยงัท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนของหน่วยงาน หากผูบ้ริหารมีคุณธรรมก็จะท าให้
หน่วยงานมีความเจริญกา้วหน้าเป็นท่ียอมรับของสังคม หากผูบ้ริหารมีคุณธรรมก็จะเป็นหลกัยึด
ของสังคมและช่วยสร้างสังคม16 

ปราชญา กล้าผจญ กล่าววา่ ความหมายคุณธรรม หมายถึง สภาวะท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่
ตนเองและผูอ่ื้น ความดีงามทั้งหลาย อนัเกิดจากการเป็นผูมี้ธรรม มีศีลธรรมประจ าใจ มีสภาวะ
จิตใจท่ีเหน่ียวร้ังไวมิ้ใหท้  าชัว่17 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยรู ธมฺมจิตฺโต) กล่าววา่ นกับริหารตอ้งมีปัญญา คือ ความรอบรู้
เก่ียวกบังานในหนา้ท่ีและบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง โดยสรุปนกับริหารตอ้งท าหนา้ท่ีบริหารตน บริหารคน
และบริหารงาน ดงันั้นเขาตอ้งมีความรอบรู้เก่ียวกบัตนเอง คนอ่ืน และงานในความรับผิดชอบนั้น
คือตอ้งมีความรู้ 3 เร่ือง ไดแ้ก่ รู้ตน รู้คน และรู้งาน 

1. รู้ตน หมายความวา่ นกับริหารตอ้งรู้จกัความเด่นและความดอ้ยของตนเอง การรู้ความ
เด่นก็เพื่อท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน ตามปกตินกับริหารมกัมองเป็นความผิดพลาด
ของลูกนอ้งไดง่้าย แต่มองขา้มความผิดของตน ดงัพุทธพจน์วา่ “ความผิดพลาดของคนอ่ืนเห็นได้
ง่าย แต่ความผิดพลาดของตนเองเห็นไดย้าก” เม่ือนกับริหารท างานผิดพลาด ลูกนอ้งไม่กลา้บอก
หรือแนะน า ดงันั้นนกับริหารตอ้งหัดมองตนเองและตกัเตือนตนเอง ดงัพุทธพจน์ท่ีว่า “อตฺตนา
โจทยตฺตาน  จงเตือนตนดว้ยตนเอง” เช่น ถา้นกับริหารสั่งการหลายคร้ังแต่ลูกนอ้งไม่เขา้ใจ นกั
บริหารก็อย่าด่วนต าหนิลูกน้องว่าโง่เง่า บางทีตวัเราเองอาจสั่งการไม่ชดัแจนก็เป็นได ้ การท่ีนกั
บริหารมกัมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองนั้นเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะวนัหน่ึง ๆ ดวงตาของ
เรามีไวส้ าหรับมองดา้นนอกมนัไม่ไดม้องตวัเราเอง เวลาคนอ่ืนท าผิดพลาดเราจึงเห็นทนัที แต่เวลา

                                                        
16เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 20. 
17ปราชญา กลา้ผจญั, คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ, (กรุงเทพมหานคร : เยลโล่

การพิมพ ์(1988), 2544), หนา้ 213. 
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เราท าผิดพลาดเองกลบัมองไม่เห็น ดงันั้นเพื่อส ารวจตนเองนกับริหารตอ้งหดัมองดา้นใน คือ เจริญ
วิปัสสนา ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ Insight คือมองดา้นในนัน่เอง วิปัสสนากรรมฐานเนน้เร่ือง
การเจริญสติ พิจารณากายเวทนา จิต และธรรม หรือความดีและความชัว่ในใจของเรา 

2. รู้คน หมายถึง ความรวบรู้เก่ียวกบัคนร่วมงาน นกับริหารตอ้งรู้วา่ใครมีความสามารถใน
ดา้นใด เพื่อท่ีจะไดใ้ชค้นใหเ้หมาะกบังาน นอกจากนั้น นกับริหารตอ้งรู้จกัจริตของคนร่วมงาน เพื่อ
ใช้งานท่ีเหมาะสมกบัจริตของเขา จริตได้แก่คนท่ีประพฤติบางอย่างเคยชินจนเป็นนิสัยจริตจึง
หมายถึงประเภทนิสัยของคนมี6 แบบดว้ยกนัคือ 

1. ราคจริต คือ พวกรักสวยรักงาม มกัท าอะไรประณีตเรียบร้อยและใจเยน็ คนพวกน้ีชอบ
ท างานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดประณีต 

2. โทสจริต คือ พวกใจร้อน ชอบความเร็ว และมกัหงุดหงิดง่ายถา้ถูกขดัใจ คนพวกน้ีชอบ
ท างานท่ีตอ้งใชค้วามรวดเร็ว 

3. โมหจริต คือ พวกเขลาซึม ขาดความกระตือรือร้นท างาน อืดอาด เฉ่ือยชาชอบหลบัในท่ี
ท างานเป็นประจ า 

4. สัทธาจริต คือ พวกเช่ือง่าย เวลามีข่าวเร่ืองแปลกแต่จริง เช่ือหรือไม่พวกน้ีจะเช่ือก่อน
ใคร คนพวกน้ีถา้ชอบใคร จะท างานใหเ้ตม็ท่ี 

5. พุทธิจริต คือ พวกใฝ่รู้ เป็นคนช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้ มกัตอ้งการรายละเอียด
มากกวา่คนอ่ืน คนพวกน้ีถนดัท างานดา้นวชิาการ 

6. วิตกจริต คือ พวกช่างกงัวล เป็นคนไม่กลา้ตดัสินใจ มกัปล่อยเร่ืองคา้งไวเ้ป็นเวลานาน 
โดยไม่ยอมลงนามหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้เราตอ้งการคนใส่เบรคให้กบัการตดัสินใจ
ของเราบา้งลองปรึกษาคนพวกน้ี คนจริตใดเราก็พอท างานร่วมกนักบัพวกเขาได ้พวกท่ีนกับริหาร
ตอ้งระวงัใหม้ากคือ วกิลจริตท่ีแฝงเขา้มาในองคก์าร 

3. รู้งาน หมายถึง ความรอบรู้เก่ียวกบังานในความรับผิดชอบเพื่อประโยชน์ในการวางแผน
บรรจุบุคลากร อ านวยการและติดตามประเมินผล ความรู้เร่ืองงานมี 2 ลกัษณะ คือ รู้เท่าและรู้ทนั
“รู้เท่า” คือ ความรู้รอบดา้นเก่ียวกบังานว่ามีขั้นตอนอย่างไร และมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัคนอ่ืน ๆ 
อย่างไร และยงัหมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ ในเม่ือเห็นเหตุแลว้คาดว่าผลอะไรจะตามมาแล้ว
เตรียมการป้องกนัไว ้เหมือนคนขบัรถลงจากภูเขาท่ีเขาชินกบัเส้นทางวา่ท่ีใดมีเหวหรือเป็นทางโคง้
อนัตราย แลว้ขบัอยา่งระมดัระวงั เม่ือถึงท่ีนัน่ความรู้เท่าจึงช่วยให้มีการป้องกนัไวก่้อน “รู้ทนั” คือ 
ความรู้เท่าทนัสถานการณ์ เม่ือเกิดปัญหาข้ึนก็สามารถแกปั้ญหาเฉพาะหนา้ไดดี้ ดงักรณีของคนท่ี
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ขบัรถลงจากภูเขาแลว้รถเบรกแตก เม่ือเจอกบัสภาพปัญหาเช่นนั้นเขาตดัสินใจฉับพลนัว่าจะท า
อยา่งไร นัน่เป็นความรู้ทนัเพื่อแกปั้ญหาเฉพาะหนา้18 

พระธรรมวิสุทธิมงคล (บวั ญาณสัมปันโน) กล่าววา่ ธรรมเป็นธรรมชาติท่ีเลิศท่ีสุด ธรรม
คือ ความประเสริฐ แต่ไม่ใช่เพียงเลิศประเสริฐในความจ าเท่านั้น หากเป็นความเลิศประเสริฐจาก
การสัมผสั สัมพนัธ์ชอบใจท่ีเก่ียวขอ้งกบัธรรม สังคมใด ครอบครัวใด มีศีลธรรมประจ าใจ ประจ า
ความประพฤติ ครอบครัวนั้นมีความร่มเยน็จนกระทัง่องคก์ารปกครอง19 

หลกัธรรมของพระพุทธเจา้เป็นคติตวัอยา่งแก่โลกไดเ้ป็นอยา่งดี ทั้งดา้นวตัถุความเป็นอยู่
ของบริษทับริวารทั้งหลาย ของสัตวโ์ลก และทางนามธรรม ไดแ้ก่จิตใจ ให้มีหลกัใจเป็นหลกัเป็น
เกณฑ์โดยถือธรรมเป็นท่ีตั้ งท่านสอนเป็นความถูกต้องดีงามทุกประการ ให้ยึดธรรมมาเป็น
หลกัเกณฑ์ เพื่อเป็นแนวทางด าเนินการท ามาหาเล้ียงชีพก็ดี การประพฤติตวัเพื่อความดีงามส าหรับ
เราก็ดี การอบรมจิตใจของเราให้มีหลกัเกณฑ์กบัศีลกบัธรรมเก่ียวขอ้งกนัไปโดยล าดบัก็ดี ทั้ง 3 
อย่างน้ีอยู่ในตวัของเราด้วยกันทั้งนั้นแหละ ต้องน าธรรมะเข้ามาเป็นเคร่ืองประกอบด าเนิน 
ไม่เช่นนั้นมีแต่ตวัของเราเองหาหลกัเกณฑไ์ม่ได้20 

ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร กล่าววา่ สังคมไทยคาดหวงัวา่ผูน้ าท่ีดีไดน้ั้น 
ควรจะตอ้งมีคุณธรรมในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. คุณธรรมต่อตนเอง (ครองตน) ไดแ้ก่การด าเนินชีวิตตามหลกัธรรมของศาสนาก็คือ
พระพุทธศาสนา สามารถท าไดโ้ดย ละชัว่ ท าดี ท าใจให้บริสุทธ์ิ ด าเนินชีวิตในสายกลางและการ
ด าเนินชีวติตามครรลองของวฒันธรรม 

2. คุณธรรมต่อผูอ่ื้นและสังคม (ครองคน) ไดแ้ก่การเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวิตและ
การท างานรู้คนรู้จริตของคนร่วมงานเพื่อใชง้านให้เหมาะสม รู้สภาวะของคน ความตอ้งการของคน 
บุคคล ทอ้งถ่ินและรู้จกัทนัตนเอง รู้จกัใชห้ลกัมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นแนวทางครองใจคนสร้างน ้ าใจใน
การท างาน ตระหนกัในการน าความคิดและการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาเสริมสร้างภูมิธรรม
ภูมิปัญญา 

 

                                                        
18พระธรรมโกศาจารย(์ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2549), หนา้ 48 – 52. 
19พระธรรมวิสุทธิมงคล  (บวั ญาณสัมปันโน), พระพุทธศาสนารักษาชาติไทย, 

(กรุงเทพมหานคร : ศิลสยามบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ,์ 2546), หนา้ 6. 
20เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 51. 
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3. คุณธรรมต่อหนา้ท่ีการงาน (ครองงาน) ไดแ้ก่ ความมีจิตส านึกในความรับผิดชอบต่อ
สังคม มีความมุ่งมัน่ในการบริหารองคก์ร มีความมุ่งมัน่ในการท างาน21  

ท านอง รังสีปัญญา ไดใ้หแ้นวคิดวา่ คุณธรรมจริยธรรมนบัวา่เป็นส่ิงจ าเป็นและส าคญัอยา่ง
ยิง่ของผูบ้ริหาร ผูท่ี้มีคุณธรรมจริยธรรมถือวา่เป็นคนดี ควรแก่การเคารพนบัถือ สังคมใดถา้มีบุคคล
ท่ีเพียบพร้อมดว้ยคุณงามความดี มีเมตตากรุณาต่อกนั เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ปฎิบติัหนา้ท่ีของตนให้ดีท่ีสุด 
สังคมนั้นจะสงบสุข เจริญรุ่งเรือง ภายใตก้ารน าของผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรมจริยธรรม อย่างไรก็ตาม
ก่อนท่ีจะไปเป็นผูบ้ริหารผูอ่ื้นให้เป็นคนดี มีคุณภาพนั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งปฏิบติัตวัเองให้ได้ก่อน 
ไม่ใช่ดีแต่พูด ถา้เรากระท าอยา่งท่ีตอ้งการให้คนอ่ืนท ายงัไม่ได ้แมว้่าจะพูดดีมีหลกัฐานเพียงใด ก็
ยากท่ีจะให้ผูอ่ื้นเช่ือและปฏิบติัตามได้ หมดไปเพื่อให้เป็นท่ีช่ืนชอบศรัทธาของผูใ้ตบ้ญัชาอย่าง
จริงใจ ดงันั้นผูบ้ริหารจ าเป็นตอ้งมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน   

ประทวน บุญรักษา ไดใ้ห้แนวคิดวา่ การศึกษาศีลธรรมทางศาสนาไดรั้บการยอมรับวา่ ทุก
ศาสนาในโลกน้ีมุ่งสอนให้ผูน้บัถือเป็นคนดีดว้ยกนัทั้งส้ิน ไม่ว่าจะเป็นหลกัศาสนาหรือพิธีกรรม 
หลกัศาสนาในหน่วยน้ีจะมุ่งไปท่ีพระพุทธศาสนาเป็นหลกั เน่ืองจากสามารถปรับใช้กบัหลกัการ
บริหารการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี มนุษยทุ์กรูปนามไม่สามารถจะด ารงตนอยูไ่ดแ้ต่ล าพงั แมจ้ะมีก าลงั
ในดา้นต่างๆ มากมายก็ตาม ไม่วา่จะเป็นก าลงักาย ก าลงัความคิด ก าลงัทรัพย ์หรืออ่ืนๆ มนุษยก์็ยงั
ตอ้งพึ่งพาคนอ่ืนเสมอ เพราะไม่สามารถท าอะไรทุกอย่างไดด้ว้ยตนเองเพียงล าพงั เช่น ตอ้งพึ่งพา
พอ่แม่ พี่นอ้ง เพื่อน จนถึงคนรับใช ้จึงพูดไดอี้กอยา่งหน่ึงวา่มนุษยจ์ะตอ้งมีความสัมพนัธ์กบัคนอ่ืน
เสมอ ความสัมพนัธ์กนัของมนุษยย์อ่มมีหลกัการท่ีมีลกัษณะเป็นสองทาง ถา้เป็นความสัมพนัธ์ ทาง
เดียวแลว้โลกของเราจะเป็นตามสภาพท่ีเป็นอยูน้ี่ไดเ้ลย ส่ิงท่ีเป็นปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อความสัมพนัธ์ 
เรียกกนัวา่ คุณธรรม จริยธรรม ซ่ึงมีความส าคญัและจ าเป็นท่ีจะท าให้สังคมทุกภาคส่วน สามารถจะ
อยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งสงบสุข22 

สรุปไดว้า่ คุณธรรม จริยธรรมเป็นเร่ืองส าคญัส าหรับการบริหาร เป็นส่ิงก ากบัควบคุมและ
สร้างส านึกในการปฏิบติัตนให้อยูใ่นกรอบของกฎ กติกา กฎหมาย และศีลธรรมขององค์การหรือ
สังคม ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือให้คนเคารพตนเองและผูอ่ื้น ท าส่ิงท่ีเป็นประโยชน์แก่ตนเองและผูอ่ื้น หาก
เม่ือใดท่ีผูบ้ริหารขาดคุณธรรมจริยธรรม การละเมิดกติกา กฎหมาย และศีลธรรม ยอ่มจะเกิดข้ึนได ้

                                                        
21ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย ์ โตวณะบุตร, ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 100. 
22ประทวน บุญรักษา , แผนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, เอกสาร

ประกอบการสอน : มหาวทิยาลยัวงษช์วลิตกุล, 2553, (อดัส าเนา), หนา้ 20. 
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เม่ือเกิดข้ึนแลว้ยอ่มจะสร้างความสูญเสียแก่สถาบนัหรือองคก์ร คนท่ีไดรั้บผลกระทบมากท่ีสุดก็คือ
สมาชิกในองคก์ร เช่น ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา นกัเรียน นัน่เอง 

สรุปไดว้า่ หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา หมายถึง การประพฤติปฏิบติัตนให้เกิดคุณ
ความดีละเวน้ต่อการท าชัว่ทั้งปวง โดยอาศยัหลกัธรรมเป็นแนวทางในการบริหารจดัการท่ีดี 
 

2.4 หลกัธรรมและจริยธรรมในทางพระพทุธศาสนาส าหรับผู้บริหารสถานศึกษา 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีดีนั้น ตอ้งยึดหลกัธรรม หรือหลกัการและเหตุผลเป็นส าคญั ท างาน
แบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ เอาความส าเร็จของงานส่วนรวมเป็นท่ีตั้ ง ยินดีรับฟังค าแนะน าจากทุกฝ่าย 
ผูบ้ริหารท่ีมีคุณธรรม ควรจะตอ้งเพียบพร้อมทั้งคุณงามความดี ยึดหลกัการบริหารกิจการบา้นเมือง
ท่ีดี หรือท่ีเรียกว่าหลักธรรมาภิบาล ซ่ึงประกอบด้วยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลกัความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า การบริหารงานนั้น 
นอกจากจะมีหลกัในการท างาน โดยยึดหลกักฎหมายระเบียบค าสั่ง ธรรมเนียม และประเพณีเป็น
หลักแล้ว ผูบ้ริหารยงัต้องมีคุณธรรมในการครองตน ครองคน และครองงาน ตามสภาพและ
วฒันธรรมของสังคมนั้นๆ การบริหารงานก็จะประสบความส าเร็จ แต่ถ้าผูบ้ริหารขาดคุณธรรม
นอกจากจะไม่สามารถบริหารงานให้ ประสบผลส าเร็จไปด้วยดีแล้ว ยงัไม่เป็นท่ียอมรับของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ขาดความศรัทธาจนเสียการปกครอง ซ่ึงสอดคลอ้งกบัค ากล่าวท่ีวา่ “อ านาจหนา้ท่ี
ตามระเบียบกฎหมายท าให้ผูบ้ริหารครองงานได้ แต่ไม่สามารถครองตนไดเ้ลย หากผูบ้ริหารขาด
คุณธรรม” และมาตรฐานการจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ข
เพิ่มเติม(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2553 ดา้นปัจจยัในมาตรฐานท่ี 19 ไดก้  าหนดวา่ “ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งมี
คุธรรม จริยธรรม เป็นแบบอยา่งท่ีดี”  
 2.4.1 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองตน  
 เป็นคุณธรรมท่ีมนุษยมี์อยู่ในตวั เม่ือแสดงออกจะเป็นพฤติกรรมท่ีอยู่ในฝ่ายดี เป็นตน้ว่า
ความซ่ือสัตย์สุจริต การพึ่ งตนเอง การรอบรู้คงแก่เรียน ความขยนัหมัน่เพียร ความรับผิดชอบ
ประหยดัและอดออม ความไม่ประมาท มีระเบียบ วนิยัและเคารพกฎหมาย การปรับตวัเขา้กบัสังคม
โดยใชห้ลกัของคุณธรรมและจิตท่ีสงบ 
 สุ ชีพ ปุญญานุภาพ  ได้กล่าวไว้ใน พระไตรปิฎกส าหรับประชาชนว่า  การแบ่ง
หลกัธรรมสัปปุริสธรรม ออกเป็น 7 ประการดงัน้ี 
 1. รู้ธรรม(รู้ตามจริง หรือ เหตุ) 
 2. รู้อรรถ (รู้ความหมายของค าสอนหรือผล) 
 3. รู้ตน 
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 4. รู้ประมาณ 
 5. รู้กาล 
 6. รู้บริษทั (ประชุมชน) 
 7. รู้บุคคลท่ียิง่หยอ่นกวา่กนั23 
 ท านอง รังสีปัญญา ไดใ้หค้วามหมายของสัปปุริสธรรม 7 ไวด้งัน้ี  
 สัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี 7 อยา่ง คือ  
 1. ธัมมญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ คือ รู้ว่าส่ิงน้ีเป็นเหตุของความสุข ส่ิงน้ีเป็นเหตุแห่ง
ความทุกข ์
 2. อตัถญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัผล คือ รู้จกัวา่สุข เป็นผลแห่งเหตุอนัน้ี ทุกข ์เป็นผลแห่งเหตุ
อนัน้ี 
 3. อตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัตน คือ รู้จกัว่าเราโดยชาติตระกูล ยศศกัด์ิ สมบติั บริวาร 
ความรู้ คุณธรรมเพียงเท่าน้ี ก็พฤติปฏิบติัตนใหส้มควรแก่ฐานะท่ีเป็นอยู ่
 4. มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ คือ การรู้จกัแสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีพแต่โดยทางท่ี
ชอบ และรู้จกัประมาณในการบริโภคแต่พอควร  
 5. กาลญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกักาลเวลา คือ รู้วา่กาลเวลาน้ีสมควรในอนัประกอบกิจนั้นๆ 
 6. ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน คือ รู้วา่กิริยาท่ีจะตอ้งประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ วา่ เม่ือ
เขา้ไปหาแลว้ จะตอ้งท าอยา่งน้ี จะตอ้งพดูอยา่งน้ี 
 7. ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเลือกบุคคล คือ รู้วา่ผูน้ี้เป็นคนดีควรคบผูน้ี้เป็นคน
ไม่ดีไม่ควรคบ 
 ประทวน บุญรักษา ไดใ้หค้วามหมายของสัปปุริสัสธรรม 7 ดงัน้ี  
 ผูบ้ริหารเป็นบุคคลท่ีส าคญั ท่ีสุดของหน่วยงาน เป็นสัญลักษณ์ เป็นหน้าตาหน่วยงาน 
ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้คุณธรรมส าหรับคนดี คือ สัปปุริสัสธรรม มี 7 ประการ ดงัน้ี 
 1. ธมัมญัญุตา รู้กฎแห่งเหตุผล เป็นผูรู้้จกัเหตุ คือรู้จกัความจริง รู้หลกัการ รู้หลกัเกณฑ์ รู้กฎ
แห่งธรรมชาติ รู้จกัวิเคราะห์ สังเคราะห์เหตุการณ์ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ รวมความแลว้คือ รู้หลกัคิด 
รู้หลกัปฏิบติั รู้หลกัวชิาการ 
 2. อตัถตัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัผล คือ รู้ความมุ่งหมายของตน รู้ประโยชน์ท่ีประสงค ์รู้จกัผล
ท่ีจะเกิด เป็นการคาดเดาท่ีมีเหตุผลก่อนจะเกิด เม่ือเกิดแลว้รู้ไดว้า่ ผลดงักล่าวเกิดจากเหตุอยา่งไร 

                                                        
23สุชีพ ปุญญานุภาพ, พระไตรปิฎกส าหรับประชาชน, พิมพค์ร้ังท่ี 14, (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวทิยาลยัมกุฏราชวทิยาลยั 2536), หนา้ 627. 
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 3. อัตตัญญุตา  ความเป็นผู ้รู้จ ักตน คือ รู้ฐานะ รู้ภาวะ รู้ก าลัง รู้ความคิด ความรู้ 
ความสามารถและความถนดัของตน และประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสม 
 4. มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ คือ ความสามารถรู้จกัประมาณในการกิน รู้จกั
ประมาณในการใชจ่้าย ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งความขาดแคลน ขดัสนเป็นปัญหากระทบต่อการท างาน 
 5. กาลญัญุตา เป็นผูรู้้จกักาลเวลา คือ รู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสมในการประกอบกิจการงาน 
ใหต้รงเวลา ไดเ้ป็นเวลา ใหท้นัเวลา ใหพ้อเวลา และใหเ้หมาะแก่เวลา เป็นตน้ 
 6. ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน คือ รู้จกักลุ่มบุคคล รู้จกัหมู่คณะ รู้จกัชุมชน และรู้จกั
ท่ีประชุม จะได้ประพฤติปฏิบติัได้ถูกต้อง จะพูดต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไร และจะสงเคราะห์
อยา่งไร  
 7. บุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกับุคคล คือ รู้จกัความแตกต่างระหว่างบุคคล ดา้น
อุปนิสัยใจคอ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และคุณธรรม เป็นผูเ้ยอ่หยิ่งหรือหยอ่นอยา่งไร
เพื่อจะไดป้ฏิบติัให้ถูกตอ้ง นั่นคือจะได้ปรับตวัให้เขา้กบัคนได้ บอกคนได ้ใช้คนเป็น จะได้เกิด
ประโยชน์ต่อการบริหารมากยิง่ข้ึน 
 สรุปไดว้า่ หลกัธรรมดว้ยการครองตน หมายถึง คุณธรรมท่ีเป็นแนวทางปฏิบติัแลว้ท าให้ผู ้
ปฏิบติัเป็นสุขสร้างตนอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
 2.4.2 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองคน   
 หลกัธรรมด้านการครองคน เป็นสภาพคุณงามความดีของบุคคลท่ีใช้ปรับตวัให้เข้ากับ
บุคคลอ่ืนได ้เป็นตน้วา่ ความยุติธรรม การครองใจกนั ความสามคัคี ความเคารพและเกรงใจ ความ
เมตตาและอภยั การสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนัและการคบมิตร มีผูรู้้และปราชญ์ไดใ้ห้แนวคิด
เก่ียวกบัคุณธรรมในการครองคน ดงัน้ี  
 สมเด็จพระญาณสังวร ไดใ้ห้ความหมายไวว้า่ พรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
คุณธรรม 4 ประการน้ี พระบรมศาสดาทรงแสดงวา่เป็น คุณธรรมส าหรับเป็นท่ีอยูข่องจิตใจแห่ง
พรหม เป็นธรรมของผูป้กครอง พรหมวหิาร มี 4 ประการ ดงัน้ี 
 1. เมตตา คือ ภาวะของจิตท่ีมีเยือ่ใยไมตรีจิต มิตรใจ คือ เก้ือกูลดว้ยสุขประโยชน์ ปราศจาก
อาฆาต พยาบาท ข้ึงเคียด โกรธแคน้ แสดงออกทางสีหนา้และสายตาท่ีสงบแช่มช่ืนมองดูดว้ยสายตา
อนัแสดงถึงจิตใจท่ีเอิบอาบดว้ยความปรารถนาดีใหมี้ความสุขปราศจาก ความมุ่งร้ายท่ีเป็นภยัเวรทั้ง
ปวง เมตตาน้ีเป็นพรหมวหิารธรรมขอ้หน่ึง ท่ีพึงอบรมให้มีข้ึนในจิตวิธีอบรมคือ ระวงัใจมิให้โกรธ
แคน้ขดัเคืองอาฆาตพยาบาทเม่ือภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดข้ึน ก็พยายามสงบระงบัเสีย หัดคิดว่า
ตนเองรักสุข ตอ้งการความสุขฉนัใด คนอ่ืนสัตวอ่ื์นทั้งปวงก็ฉนันั้น และตนเองปรารถนาสุขแก่คน
ซ่ึงเป็นท่ีรักท่ีพอใจฉนันั้นและตนเองปรารถนาสุขแก่คนซ่ึงเป็นท่ีรักท่ีพอใจฉนัใด ก็ควรปรารถนา
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สุขแก่คนซ่ึงเป็นคนอ่ืนสัตวอ่ื์นฉนันั้น เม่ือท าความสงบ ท าไมตรีจิตมิตรใจให้เกิดข้ึนไดแ้ลว้ ก็หดั
แผจิ่ตเช่นน้ีออกไปแก่คนอ่ืนสัตวอ่ื์น โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไปดว้ยใจท่ีคิดปรารถนาสุข
ประโยชน์ ดงัเช่น คิดวา่จงอยา่มีเวรอยา่มีเบียดเบียน อยา่มีทุกข ์ มีสุข รักษาตนให้สวสัดี อนัท่ีจริง
ภาวะของจิตท่ีมีความรักใคร่ปรารถนาให้เป็นสุข ยอ่มมีอยูใ่นตนและในคนท่ีเป็นท่ีรักอยูเ่ป็นปกติ 
แต่ยงัเจือดว้ยจาคะสิเนหาบา้งเจือดว้ยอาฆาตพยาบาทในผูอ่ื้นบา้ง น้ีจึงนบัวา่เป็นภาวะของจิตท่ีเป็น
สามญัธรรมดาพระบรมศาสดา ทรงก าหนดหลกัธรรมก็คือทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงส่ิงท่ีมีอยู ่ เป็น
สามญัธรรมดาน้ีแหละให้เป็นธรรม คือ เป็นคุณเก้ือกูลข้ึนมาให้ปรับปรุงความรักใคร่ปรารถนาสุข 
ใหเ้ป็นคุณอนับริสุทธ์ิท่ีเก้ือกลูกวา้งขวางออกไป มิให้มีคบัแคบเฉพาะตนเองและคนซ่ึงเป็นท่ีรักใน
วงแคบของตนหรือจ าเพาะพวกของตน แต่ให้แผก่วา้งออกไป มิให้มีใจคบัแคบเฉพาะตน แต่ให้แผ่
กวา้งออกไปตลอดจนถึงไม่มีจ  ากดัไม่มีประมาณ และให้ปราศจากอาฆาตพยาบาท ทั้งให้บริสุทธ์ิ
จากราคะสิเนหาดว้ย เพราะวา่ การอาฆาตพยาบาทเป็นศตัรูท่ีห่างไกลของเมตตา ราคะสิเนหา เป็น
ศตัรูท่ีใกลข้องเมตตา ความรักใคร่ท่ีเป็นสามญัธรรมดาของโลกยอ่มเจือดว้ยส่ิงทั้งสองน้ี ส่วนท่ีเป็น
เมตตาอนับริสุทธ์ิยอ่มปราศจากส่ิงทั้งสองน้ี ส่วนท่ีเป็นเมตตา ทางปฏิบติั อบรม ก็ตอ้งอบรมส่ิงท่ีมี
อยูเ่ป็นธรรมดาโลกน้ีแหละ ให้เป็นคุณธรรมข้ึนมาและคุณธรรมก็ยอ่มเป็นเคร่ืองคุม้ครองโลก ดงั
ภาษิตท่ีวา่ เมตตา เป็นธรรมเคร่ืองคุม้ครองโลกพุทธภาษิตตรัสสอนไวว้า่ ไดย้กตนเป็นพยานหรือ
เป็นอุปมา แปลความวา่ ตนเองคิดคน้หาดว้ยใจไปทัว่ทุกทิศ ก็ไม่พบวา่ใครจะเป็นท่ีรักไปกวา่ตนใน
ท่ีไหนๆ ตนของคนอ่ืนทั้งหลายก็เป็นท่ีรักมากของเขาเหมือนอยา่งนั้นเพราะเหตุนั้นผูท่ี้รักตนจึงไม่
ควรเบียดเบียนผูอ่ื้น และใหย้กคนท่ีเป็นท่ีรักเป็นอุปมา วา่ พึงแผจิ่ตถึงสัตวท์ั้งปวงดว้ยเมตตาเหมือน
อยา่งเห็นคน ผูเ้ป็นท่ีรักเป็นท่ีชอบใจแลว้เกิดไมตรีจิต รักใคร่ จึงจบัความมาวา่ให้หดัแผเ่มตตาเขา้มา
ในตนเองก่อน แลว้จึงแผไ่ปให้คนอ่ืน ตั้งตน้แต่คนท่ีเป็นท่ีรัก เพราะจะแผไ่ปง่าย แลว้จึงแผไ่ปใน
คนท่ีเป็นกลางๆ แลว้จึงแผ่ไปในคนท่ีเป็นศตัรูไม่ชอบใจกนัและให้เวน้คนท่ีจะก่อให้เกิดราคะ
สิเนหากบัคนท่ีตายไปแลว้ การแผเ่ขา้มาในตนเอง อธิบายไดว้า่ เพราะจะตอ้งมีตนเป็นพยานอา้งอิง 
ดงักล่าวขา้งตน้ พิจารณาดูก็จะเห็นไดว้า่ ตนเองจะตอ้งมีสุขเพราะมีจิตใจสงบจากอาฆาตพยาบาท
เสียก่อน อาฆาตพยาบาทนั้นเหมือนอยา่งไฟท่ีเผาใจตนเองให้ร้อน และแผค่วามร้อนออกไปถึงคน
อ่ืนดว้ย ตนเองจึงเป็นบุคคลท่ีควรเมตตาและแผเ่มตตา เขา้มาดบัไฟท่ีเผาใจน้ีลงเสียก่อนประพรมลง
ไปดว้ยน ้ า คือ เมตตา ซ่ึงจะเปล่ียนจิตใจจากภาวะท่ีร้อนมาสู่ภาวะท่ี เยน็สนิทดว้ยมิตรภาพไมตรี 
เมตตาจึงเป็นธรรมเคร่ืองท าใจตนเองให้อยูเ่ยน็เป็นสุขและแผค่วามเยน็ ความสุขออกไปถึงผูอ่ื้นอีก
ดว้ย เมตตาไม่พึงมีขอบเขต ไม่พึงมีระยะกาล ไม่วา่จะอยูใ่นฐานะเช่นไร ณ ท่ีแห่งใด ในกาลเวลา
ไหน เมตตาพึงมีไดอ้ยา่งเต็มเป่ียมโดยปราศจากอุปสรรค เพราะเมตตาไม่จ  าตอ้งอาศยัทรัพยส่ิ์งของ 
เมตตาเป็นเร่ืองของจิตใจโดยบริสุทธ์ิแทเ้ม่ือมีจิตใจก็มีเมตตาไดด้ว้ยกนัทุกคนและก็พึงมีเมตตาอยา่ง
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ยิง่ดว้ยกนัทุกคน เพราะไม่เป็นการตอ้งลงทุนลงแรงอยา่งใดเลย เพียงแต่นอ้มใจลงให้อ่อนละมุน ไม่
ใจแขง็ใจด า แมเ้ม่ือรู้เห็นอยูว่า่เขาเป็นทุกข ์เพียงแต่นอ้มใจลงปรารถนาให้เขาเป็นสุขโดยทัว่กนัเท่า
นั้นเองก็เป็นการแสดงเมตตาแลว้ 
 2. กรุณา คือ ภาวะของจิตท่ีหวัน่ไหวไปเพราะความทุกขข์องผูอ่ื้น เหมือนดงัวา่ถา้ซ้ือไดก้็
จะซ้ือความทุกขข์องเขา คือ จะช่วยท าความทุกขข์องเขาให้หมดส้ินไปจึงมีอาการท่ีทนเฉยอยูไ่ม่ได ้
ตอ้งขวนขวายช่วยเหลือ เพื่อบ าบดัทุกข ์ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ ้ าเติม เห็นใครตกอยูใ่นความ
ทุกขไ์ม่มีท่ีพึ่งก็อดอยูไ่ม่ไดท่ี้จะคิดช่วย กรุณาน้ีเป็นพรหมวหิารธรรม อีกขอ้หน่ึงท่ีพึงอบรมให้มีใน
จิต วิธีอบรมคือ ระวงัใจมิให้คิดเบียดเบียนใคร และหดัใจให้คิดวา่เม่ือตนเองมีทุกขก์็ตอ้งการความ
ช่วยเหลือฉนัใด ผูอ่ื้น สัตวอ่ื์นก็ฉนันั้น ดงัน้ีแลว้ก็หดัใจให้ไม่น่ิงดูดาย ให้ขวนขวายช่วยเปล้ืองทุกข์
ของผูอ่ื้นตามความสามารถ หรือ ตามท่ีควรจะท าได้ หดัแผ่จิตใจท่ีกรุณาออกไปแก่คนและสัตว์
ทั้งหลายโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไปดว้ยความคิดว่า จงพน้จากทุกข์เดือดร้อน อนัท่ีจริง
ภาวะของจิตใจท่ีตอ้งการความช่วยเหลือในเม่ือมีทุกข์ ย่อมมีอยูเ่ป็นสามญัธรรมดา แต่ยงัเจือดว้ย
วิหิงสา คือความคิดเบียดเบียนผูอ่ื้นสัตวอ่ื์นเพื่อให้ตนพน้ทุกข์ และยงัมีความโศกเศร้า โทมนสัใน
เม่ือไดเ้ห็นทุกขข์องคนผูเ้ป็นท่ีรักเพราะเป็นภาวะของจิตท่ีคบัแคบ ตอ้งการให้ตนเองและผูเ้ป็นท่ีรัก
ของตนพน้ทุกขเ์ท่านั้นพระบรมครูทรงสั่งสอนให้ปฏิบติัอบรมปรับปรุงภาวะท่ีมีอยูแ่ลว้น้ีแหละให้
เป็นธรรมข้ึนคือให้เป็นคุณอนับริสุทธ์ิท่ีเก้ือกูลกวา้งขวางออกไป มิให้มีคบัแคบเฉพาะตนและผูท่ี้
ตนรักหรือเฉพาะพวกของตน แต่ให้แผก่วา้งตลอดจนถึงไม่มีจ  ากดัไม่มีปริมาณ และให้ปราศจาก
วิหิงสา ความคิดเบียดเบียนและให้สงบความโศกโทมนัสใจ  เพราะทุกข์ของคนเป็นท่ีรักด้วย 
เพราะวา่วิหิงสาเป็นศตัรูท่ีห่างของกรุณา ส่วนความโศกเศร้า โทมนสัเป็นศตัรูท่ีใกลข้องกรุณา จึง
ไดมี้พระพุทธภาษิต ตรัสสอนไวใ้หย้กตนเป็นพยาน หรือเป็นอุปมาเช่นเดียวกบัในขอ้เมตตาและให้
ยกคนตกยากเป็นอุปมาว่าพึงแผ่จิตถึงสัตวท์ั้ งปวงด้วยกรุณาเหมือนอย่างเห็นคนตกยากมีความ
ล าบาก ก็เกิดกรุณา 
 3. มุทิตา คือ ภาวะของจิตท่ีบนัเทิงยินดีในเม่ือผูอ่ื้นไดรั้บความสุขความเจริญ  ดว้ยสมบติั
ต่างๆ ปราศจากความริษยาเห็นใครพร่ังพร้อมดว้ยสมบติัก็พลอยมีมุทิตาตดัความยินร้ายไม่ยินดีดว้ย
เหตุท่ีริษยาเสียได ้ มุทิตาน้ีเป็นพรหมวิหารธรรมอีกขอ้หน่ึงท่ีพึงอบรมให้มีข้ึนในจิต วิธีอบรม คือ
ระวงัใจมิให้ริษยาในเม่ือไดเ้ห็นไดท้ราบสมบติัคือความพร่ังพร้อมต่างๆของผูอ่ื้น เม่ือความริษยา
เกิดข้ึนก็พยายามระวงัเสีย หดัคิดวา่ตนเองมีความยินดีเม่ือตนไดส้มบติัท่ีชอบใจอยา่งใดอยา่งหน่ึง
ไฉนเม่ือคนอ่ืนเขาไดจึ้งจะไปริษยาเขา ควรจะพลอยยนิดีกบัเขา พิจารณาใหเ้ห็นโทษของความริษยา 
เช่นวา่ อรติโลกนาสิกา ความริษยาเป็นเหตุท าลายโลก เม่ือท ามุทิตาจิตให้เกิดข้ึนได ้ ก็หดัแผจิ่ต
เช่นน้ีออกไปแก่คนอ่ืนสัตวอ่ื์นโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไปดว้ยความคิดวา่ จงอยา่วิบติัจาก
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ส่ิงท่ีไดแ้ลว้ อนัท่ีจริง ภาวะของจิตท่ียินดีเวลาไดส้มบติัต่าง ๆ ยอ่มมีอยู ่ในเม่ือตนหรือคนเป็นท่ีรัก
ไดส้มบติัเป็นสามญัธรรมดา แต่ยงัเจือดว้ยริษยาในเม่ือเห็นคนอ่ืนไดส้มบติัและแมใ้นสมบติัท่ีตนได้
ก็ยงัมีโสมนสัเจือตณัหาพระบรมครูทรงสั่งสอน ให้ปรับปรุงภาวะท่ีมีอยูแ่ลว้น้ีแหละให้เป็นธรรม
ข้ึน คือ ให้เป็นคุณอนับริสุทธ์ิท่ีเก้ือกูลกวา้งขวางออกไป มิให้มีคบัแคบเฉพาะตนและผูท่ี้ตนรัก
เท่านั้น แต่ให้กวา้งออกไปตลอดถึงไม่มีจ  ากดั ไม่มีประมาณ โดยให้ปราศจากริษยา ทั้งปราศจาก
โสมนสัท่ีเจือกิเลสตณัหาดว้ยเพราะว่าริษยาเป็นศตัรูท่ีห่างของมุทิตาส่วนความโสมนสัเป็นศตัรูท่ี
ใกลข้องมุทิตา ฉะนั้นก็พึงยกตนข้ึนเป็นพยานหรือเป็นอุปมาเช่นเดียวกบัในสองขอ้ขา้งตน้ และให้
ยกบุคคลอนัเป็นท่ีรักข้ึนเป็นพยานหรือเป็นอุปมาดงัพระพุทธภาษิตท่ีตรัสสอนไวว้า่ พึงแผ่จิตถึง
สัตวท์ั้งปวงดว้ยมุทิตาเหมือนอยา่งเห็นบุคคลผูเ้ป็นท่ีรักเป็นท่ีพอใจก็บนัเทิงยนิดีฉะนั้น 
 4. อุเบกขา คือ ภาวะของจิตท่ีมีอาการเป็นกลาง เห็นเสมอกนัในสัตวบุ์คคลทั้งหลายใน
คราวทั้งสอง คือ ในคราวประสบสมบติัและในคราวประสบวิบติั ไม่ยินดียินร้ายมองเห็นวา่ทุก ๆ 
คนมีกรรมท่ีท าไวเ้ป็นของของตน จะมีสุข จะพน้จากทุกข์ จะไม่เส่ือมจากสมบติัท่ีไดก้็เพราะกรรม
จึงวา่เฉยไดคื้อวางไดแ้ก่ไม่ยึดถือไว ้ วางลงได ้ คือไม่จดัแจงวุน่วายปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือ
ตามก าหนดของกรรม อุเบกขาน้ีเป็นพรหมวิหารอีกขอ้หน่ึงเป็นขอ้ สุดทา้ย ท่ีพึงอบรมให้มีข้ึนใน
จิต วธีิอบรม คือระมดัระวงัใจมิใหข้ึ้นลงดว้ยความยนิดียนิร้าย ทั้งในคราวประสบสมบติัทั้งในคราว
ประสบวิบติั เม่ือภาวะของจิตเช่นนั้นเกิดข้ึนก็พยายามระงบัใจ หดัคิดถึงกรรมและผลของกรรม 
เหมือนอยา่งใหก้รรมรับผดิชอบเอาไปเสียเม่ือท าจิตให้อุเบกขาไดก้็หดัแผจิ่ตเช่นน้ีออกไปแก่คนอ่ืน
สัตวอ่ื์นโดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัว่ไป ดว้ยความคิดวา่ สัตว ์ และบุคคลมีกรรมเป็นของของ
ตน เป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นก าเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นท่ีอาศยั ท ากรรม
อนัใดไวดี้หรือชัว่ก็ตอ้งรับผลของกรรมนั้น อนัท่ีจริงภาวะของจิตท่ีเป็นอุเบกขาน้ี ย่อมมีอยู่เป็น
สามญัธรรมดาในเวลาปกติยงัไม่มีอะไรมาท าใหเ้กิดความยนิดียินร้ายแต่ยงัเจือดว้ยความไม่รู้และจะ
เปล่ียนไปเป็นความยนิดียนิร้ายข้ึนไดโ้ดยง่ายพระบรมครูทรงสั่งสอนให้ปรับปรุงภาวะท่ีมีอยูแ่ลว้น้ี
แหละใหเ้ป็นธรรมข้ึน คือ ให้เป็นคุณอนับริสุทธ์ิท่ีเก้ือกูลกวา้งขวางออกไป มิใช่ในเวลาท่ีไม่มีเร่ือง
อะไรมากระทบจิตเท่านั้น แมมี้เร่ืองมากระทบจิตใหย้นิดียนิร้ายก็ระงบัได ้ท าใจให้สงบเป็นอุเบกขา
ไดด้ว้ยความรู้ เพราะวา่ความยินดี และความยินร้าย เป็นศตัรูท่ีห่างของอุเบกขา ส่วนอุเบกขาดว้ย
ความไม่รู้เป็นศตัรูท่ีอยูใ่กลข้องอุเบกขา ฉะนั้นพึงยกตนข้ึนเป็นพยานหรือเป็นอุปมา ดงัเช่นวา่ควร
จะไม่คิดยนิดียนิร้ายแก่คนอ่ืน ควรจะมีใจมธัยสัถ ์คือเป็นกลางฉนันั้น และให้ยกบุคคลท่ีเป็นกลางๆ
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ข้ึนเป็นอุปมา ดงัพระพุทธภาษิตท่ีตรัสสอนไวว้า่ พึงแผจิ่ตถึงสัตวท์ั้งปวงดว้ยอุเบกขาเหมือนอยา่ง
เห็นบุคคลผูมิ้ใช่เป็นท่ีชอบใจ มิใช่เป็นท่ีไม่ชอบใจก็มีอุเบกขา24 
 พระเทพปริยัติโมลี ได้ให้ความหมายของพรหมวิหารธรรมไวว้่า พรหมวิหารธรรม 
หมายถึง ธรรมของผูป้ระเสริฐ เป็นธรรมของผูป้กครองท่ีใชเ้ป็นแนวทางในการปกครองผูอ่ื้น  มี 4 
ประการคือ 
 1. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เป็นสุข ความมีไมตรี มีความรักมีความหวงัดี
ปรารถนาดี มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจดีต่อกนั มีลกัษณะตอ้งการจะเสริมสร้างประโยชน์สุขให้แก่
เพื่อนมนุษยท์ั้งหลายไม่เลือกหนา้ มีเจตนาบริสุทธ์ิท่ีจะใหเ้ขามีความสุขความสบาย 
 2. กรุณา คือ ความสงสารคิดจะช่วยให้พน้ทุกข ์ความตอ้งการท่ีจะช่วยให้เขาพน้จากความ
ทุกขย์าก ความล าเค็ญต่างๆ มีลกัษณะตอ้งการจะน าทุกขน์ั้นออกไปเสีย มีเจตนาท่ีบริสุทธ์ิคิดจะ
ช่วยเหลือเขาใหพ้น้จากสภาพนั้นเสีย 
 3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดี เม่ือผูอ่ื้นไดดี้ ความช่ืนชม ในเม่ือรู้หรือประสบว่าเพื่อน
มนุษยห์รือสัตวท์ั้งหลายไดรั้บความส าเร็จ หรือมีความสุข ซ่ึงเป็นอาการของจิตท่ีปราศจากความ
อิจฉา ความหึงหวงความไม่พอใจคนอ่ืน 
 4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจ เม่ือผูอ่ื้นถึงความวิบติัความวางใจ เป็นกลาง
เป็นอาการของจิตท่ีไม่คิดร้ายไม่คิดเยาะเยย้ถากถางไม่คิดสมน ้ าหนา้ เม่ือผูอ่ื้นโดยเฉพาะผูท่ี้ไม่ชอบ
กนัถึงความวบิติัหรือประสบเคราะห์กรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึง25 
 ท านอง รังสีปัญญา ไดใ้หค้วามหมายของพรหมวหิาร 4 ไวด้งัน้ี  
 พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมประจ าใจของผูป้ระเสริฐหรือผูมี้จิตใจยิ่ง คือคุณธรรมท่ีควรใช้
ปกครองศิษย ์มี 4 อยา่ง คือ 
 1. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรี ตอ้งการช่วยเหลือให้ศิษย์และคนอ่ืน
ประสบประโยชน์และความสุข 
 2. กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผูอ่ื้นใหพ้น้จากความทุกข ์
 3. มุฑิตา ความเบิกบานพลอยยินดี คือ เม่ือเห็นผูอ่ื้นดีมีความสุข ก็มีใจแช่มช่ืน เม่ือเห็นคน
อ่ืนประสบความส าเร็จงอกงามยิง่ข้ึนไป ก็พลอยยนิดีบนัเทิงไปดว้ย  

                                                        
24สมเด็จพระญาณสังวร, รวมธรรมะ, (กรุงเทพมหานคร : อมัรินทร์ พร้ินด้ิง แอนด์ พลบัลิชซ่ิง 

2520), หนา้ 195-202. 
25พระเทพปริยติัโมลี, หลกัการพฒันาตน, (กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง 2532), หนา้ 46. 
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 4. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม ่าเสมอ มัน่คง
เท่ียงตรงดุจตราชัง่ มองเห็นการท่ีบุคคลจะไดรั้บดีหรือชัว่ ก็เพราะตวัเขาเอง พร้อมท่ีจะวินิจฉยัวาง
ตน และปฏิบติัตนไปตามความเท่ียงธรรม26 
 ประทวน บุญรักษา ไดใ้หค้วามหมายของพรหมวหิาร 4 ไวด้งัน้ี  
 พรหมวหิาร เป็นธรรมของพรหม หรือผูเ้ป็นใหญ่จะพึงปฏิบติัแต่ผูน้อ้ย มี 4 ประการ ไดแ้ก่ 
 1. เมตตา ผูบ้ริหารตอ้งมีความเมตตาต่อทุกคน เมตตาต่อครู ต่อนกัเรียน ต่อชุมชน และคน
ทัว่ไป ความเมตตาจะเป็นบ่อเกิดของสังคมท่ีผาสุกร่มเย็นและเป็นท่ีพึ่ง เหมือนตน้ไมใ้หญ่ท่ีแผ่
ก่ิงก้านสาขาให้ร่มเงา ผูบ้ริหารก็เช่นเดียวกนั ถ้ามีเมตตาแล้วจะท าให้มองอะไรๆไปในทาบวก
เสมอๆ และมีจิตใจท่ีอ่อนละมุน สามารถช่วยเหลือผูอ่ื้นได้อย่างเต็มใจ การปฏิบติัอย่างผูใ้หญ่ต่อ
ใครๆจะไดรั้บการยอมรับนบัถือในฐานะเป็นผูใ้หญ่กลบัคืนมา 
 2. กรุณา เป็นการช่วยเหลือเก้ือกูล ให้ประสบความส าเร็จ ต้องการช่วยเหลือให้ไม่มี
อุปสรรคมาขดัขวางในการท างานและช่วยให้ประสบความส าเร็จ ความกรุณาน้ีผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
ปรารถนาอยากจะได ้
 3. มุฑิตา เป็นการพลอยยนิดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ ผูบ้ริหารจะตอ้งให้ค  ายกยอ่งชมเชย จนถึงการให้
รางวลัซ่ึงข้ึนอยูก่บัระดบัการท าความดี ถา้อยูน่ิ่งเฉยเม่ือผูใ้ตบ้งัคบับญัชาท าความดี ก็เท่ากบัมีความ
ริษยาท่ีไม่อยากใหค้นอ่ืนไดดี้ มุฑิตาเป็นการสร้างขวญัก าลงัใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาไดอี้กทางหน่ึง 
 4. อุเบกขา การรู้จกัวางเฉย คือ การวางใจเป็นกลาง เม่ือพิจารณาเห็นวา่ ใครท าดีย่อมไดดี้ 
ใครท าชัว่ยอ่มไดช้ัว่ ผูบ้ริหารตอ้งยดึหลกันิติธรรม คือ มีกฎเกณฑ ์ระเบียบขอ้บงัคบั เพื่อให้ทุกคนมี
โอกาสเขา้สู่ระบบอย่างเท่าเทียมกนั ตอ้งมีมโนธรรม คือ ความเห็นอกเห็นใจต่อผูอ่ื้น และตอ้งมี
ความยติุธรรม คือ ความเป็นกลางนัน่เอง27 
 พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าววา่ รู้คน หมายถึง ความรวบรู้เก่ียวกบัคน
ร่วมงาน นกับริหารตอ้งรู้ว่าใครมีความสามารถในด้านใด เพื่อท่ีจะไดใ้ช้คนให้เหมาะกบังาน
นอกจากนั้น นกับริหารตอ้งรู้จกัจริตของคนร่วมงาน เพื่อใช้งานท่ีเหมาะสมกบัจริตของเขาจริต 
ไดแ้ก่คนท่ีประพฤติบางอย่างเคยชินจนเป็นนิสัย จริตจึงหมายถึงประเภทนิสัยของคนมี6 แบบ
ดว้ยกนัคือ 

                                                        
26ท านอง รังสีปัญญา, คุณธรรมและจริยธรรมส าหรับนักบริหาร, (ชยัภูมิ : มหาวิทยาลยั

อีสาน 2553), หนา้ 110-116. 
27ประทวน บุญรักษา, แผนการสอนคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร, อา้งแลว้, หน้า 

19-22. 
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 1. ราคจริต คือ พวกรักสวยรักงาม มกัท าอะไรประณีตเรียบร้อยและใจเยน็ คนพวกน้ีชอบ
ท างานท่ีตอ้งใชค้วามละเอียดประณีต 
 2. โทสจริต คือ พวกใจร้อน ชอบความเร็ว และมกัหงุดหงิดง่ายถา้ถูกขดัใจ คนพวกน้ีชอบ
ท างานท่ีตอ้งใชค้วามรวดเร็ว 
 3. โมหจริต คือ พวกเขลาซึม ขาดความกระตือรือร้นท างาน อืดอาด เฉ่ือยชา ชอบหลบัในท่ี
ท างานเป็นประจ า 
 4. สัทธาจริต คือ พวกเช่ือง่าย เวลามีข่าวเร่ืองแปลกแต่จริง เช่ือหรือไม่พวกน้ีจะเช่ือก่อน
ใคร คนพวกน้ีถา้ชอบใคร จะท างานใหเ้ตม็ท่ี 
 5. พุทธิจริต คือ พวกใฝ่รู้ เป็นคนช่างสงสัย รักการศึกษาหาความรู้ มกัตอ้งการรายละเอียด
มากกวา่คนอ่ืน คนพวกน้ีถนดัท างานดา้นวชิาการ 
 6. วิตกจริต คือ พวกช่างกงัวล เป็นคนไม่กลา้ตดัสินใจ มกัปล่อยเร่ืองคา้งไวเ้ป็นเวลานาน 
โดยไม่ยอมลงนามหรือด าเนินการอยา่งใดอยา่งหน่ึง ถา้เราตอ้งการคนใส่เบรคให้กบัการตดัสินใจ
ของเราบา้งลอกปรึกษาคนพวกน้ีคนจริตใดเราก็พอท างานร่วมกนักบัพวกเขาได ้ พวกท่ีนกับริหาร
ตอ้งระวงัใหม้ากคือวกิลจริตท่ีแฝงเขา้มาในองคก์าร28 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย์ โตวณะบุตร กล่าววา่ คุณธรรมต่อผูอ่ื้นและสังคม ซ่ึง
หมายถึงการครองคนนั้น หมายถึง การเป็นแบบอยา่งในการด าเนินชีวติและการท างาน รู้จิตใจคน รู้ 
จริตของเพื่อนร่วมงานเพื่อใชง้านให้เหมาะสม รู้ภาวะของคน ความตอ้งการของบุคคลทอ้งถ่ินและ
รู้จกัทนัตนเอง รู้จดัใช้หลกัมนุษยส์ัมพนัธ์เป็นแนวทางครองใจคน  สร้างน ้ าใจในการท างาน 
ตระหนกัในการน าความคิดและการปฏิบติัเพื่อแกปั้ญหาและพฒันาเสริมสร้างภูมิธรรม ภูมิปัญญา29 

กิตติทัศน์ ผกาทอง กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 คือ หลกัธรรมส าหรับการด ารงตนของผูน้ าซ่ึง
โบราณเปรียบผูน้ าดุจพรหม คือบุคคลผูย้ิง่ใหญ่และมีอ านาจ ประกอบดว้ย 

1. เมตตา หมายถึง การมีจิตท่ีเป็นกุศลเป่ียมดว้ยความรัก ไม่ผกูโกรธและพยาบาทต่อเพื่อน
ร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 

2. กรุณา หมายถึง มีจิตคิดจะช่วยเหลือและปลดเปล้ืองความทุกขต์ลอดเวลาเป็นคนอาสา
ช่วยแบ่งเบาภาระอยา่งสม ่าเสมอ 

                                                        
28พระธรรมโกศาจารย(์ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2549), หนา้ 50-51. 
29ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ และวิบูลย ์ โตวณะบุตร, ภาวะผู้น าและจริยธรรมส าหรับผู้บริหาร

สถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 100. 
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3. มุทิตา หมายถึง อธัยาศยัไมตรีจิตท่ีงดงามและผอ่งใส ยินดีในความสุขและความสมหวงั
ของผูอ่ื้น แมน้มีทุกขห์รือสบเคราะห์กรรมก็ไม่คิดจะซ ้ าเติมหรือเยาะเยย้ใหต้อ้งเจบ็ช ้าน ้าใจ 

4. อุเบกขา หมายถึง การประพฤติและปฏิบติัท่ีเท่ียงตรงและเป็นกลาง ไม่เอนเอียงดว้ยความ
รักและความชงั ค านึงถึงผลของการกระท าของสัตวท์ั้งหลายท่ีท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่เป็นท่ีตั้งเรียกวา่ 
“ค่าของคนท่ีผลของการกระท า” ไม่ลุแก่อ านาจไม่เหิมเกริมซ ้ าเติมผูอ่ื้นเพราะตนอยู่ในฐานะท่ี
ไดเ้ปรียบ30 

แก้ว ชิดตะขบ กล่าววา่ พรหมวิหาร คือ ธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่งประเสริฐ ธรรมประจ าใจอนั
ประเสริฐ หลกัความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ ธรรมท่ีตอ้งมีไวเ้ป็นหลกัและก ากบัความประพฤติ
ถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม จึงจะช่ือว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบติัตนต่อมนุษยแ์ละสัตว์
ทั้งหลายโดยชอบ ประกอบดว้ย 4 อยา่ง คือ 

1. เมตตา คือ ความรักใคร่ ปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข ค าวา่ “เมตตา” หมายถึงความสนิท
สนม คือ ความรักใคร่ท่ีเวน้จากราคะ ความก าหนดั ไดแ้ก่ความปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญ
แก่ผูอ่ื้น ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข ความมีจิตอนัแผไ่มตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์
และสัตวท์ัว่หนา้ 

2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดจะช่วยให้เขาพน้ทุกข์ ค าวา่ “กรุณา” หมายถึง ความหวัน่ใจ
เม่ือเห็นผูอ่ื้นไดรั้บทุกร้อน ไดแ้ก่ปรารถนาเพื่อปลดเปล้ืองบ าบดัความทุกขย์ากเดือดร้อนของปวง
สัตว ์

3. มุทิตา คือ ความพลอยยินดีเม่ือผูอ่ื้นไดดี้ ค าวา่ “มุทิตา” หมายถึงความช่ืนบานไดแ้ก่ 
ความพลอยยินดีในเม่ือเห็นผู ้อ่ืนได้ดี หรือความยินดีในเม่ือผูอ่ื้นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบนัเทิง
ประกอบดว้ยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยูเ่สมอต่อสรรพสัตวผ์ูด้  ารงในปกติสุข พลอยยินดีดว้ยเม่ือเขา
ไดดี้มีสุขเจริญงอกงามยิง่ข้ึนไป 

4. อุเบกขา คือ ความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจเม่ือผูอ่ื้นถึงความวิบติั ค าว่า “อุเบกขา”
หมายถึง ความวางเฉย ไดแ้ก่วางตนเป็นกลาง ในเม่ือจะแผเ่มตตาไปก็ไม่สมควร เช่น เอาใจช่วยโจร
เป็นตน้ หรือความวางใจเป็นกลางอนัจะให้ด ารงอยูใ่นธรรมตามท่ีพิจารณาเห็นดว้ยปัญญา คือ มีจิต
เรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงัพิจารณาเห็นกรรมท่ีสัตวท์ั้งหลายกระทง
แลว้อนัควรไดรั้บผลดีหรือชัว่ สมควรแก่เหตุอนัประกอบพร้อมท่ีจะวนิิจฉยัและปฏิบติัไปตามธรรม 

                                                        
30กิตติทศัน์ ผกาทอง, ภาวะผู้น าตามแนวพุทธ, (กรุงเทพมหานคร : มหาจุฬาลงกรณราช

วทิยาลยั, 2551), หนา้ 171-172. 
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รวมทั้งรู้จกัวางเฉย สงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรท าเพราะเขารับผิดชอบตนไดดี้ เขาสมควร
รับผดิชอบตนเองหรือเขาไดรั้บผลอนัสมควรกบัความรับผดิชอบของตน31 

ดนัย ไชยโยธา กล่าววา่ พรหมวหิาร 4 หมายถึง ธรรมอนัเป็นเคร่ืองอยูข่องพรหมหลกัธรรม
ส าหรับผูใ้หญ่หรือผูป้กครอง หลกัธรรมน้ีเป็นธรรมส าหรับทุกคน เช่น บิดา มารดา ครูอาจารย ์
หวัหนา้หน่วยงานและนกับริหาร ซ่ึงพรหมวหิารธรรมมี ดงัน้ี 

1. เมตตา ความรักใคร่เอ็นดู หมายถึง ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้นให้มีความสุขความส าเร็จ 
และความเจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่สภาพ 

2. กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พน้ทุกข ์ หมายถึง ความปรารถนาจะช่วยผูอ่ื้นให้พน้
ความทุกขย์าก เห็นอก เห็นใจช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนั 

3. มุทิตา ความมีจิตพลอยยินดีเม่ือผูอ่ื้นได้ดี หมายถึง การแสดงความยินดีเม่ือผูอ่ื้นประสบ
ความเจริญ เช่น การเล่ือนฐานะ ต าแหน่ง ยศ เป็นตน้ มุทิตาเป็นคุณธรรมท่ีสามารถก าจดัความอิจฉา
ริษยาได ้เพราะการอิจฉาริษยาผูอ่ื้นยอ่มมีแต่ความทุกขจิ์ตใจจะหาความสุขสงบไม่ได ้แต่บุคคลท่ีมี
มุทิตาจะมีความสุขใจ หนา้ตาสดช่ืน แจ่มใส และเป็นท่ีรักของคนทัว่ไป 

4. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เม่ือผูอ่ื้นถึงความวิบติั หมายถึง ความไวว้างใจ
เป็นกลาง32 

พระเทพวิสุทธิกวี(พิจิตร ฐิตวณฺโณ) กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมส าหรับมนุษยผ์ูมี้
จิตใจประเสริฐทุกคน เป็นธรรมส าหรับผูใ้หญ่ เป็นธรรมส าหรับบิดามารดา เป็นธรรมส าหรับพระ
พรหม เป็นสัญลกัษณ์ของพระพุทธศาสนาและเป็นกรรมฐาน การเจริญหรือการบ าเพญ็พรหมวิหาร 
แมใ้นกรณีท่ีผูป้ฏิบติัไม่อาจบรรลุถึงขั้น อปัปนาสมาธิหรือขั้น ฌานก็สามารถน าความสุข ความสงบ
มาใหแ้ก่ผูบ้  าเพญ็ไดม้ากรวมทั้งท าสังคมส่วนรวมใหส้งบสุขดว้ย33 

พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) และเสฐียรพงษ์ วรรณปก กล่าววา่ พรหมวิหาร 4ใน
หนงัสือมณีแห่งปัญญา ตอนคุณธรรมส าหรับนกับริหาร สามารถสรุปความไดว้า่ นกับริหารตอ้งมี
พรหมวิหาร 4 ธรรม คือ ธรรมส าหรับผูใ้หญ่4 ประการ เพราะเมตตาจะท าให้นกับริหารรู้จกัมองแง่

                                                        
31แกว้ ชิดตะขบ, รวมวิชาธรรมศึกษาช้ันตรี ตามหลักสูตรของสนามหลวงแผนกธรรม 

พ.ศ.2546, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2547), หนา้ 93 – 94. 
32ดนยั ไชยโยธา, พจนานุกรมพุทธศาสตร์, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพโ์อเอส พร้ินต้ิง

เฮาส์, 2544), หนา้ 146-147. 
33พระเทพวิสุทธิกวี (พิจิตร ฐิตวณฺโณ), การพัฒนาจิต, พิมพค์ร้ังท่ี 6, (นครปฐม : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวทิยาลยั, 2543), หนา้ 121,156. 



 

 
 

32 

ดีของเพื่อนร่วมงานและจดจ าไวเ้พื่อจะไดใ้ชค้นให้เหมาะสมกบัลกัษณะท่ีดีของเขา กรุณาจะท าให้
นกับริหารเปิดใจกวา้งรับฟังปัญหาของคนอ่ืน มุทิตาท าให้นกับริหารส่งเสริมให้คนท างานมีโอกาส
พฒันาความรู้ความสามารถจนได้เล่ือนต าแหน่งสูงข้ึน และอุเบกขาจะท าให้ผูบ้ริหารมีความ
ยติุธรรมในการใหร้างวลัและลงโทษ โดยรู้เท่าทนัคนร่วมงานทุกคน88 

พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) กล่าวว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง บุคคลผูมี้
คุณธรรมครบถว้นบริบูรณ์เท่านั้น มี4 ประการ คือ 

1. เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผูอ่ื้น ไม่มีเล่ห์เล่ียม ดูไดจ้ากสีหนา้ท่ีบ่ง
บอก คือ ยิม้แยม้แจ่มใสและดูจากการกระท าท่ีมุ่งหวงัใหผู้อ่ื้นมีดียิง่ ๆ ข้ึนไป 

2. กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื่อนมนุษยร่์วมโลก ยามเห็นผูอ่ื้นมีความ
ล าบากก็ทนอยูไ่ม่ได ้ตอ้งแสดงออกมาดว้ยการเขา้ช่วยเหลือเจือจุน ดว้ยความเต็มใจเสมอ ในท านอง 
สุขก็สุขดว้ย นัน่เทียว 

3. มุทิตา ความช่ืนชมยินดีในความส าเร็จสมหวงัของผูอ่ื้น ไม่แสดงความอิจฉาริษยาดว้ย
การทนดูทนเห็นคนท่ีเขาดีกว่าตวัไม่ได ้ ดูไดจ้ากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอ่ืนหรือช่ืนชมต่อ
ความส าเร็จของผูอ่ื้นโดยไม่ตอ้งบงัคบัใจ 88 พระเทพโสภณ (ประยรู ธมฺมจิตฺโต) และเสฐียรพงษ ์
วรรณปก,  

4. อุเบกขา ความวางเฉยในเม่ือไม่อาจจะช่วยเหลือเขาไดไ้ม่ทบัถมซ ้ าเติมและเม่ือผูอ่ื้น
ผดิพลาดหรือไดรั้บความวบิติั ไม่แสดงอาการสมน ้าหนา้เม่ือเขาพลาดเป็นตน้34 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมะประจ าอนัประเสริฐ 
อนัเป็นหลกัความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ เป็นธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่งประเสริฐซ่ึงเป็นหลกัธรรม
ประจ าใจและก ากบัความประพฤติเป็นธรรมท่ีส่งเสริมในการปกครองมี 4 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 

1. เมตตา แปลวา่ ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต หมายถึง การคิดช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทัว่กนั จุดมุ่งหมายท่ีแทจ้ริงของเมตตา คือ การฝึกอบรม
จิตใจเป็นส าคญั คือ ฝึกจิตใจใหมี้ความเยอืกเยน็ มีเมตตาอารีต่อสรรพสัตวท์ัว่หนา้ 

2. กรุณา แปลว่า ความสงสาร หมายถึง การคิดจะช่วยเหลือผูอ่ื้นให้พน้จากความทุกข์
เดือดร้อน ไดแ้ก่ ใฝ่ใจท่ีจะปลดเปล้ือง บ าบดัความทุกข์ ความเดือดร้อนของผูอ่ื้นและสัตวท์ั้งปวง 
ในการปฏิบติัเก่ียวกบักรุณา เร่ิมจากปลูกฝังความสงสารให้กบัผูอ่ื้นไดรั้บความล าบากเกิดข้ึนในใจ 
เม่ือมีกรุณาในใจแลว้การแสดงออกยอ่มจะเกิดข้ึนตามแต่เหตุการณ์นั้น ๆ เช่น การช่วยเหลือคนเจ็บ

                                                        
34พระธรรมกิตติวงศ(์ทองดี สุรเตโช), พระในบ้าน, (กรุงเทพมหานคร : คาธาวรรณการ

พิมพ,์ 2541), หนา้ 8-9. 
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ช่วยเหลือคนก าพร้าอนาถา ช่วยเหลือคนขาดแคลนความกรุณาเป็นคุณธรรมส าคญัท่ีจะท าให้นกั
เสียสละพร้อมท่ี จะท าทุกอย่างเพื่อช่วยเหลือผูอ่ื้นให้ได้รับความสุขคุณธรรมข้อน้ีแสดงว่าผู ้
ประพฤติจะตอ้งมีฐานคุณธรรมเมตตาสูงมาก 

3. มุทิตา แปลวา่ ความช่ืนบาน หมายถึง ความพลอยยินดีดว้ยในเร่ืองเห็นผูอ่ื้นไดดี้มุทิตาน้ี
เป็นหลกัธรรมของผูมี้ลกัษณะใจกวา้งขวาง ยินดีต่อความดีของผูอ่ื้น นบัไดว้า่เป็นการท าบุญหรือ
ความดีอยา่งหน่ึง นอกจากน้ี ยงัหมายการให้การสนบัสนุน แก่ผูส้ร้างสรรคป์ระดิษฐ์ส่ิงต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ของสังคมดว้ย 

4. อุเบกขา แปลวา่ การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาขอ้เท็จจริง หมายถึง ในการตดัสินใจ
เร่ืองใด ควรพิจารณาดว้ยปัญญา มีเหตุผล ถูกตอ้ง และเท่ียงธรรม แลว้ปฏิบติัลงไปดว้ยความเยือก
เยน็สุขมุรอบคอบ สามารถด ารงมัน่รักษาความถูกตอ้ง หรือความยติุธรรมไวไ้ด้35 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 เป็นธรรมเคร่ืองอยูอ่ยา่ง
ประเสริฐ, ธรรมประจ าใจอนัประเสริฐ, หลกัความประพฤติท่ีประเสริฐบริสุทธ์ิ, ธรรมท่ีตอ้งมีไว้
เป็นหลกัและก ากบัความประพฤติ จึงจะช่ือว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบติัตนต่อมนุษยส์ัตว์
ทั้งหลายโดยชอบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1. เมตตา (LOVING-KINDNESS) คือ ความรักใคร่ ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุขมีจิต
อนัแผไ่มตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษยส์ัตวท์ัว่หนา้ 

2. กรุณา (COMPASSION) คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พน้ทุกข ์ใฝ่ใจในอนัจะปลดเปล้ือง
บ าบดัความทุกขย์ากเดือดร้อนของปวงสัตว ์

3. มุทิตา (SYMPATHETIC JOY) คือ ความยินดีเม่ือผูอ่ื้นอยูดี่มีสุข มีจิตใจผอ่งใสบนัเทิง 
กอปรดว้ยอาการแช่มช่ืนเบิกบานอยูเ่สมอต่อสัตวท์ั้งหลายผูด้  ารงในปกติสุข พลอยยินดีดว้ยเม่ือเขา
ไดดี้มีสุข เจริญงอกงามยิง่ข้ึน 

4. อุเบกขา (EQUANIMITY) คือ ความวางใจเป็นกลาง อนัจะให้ด ารงอยูใ่นธรรมตามท่ี
พิจารณาเห็นดว้ยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเท่ียงธรรมดุจตราชัง่ ไม่เอนเอียงดว้ยรักและชงัพิจารณา
เห็นกรรมท่ีสัตวท์ั้งหลายกระท าแลว้ อนัควรไดรั้บผลดีหรือชัว่ สมควรแก่เหตุอนัตนประกอบพร้อม
ท่ีจะวินิจฉยัและปฏิบติัไปตามธรรม รวมทั้งรู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู ในเม่ือไม่มีกิจท่ีควรท าเพราะ
เขารับผิดชอบตนไดดี้แลว้ เขาสมควรรับผิดชอบดว้ยตนเอง หรือเขาควรไดรั้บผลอนัสมกบัความ
รับผดิชอบของตนผูด้  ารงในพรมวิหาร ยอ่มช่วยเหลือมนุษยส์ัตวท์ั้งหลายดว้ยเมตตากรุณาและยอ่ม

                                                        
35พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2546), หนา้148-149. 
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รักษาธรรมไวไ้ดด้ว้ยอุเบกขาดงันั้น แมจ้ะมีกรุณาท่ีจะช่วยเหลือปวงสัตวแ์ต่ก็ตอ้งมีอุเบกขาดว้ยท่ีจะ
ไม่ใหเ้สียธรรม36 

พิสิฐ เจริญสุข กล่าววา่ พรหมวิหารธรรม คือธรรมเป็นหลกัประจ าใจ ก ากบัพฤติกรรมคน
ในองค์การ ในสังคมให้เป็นไปโดยชอบธรรม ถูกตอ้งท านองคลองธรรม ก่อให้เกิดอานิสงส์
นานปัการโดยเฉพาะเมตตาธรรม ซ่ึงไดร้วบรวมไว1้1 ประการดงัน้ี 1) ยามต่ืนก็เป็นสุข 2) ยามหลบั
ก็เป็นสุข 3) ยามฝันก็ฝันดี ไม่มีฝันร้าย 4) เป็นท่ีรักของคนทั้งปวง 5) เป็นท่ีรักของสัตวโ์ลกทั้งมวล
6) เทพยินดีคุม้ครองรักษา 7) ภยัพิบติั ศาสตราวุธ ยาพิษ ไม่แผว้พานกร ้ ากราย 8) มีจิตท่ีมัน่คงมี
เสถียรภาพ 9) มีผิวพรรณผอ่งใส ใบหนา้อ่ิมเอิบ 10) เม่ือเวลาส้ินใจก็มีสติ11) เม่ือยงัไม่กา้วสู่โลก
กุตรธรรมก็สู่สุขคติในพรหมโลก37 

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 เป็น
คุณธรรมส าหรับเป็นท่ีอยูข่องจิตใจแห่งพรหม คือ ผูใ้หญ่หรือผูป้ระเสริฐ เป็นธรรมเป็นท่ีอยูซ่ึ่งมีทั้ง
ความดีและความสุข โดยให้ผูป้ฏิบติัน าไปใชด้งัน้ี ขั้นแรกให้ปฏิบติัดว้ยจิตคิดเก้ือกูลแผอ่อกไปใน
สัตวบุ์คคลทั้งหลาย คือ เมตตาซ่ึงมีอาการเป็นความคิดเก้ือกูล ต่อจากนั้นเม่ือไดเ้ห็นหรือไดย้ินหรือ
ไดคิ้ดวา่เขามีความทุกข์เดือดร้อนก็ปฏิบติัช่วยบ าบดัทุกข์ให้คือ กรุณาซ่ึงมีอาการช่วยบ าบดัทุกข์
จากนั้นคร้ันไดเ้ห็นเขามีสุขไม่มีทุกข ์ ก็พลอยยินดีบนัเทิงใจ คือ มุทิตาซ่ึงมีอาการพลอยยินดี และ
เม่ือไม่มีกิจท่ีควรจะท าต่อไป ก็อุเบกขา คือ ดูอยูเ่ฉยๆ38 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นการครองคน ตามหลกัพรหมวิหาร 4 หมายถึง
หลกัธรรมส าหรับผูบ้ริหารหรือผูป้กครองท่ีพึงมี 4 ประการ คือ เมตตามีความรักใคร่ปรารถนาดี
กรุณามีความสงสารคิดช่วยเหลือ มุทิตามีความยนิดีเม่ือผูอ่ื้นมีความสุข และอุเบกขามีการวางใจเป็น 
กลางไม่เอนเอียงแมจ้ะรักหรือชงั ดงันั้นการน าหลกัธรรมพรหมวิหาร 4ไปใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติัใน
การบริหารงานเพื่อครองใจคนในการปฏิบติังาน ซ่ึงเป็นธรรมท่ีผูบ้ริหารพึงควรปฏิบติัเป็นอยา่งยิง่ 
 
 

                                                        
36พระพรหมคุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์,พิมพ์คร้ังท่ี6, 

(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์รมศาสนา, 2544), หนา้ 148 - 149. 
37พิสิฐ เจริญสุข, ปกณิกรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2543), หนา้ 120. 
38สมเด็จพระญาณสังวร สมด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน), รวมธรรมะ, 

(กรุงเทพมหานคร : บริษทั อมรินทร์พร้ินต้ิงแอนดพ์บัลิชช่ิง จ ากดั มหาชน, 2543), หนา้ 195-203. 
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2.4.3 พฤติกรรมเชิงจริยธรรมด้านการครองงาน 
หลกัธรรมดา้นการครองงาน เป็นสภาพคุณงามความดีท่ีบุคคลท่ีใชห้ลกัในการท างานเป็น

ต้นว่าความพึงพอใจ ความเอาใจใส่ ความขย ันหมั่นเพียร ความพิจารณาไตร่ตรอง มีผู ้ให้
แนวความคิดเก่ียวกบัคุณธรรมในการครองงาน ไวด้งัน้ี  

พระเทพปริยตัิโมล ีไดก้ล่าวถึง ฆราวาสธรรม 4 ประการ ดงัน้ี 
1. สัจจะ คือ ความจริง จ าแนกได ้2 ประการไดแ้ก่ จริงวาจา กบั จริงใจความจริงใจนั้นเป็น 

ความตั้งใจเด็ดเด่ียวไม่ยอ่ทอ้ ไม่ถอยหลงั ไม่หวนกลบั ในอนัท่ีจะท าความดีหรือคิดท าภารกิจหนา้ท่ี
ของตนมุ่งความส าเร็จเบ้ืองหนา้ บุคคลผูมี้สัจจะ เป็นผูมี้หลกัประกนัตวัเองในอนัท่ีจะให้ผูอ่ื้นเช่ือถือ
ไวว้างใจ จะท าส่ิงใดก็ส าเร็จสมความมุ่งหมาย แมจ้ะมีอุปสรรคมาขดัขวางก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นๆ 
ดว้ยก าลงัใจท่ีมัน่คง บุคคลท่ีท างานประสบผลส าเร็จลว้นแลว้แต่มีสัจจะท่ีมัน่คงทั้งส้ินตรงกนัขา้ม
บุคคลผูไ้ร้สัจจะมกัจะมีใจกวดัแกวง่ไม่มัน่คง พอพบอุปสรรคเขา้แมเ้พียงเล็กนอ้ยก็ยอมแพถ้อยหลงั
ไม่กลา้สู้ไม่กลา้เส่ียงต่อไป ทา้ยท่ีสุดก็ลม้เลิกทิ้งภารกิจนั้นเสีย ท าใหง้านไม่ประสบผลส าเร็จ 

2. ทมะ คือ ความฝึกฝนจิตใจมิใหฟุ้้งซ่าน วูว่าม หวัน่ไหวง่าย เป็นหลกัส าหรับฝึกให้บุคคล
มีใจหนกัแน่น มัน่คง รู้จกัข่มจิตใจตนเอง รู้จกัระงบัใจ ยบัย ั้งใจ ไดใ้นเม่ือประสบเหตุอนัไม่น่า
ปรารถนาในทางปฏิบติั ทมะก็คือการบ าเพญ็สมาธิจิตอนัเป็นหลกัควบคุมใจบุคคลใดฝึกจิตให้หนกั
แน่นเยือกเยน็ควบคุมตวัเองไดดี้ ไม่วู่วาม ผลีผลามไม่เอาแต่ใจ เป็นผูฝึ้กจิตดีแลว้ จะท าให้มี
ความสามารถในการท างาน ไม่เป็นท่ีรังเกียจของผูอ่ื้นย ั้งตวัไวไ้ด ้เม่ือถล าลึกในความผดิ ท าให้ครอง
งานไวไ้ด ้

3. ขนัติ คือ ความอดทนไดใ้นเม่ือถูกกระทบดว้ยส่ิงอนัไม่พึงปรารถนา เป็นลกัษณะของ
กายและใจท่ีพร้อมจะเผชิญเหตุการณ์ท่ีพึงท าไม่มีความยอ่ทอ้งอแง เม่ือประสบส่ิงท่ีล าบากหรือไม่
ตอ้งการ อดทนต่อความล าบากตรากตร าไม่แสดงอาการยอ่ทอ้งอแงเม่ือท าหนา้ท่ีการงาน อดทนต่อ
ทุกขเวทนา ในคราวท่ีเจ็บไขไ้ดป่้วยไม่แสดงอาการทุรนทุรายจนเกินเหตุ รู้จกัระงบัสติอารมณ์ ไม่
ท าใจอ่อนจนเกินไป อดทนต่อความเจบ็ใจ เม่ือถูกต่อวา่กระทบกระแทกหรือเขาแสดงกิริยาอาการดู
ถูกดูหม่ิน ก็อดกลั้นทนเก็บไวใ้นใจได ้อดทนต่ออ านาจกิเลส เม่ือถูกกิเลสย ัว่ยุ เม่ือถูกความอยากได ้
อยากมี มาครอบง า ก็อดทนต่อความอยากนั้น เม่ือไดล้าภไดย้ศก็อดทนอดกลั้น ไม่แสดงอาการดีใจ
จนเกินไป 

4. จาคะ คือ ความเสียสละ เป็นคุณธรรมเช่ือมโยงน ้าใจไมตรีระหวา่งพี่นอ้งระหวา่งมิตรกบั
มิตร ระหวา่งนายจา้งกบัลูกจา้งความเสียสละมีมากเพียงใดความสุขความมัน่คงยอ่มแผข่ยายไปเพียง
นั้น ความเสียสละจึงแบ่งปันและท าให้สังคมอยูเ่ป็นสุข และท าให้การปฏิบติังานต่างๆ ไดรั้บความ
ร่วมมือดว้ยดี อนัจะท าให้คนมีน ้ าใจร่วมกนัท างานให้ประสบผลส าเร็จได ้ แต่ถา้คนเห็นแก่ตวัเห็น
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แก่ได ้ ก็จะไม่มีผูใ้ดอยากร่วมงานดว้ยในท่ีสุดงานก็ลม้เหลวความเสียสละจึงมีความจ าเป็นต่อการ
ครองงาน39 

ท านอง รังสีปัญญา ไดใ้หค้วามหมายของฆราวาสธรรม 4 ไวด้งัน้ี  
ฆราวาสธรรม 4 คือ สัจจะ ทมะ ขนัติ จาคะ น้ีเป็นเคร่ืองมือก าจดัมาร เป็นเคร่ืองมือท่ีจะ

สร้างส่ิงปรารถนาไปทุกกรณี ไม่ใช่เฉพาะเป็นธรรมของฆราวาสเท่านั้น แมแ้ต่บรรพชิตท่ีตอ้งการ
จะบรรลุมรรคผลนิพพาน ก็ยงัตอ้งใชธ้รรมขอ้น้ีดว้ยเช่นกนั 

พระธรรมโกศาจารย์(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าววา่ รู้ตน หมายความวา่ นกับริหารตอ้งรู้จกั
ความเด่นและความดอ้ยของตนเอง การรู้ความเด่นก็เพื่อท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตน 
ตามปกตินกับริหารมกัมองเป็นความผิดพลาดของลูกนอ้งไดง่้าย แต่มองขา้มความผิดของตน ดงั
พุทธพจน์วา่ “ความผดิพลาดของคนอ่ืนเห็นไดง่้าย แต่ความผดิพลาดของตนเองเห็นไดย้าก” 

เม่ือนกับริหารท างานผิดพลาด ลูกน้องไม่กลา้บอกหรือแนะน า ดงันั้นนกับริหารตอ้งหัด
มองตนเองและตกัเตือนตนเอง ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “อตฺตนา โจทยตฺตาน  จงเตือนตนดว้ยตนเอง”เช่น 
ถา้นกับริหารสั่งการหลายคร้ังแต่ลูกนอ้งไม่เขา้ใจ นกับริหารก็อยา่ด่วนต าหนิลูกนอ้งวา่โง่เง่า บางที
ตวัเราเองอาจสั่งการไม่ชดัแจนก็เป็นไดก้ารท่ีนกับริหารมกัมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองนั้น
เป็นเร่ืองธรรมดา เพราะวนัหน่ึง ๆ ดวงตาของเรามีไวส้ าหรับมองดา้นนอกมนัไม่ไดม้องตวัเราเอง 
เวลาคนอ่ืนท าผดิพลาดเราจึงเห็นทนัที แต่เวลาเราท าผิดพลาดเองกลบัมองไม่เห็น ดงันั้นเพื่อส ารวจ
ตนเองนกับริหารตอ้งหดัมองดา้นใน คือ เจริญวิปัสสนา ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ Insight คือมอง
ดา้นในนัน่เอง วิปัสสนากรรมฐานเนน้เร่ืองการเจริญสติ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม หรือ
ความดีและความชัว่ในใจของเรา40 

บุญม ีแท่นแก้ว กล่าววา่ หนา้ท่ีของฆราวาสหรือชาวบา้นจะตอ้งมีหลกัในการครองชีวิตเพื่อ
เป็นสมาชิกท่ีดีของสังคม ซ่ึงตอ้งยดึหลกัฆราวาสธรรม 4 ประการ คือ 

1. สัจจะ คือ ความจริง ความแท ้ความเท่ียงตรง ความมีสัจจะหรือความสัตย  ์ความแน่นอน 
ซ่ึงไม่ใช่ความเทียม ความเทจ็ ความจอมปลอม อนัหมายถึง ความจริงในตวับุคคลอนัเป็นอาการแห่ง
ศรัทธา และความประพฤติมี 5 อยา่งคือ จริงต่องาน จริงต่อหนา้ท่ี จริงต่อวาจา จริงต่อบุคคล จริงต่อ
ความดี 

                                                        
39พระเทพปริยติัโมลี, หลกัการพฒันาตน, (กรุงเทพมหานคร : เล่ียงเชียง 2532), หนา้ 30. 
40พระธรรมโกศาจารย(์ประยรู ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั, 2549), หนา้ 48-49. 
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2. ทมะ คือ ความรู้จกัข่มใจ ยบัย ั้งชัง่ใจ ฝึกฝนตนได ้ไม่ท าอะไรตามความตอ้งการหรือตาม
อารมณ์ของตน ผูท่ี้มีทมะจะท าอะไรตอ้งใคร่ครวญไตร่ตรองให้รอบคอบก่อน โดยค านึงถึงเสมอวา่ 
มีโทษหรือมีคุณ ใหสุ้ขมากกวา่หรือใหทุ้กขม์ากกวา่ จะท าอะไร พูดอะไร ตอ้งมีสติสัมปชญัญะคอย
ก ากบัอยูเ่สมอ 

3. ขนัติ คือ ความอดทน เช่น อดทนต่ออารมณ์ท่ีไม่พึงปรารถนา ไม่พอใจ ท่ีจะมากระทบ
ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ หรือจะพดูอีกอยา่งหน่ึงวา่ “ก าลงัทนทานแห่งใจ” ขนัตินั้นจ าเป็นส าหรับ
คราวท่ีเราตอ้งเผชิญกบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ีจะท าใหเ้ราหนัเหไปจากทางท่ีดี 

4. จาคะ คือ การเสียสละวตัถุและอารมณ์ หมายถึง การเสียสละทรัพยส่ิ์งของของตนเพื่อ
ประโยชน์แก่ผูอ่ื้นและการสละอารมณ์ หมายถึง เป็นผูรู้้จกัปล่อยวางอารมณ์ท่ีเป็นขา้ศึกต่อความ
สงบใจ41 

สรุปไดว้า่ พฤติกรรมเชิงจริยธรรมดา้นการครองงาน ตามหลกัฆราวาสธรรม 4 มีความ
จ าเป็นและมีความส าคญัในฐานะเป็นเคร่ืองมือในการท างาน หรือเป็นหลกัธรรมก ากบัพฒันาชีวิต
มนุษยท่ี์เป็นฆราวาส ใหมี้ประสิทธิภาพในการท างาน ซ่ึงประกอบดว้ยความประพฤติ4 ประการ คือ
ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความจริงใจ การข่มใจ บงัคบัควบคุมจิตใจตนเอง ความอดทน มุ่งมุ่นในการ
ท างานและการเสียสละ มีน ้าใจ เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่และการปฏิบติัตามฆราวาสธรรม 4 ประการน้ีจะเป็น
อานิสงส์ใหเ้กิดความสุข ความเอ้ืออาทร ความสมานฉนัทข์องบุคคลในสังคมไดใ้นท่ีสุด 

สรุปได้ว่า  หลักธรรมของส าหรับผู ้บริหารสถานศึกษา ในการบริหารจัดการท่ี ดี 
ประกอบด้วย หลกัธรรม 3 ดา้น คือ ดา้นการครองตน ดา้นการครองคน ดา้นการครองงาน จึงจะ
ประสบผลส าเร็จ 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ มุ่งหวงัจะยกระดบั

การศึกษาของชาติให้ไดม้าตรฐานจดัการศึกษาไดอ้ย่างทัว่ถึง มีคุณภาพ จึงก าหนดให้มีการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ คือการปฏิรูปการเรียนรู้ ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษา ปฏิรูปครู 
อาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา ปฏิรูปทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา ซ่ึงถือเป็นการ
เปล่ียนแปลงทางการศึกษาท่ีไม่เคยมีมาก่อนในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พระราชบญัญติั
ระเบียบราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ซ่ึงมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 7 กรกฎาคม 2546 มีผล

                                                        
41บุญมี แทนแกว้, จริยธรรมกับชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร์, 2541), หนา้ 119–

124. 
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ให้เกิดการปฏิรูประบบการบริหาร และการจดัการศึกษาอยา่งยิ่ง กล่าวคือ ก่อให้เกิดการหลอมรวม
ของหน่วยงานหลกัทางการศึกษา 3 หน่วยงานคือ ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษาส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ และกระทรวงศึกษาธิการเข้าเป็นหน่วยงานเดียวกันคือ 
กระทรวงศึกษาธิการ และในการน้ีมีการจดัระบบบริหารราชการใหม่คือ การจดัระเบียบบริหาร
ราชการส่วนกลางระดบักระทรวง การจดัระเบียบราชการเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาใน
สังกดั 

ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สังกัดส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจ
หนา้ท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษาตามมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.2553 มาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
พ.ศ.2546 และมีอ านาจหน้าท่ีในการบริหารจัดการศึกษา  และพฒันาหลักสูตรการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน การพฒันางานดา้นวิชาการ และจดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาร่วมกบั
สถานศึกษารับผิดชอบในการพิจารณาแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษาของสถานศึกษาและ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา รวมถึงปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมายก าหนด โดย
ด าเนินการจดัรูปแบบการบริหารจดัการศึกษาเป็นศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอ 5 ศูนย ์
และศูนยเ์ครือข่าย 17 ศูนย ์ประกอบดว้ย ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอจกัราช อ าเภอ
หว้ยแถลง และอ าเภอโชคชยัจ านวนศูนยล์ะ 4 ศูนย์ ศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอหนอง
บุญมาก จ านวน 3 ศูนย ์และศูนยป์ระสานงานการจดัการศึกษาอ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จ านวน 2 
ศูนยต์ามล าดบั 

สภาพทัว่ไป 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตั้งอยูเ่ลขท่ี 563 ถนนเพชร

มาตุคลา (เดิมเป็นพื้นท่ีส่วนหน่ึงของโรงเรียนจักราชราษฎร์สามัคคี) อ าเภอจักราช จังหวดั
นครราชสีมา ประกอบดว้ย 5 อ าเภอ 42 ต าบล 522 หมู่บา้น สถานศึกษา 187 โรงเรียน 1 สาขา ครู
และบุคลากร 1,910 คน นกัเรียน 37,499 คน มีพื้นท่ี 2,544.11 ตารางกิโลเมตร จ าแนกเป็นรายอ าเภอ
ไดด้งัน้ี  

1. อ าเภอจกัราช แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 8 ต าบล 109 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 755.77 ตาราง
กิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 46 โรงเรียน 1 สาขา มีบุคลากร จ านวน 435 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,690 คน 
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2. อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 5 ต าบล 61 หมู่บ้าน มีพื้นท่ี 
278.30 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 20 โรงเรียน มีบุคลากร จ านวน 208 คน 
นกัเรียนจ านวน 3,068 คน 

3. อ าเภอห้วยแถลง แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 120 หมู่บา้น มีพื้นท่ี 495.18 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 49 โรงเรียน มีบุคลกรจ านวน 456 คน นกัเรียน
จ านวน 10,240 คน 

4. อ าเภอโชคชัย แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 10 ต าบล 128 หมู่บา้นมีพื้นท่ี 424.41 
ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 43 โรงเรียน มีบุคลากรจ านวน 464 คน 
นกัเรียนจ านวน 9,197 คน 

5. อ าเภอหนองบุญมาก แบ่งพื้นท่ีการปกครองออกเป็น 9 ต าบล 104 หมู่บ้าน มีพื้นท่ี 
590.45 ตารางกิโลเมตร สถานศึกษาในเขตบริการ มีจ านวน 30 โรงเรียน มีบุคลกรจ านวน 346 คน 
นกัเรียนจ านวน 7,304 คน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชีมา เขต 2 เป็นหน่วยงานท่ีอยูภ่ายใตก้าร
ก ากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าท่ีของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี  

1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กบันโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาฯ แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการ
ของทอ้งถ่ิน 

2. วเิคราะห์การจดัตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษา และจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบรวมทั้ งก ากับ
ตรวจสอบ ติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากบั ดูแล ติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรดา้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุน

การจดั และการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
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8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องคก์รชุมชน องคก์รวิชาชีพ สถานบนัศาสนา สถานประกอบการ และ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษารูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยั และการพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริม การด าเนินงานของคณะอนุกรรมการ และคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์รหรือหน่วยงานต่างๆ ทั้งรัฐและเอกชนและ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะส านกังานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ีของ

ผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บมอบหมาย 
วสัิยทศัน์ 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นพลงัขบัเคล่ือนการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ประเทศไทยใหเ้ป็นผูน้ าหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตภ้ายในปีการศึกษา2556 
พนัธกจิ 
พฒันาและส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บ

การศึกษาอย่างมีคุณภาพ โดยพฒันาผูเ้รียนให้เป็นบุคคลท่ีมีความรู้คู่คุณธรรม มีความสามารถตา
มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และน าไปสู่การพฒันาคุณภาพระดบัสากล 

เป้าประสงค์ 
1. ผูเ้รียนทุกคนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน และพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงใน

สองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
2. ประชากรวยัเรียนทุกคนไดรั้บโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 ปี อย่างทัว่ถึงและได้

เรียนรู้ตลอดชีวติอยา่งมีคุณภาพ 
3. ครูและบุคลกรทางการศึกษาสามารถปฎิติงานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพเตม็ตามศกัยภาพ 
4. ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา มีความเข้มแข็งเป็นกลไกขับเคล่ือน

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้
5. การศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้ดรั้บการพฒันาคุณภาพครู

และบุคลากรมีความปลอดภยัและมัน่คง 
กลยุทธ์ 
1. พฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัตามหลกัสูตร และส่งเสริมความสามารถ

ทางเทคโนโลยเีพื่อเป็นเคร่ืองมือในการเรียนรู้ 
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2. ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

3. ขยายโอกาสทางการศึกษาใหท้ัว่ถึง ครอบคลุม ผูเ้รียนไดรั้บโอกาสในการพฒันาเต็มตาม
ศกัยภาพ 

4. พฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งระบบ ให้สามารถจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่งมี
คุณภาพ 

5. พฒันาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ตามแนวทางการกระจายอ านาจทาง
การศึกษา หลักธรรมมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและความร่วมมือกับองค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินเพื่อส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษา 

6. พฒันาการศึกษาเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใตจุ้ดเนน้ 
7. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 5 กลุ่มสาระวิชาหลัก เพิ่มข้ึนอย่างน้อยร้อยละ 4 (Student 

Achievenment) 
8. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 3 ทุกคนอ่านออกเขียนได้ คิดเลขเป็น (Literacy & 

Numeracy) 
9. นกัเรียนทุกคนมีความส านึกในความรักชาติ (EQ : Emotion Quotient) 
10. เพิ่มศักยภาพนักเรียนในด้านภาษา ด้านคณิตศาสตร์ ด้านวิทยาศาสตร์ และด้าน

เทคโนโลย ีเพื่อพฒันาสู่ความเป็นหน่ึงในสองของภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต(้Excellence) 
11. สร้างทางเลือกในการเรียนรู้ท่ีเน้นให้ประชากรวยัเรียนทุกคนเขา้ถึงโอกาสทางการ

ศึกษาอยา่งทัว่ถึงลดอตัราการออกกลางคนั ศึกษาต่อและประกอบอาชีพ(Alternative Learning) 
12. ส่งเสริมการจดัการศึกษาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขยายผล

สถานศึกษาพอเพียงตน้แบบ(Sufficiency Economy) 
13. นกัเรียน ครูและสถานศึกษาในเขตพฒันาพิเศษเฉพาะกิจจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ไดรั้บ

การพฒันาอยา่งทัว่ถึงและมีคุณภาพ(Southern Border Provinces) 
14. นกัเรียน ครูและสถานศึกษาไดรั้บการพฒันาเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน42 

 
 

                                                        
42ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2, คู่มือแผนปฏิบัติราชการ

ประจ าปีการศึกษา 2555, (นครราชสีมา : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2, 2555 ), หนา้ 2-10. 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
 มาโนช รัตนธรรมเจริญ ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
ดา้นคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามอายุ วุฒิ
การศึกษา และสถานท่ีตั้งของโรงเรียนโดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน
การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  านวน 
160 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารเป็นแบบเลือกตอบ 6 ระดบั มี
ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .87 สถิติท่ีใชไ้ดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน และการทดสอบ
ค่าท่ี ผลการวจิยัพบวา่ (1) พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน อยูใ่นระดบัท่ี 5 คือ ยึด
หลกัการการปฏิบติัตามขอ้ตกลงหรือค ามัน่สัญญาบนความมีเหตุผล (2) พฤติกรรมดา้นจริยธรรม
ของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา 
และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน มีพฤติกรรมดา้นจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกันจะมีพฤติกรรมด้าน
จริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p‹.05)43 
 สิทธิศักดิ์  ขุนนาแก้ว ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน  สังกัด
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อเปรียบเทียบ
พฤติกรรมด้านคุณธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ าแนกตามอาย ุวฒิุการศึกษา และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ัง
น้ี ได้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 จ านวน 123 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวดัพฤติกรรมดา้นจริยธรรมผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นแบบสอบถามแบบเลือกตอบ 

6 ตวัเลือก สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA)การทดสอบค่าที (t - Test) ผลการศึกษาคน้ควา้พบว่า
(1)พฤติกรรมด้านจริยธรรมผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและสถานท่ีตั้งของโรงเรียน โดยภาพรวม อยู่ในระดบัท่ี 4 คือ ยึด
หลกัการการปฏิบติัตามเกณฑห์รือกฎหมายของสังคม(2)พฤติกรรมดา้นจริยธรรมผูบ้ริหารโรงเรียน 
                                                        

43มาโนช รัตนธรรมเจริญ, “การศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,(บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 87 หนา้. 
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สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมดา้น
จริยธรรมแตกต่างกนัอย่างไม่มีมีนัยส าคญัทางสถิติ (3)โรงเรียนท่ีมีสถานท่ีตั้งต่างกนั ผูบ้ริหาร
โรงเรียนมีพฤติกรรมดา้นจริยธรรมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณารายดา้น 
พบวา่ ดา้นเมตตากรุณา แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ เม่ือพิจารณาทางสถิติ (p‹.05) โดย
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัอ าเภอบา้นบึงและอ าเภอเมือง สูงกวา่อ าเภอหนอง
ใหญ่44 
 สามารถ อนิตามูล ไดศึ้กษาการใชธ้รรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาการใชธ้รรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา  สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัในคร้ังน้ี ครูผูส้อนและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้จิยัเก็บรวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 474 คน การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้ิจยัเก็บจากกลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 209 คน โดยใชก้ารสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิ (Stratified Random Sample) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 95 % โดยแบ่งตามประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษา 3 กลุ่ม คือ 
สถานศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไป 163 คน สถานศึกษาท่ี
มีผูบ้ริหารด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 7-9 ปี 22 คน และสถานศึกษาท่ีมีผูบ้ริหารด ารง
ต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 6 ปีลงมา 24 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ท า
การวิเคราะห์ขอ้มูลโดยหาค่าความถ่ี ร้อยละ ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ใช ้ANOVA ในการวิเคราะห์
เปรียบเทียบและใช ้Scheffe’ ในการเปรียบเทียบรายคู่ ผลสรุปไดด้งัน้ี (1) การใชธ้รรมาภิบาลในการ
บริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ใช้หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าในการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (2) 
เปรียบเทียบการใช้หลักธรรมภิบาลในการบริหารของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งต่างกนัในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 5 พบวา่การ
ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ในทุกหลกัยกเวน้ หลกัความคุม้ค่า และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ผูบ้ริหาร

                                                        
44สิทธิศักด์ิ ขุนนาแก้ว, “การศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผู ้บริหารโรงเรียน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1”, สารนิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั), 2548, 115 หนา้. 
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สถานศึกษาท่ีมีประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปกบั ตั้งแต่ 
7-9 ปี มีการใช้หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 ในหลกั
คุณธรรม หลักความโปร่งใสหลักการมีส่วนร่วมและหลักความคุ้มค่าส่วนสถานศึกษาท่ีมี
ประสบการณ์ในการด ารงต าแหน่งผูบ้ริหารสถานศึกษาข้ึนตั้งแต่ 7-9 ปี กบัตั้งแต่ 6 ปีลงมา มีการใช้
หลกัธรรมาภิบาลในการบริหารแตกต่างกนัอยา่งนยัส าคญั ทางสถิติในหลกันิติธรรมและหลกัความ
โปร่งใส (3)ปัญหาในการใชห้ลกัธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 5 ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือผูบ้ริหารก าหนดหนา้ท่ีรับผิดชอบงานต่างๆของ
บุคลากรไม่เหมาะสมกบัความถนดั รองลงมา คือบุคลากรขาดความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัการจดัการ
งบประมาณของสถานศึกษาและผูบ้ริหารไม่ได้ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ 
ขอ้บงัคบัท่ีก าหนดข้ึน (4) แนวทางการใชธ้รรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดั
ส านกัเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ท่ีส าคญั คือ ผูบ้ริหารควรก าหนดแผนและขั้นตอนการ
รับผดิชอบงานต่างๆโดยช้ีแจงการปฏิบติังานให้ชดัเจนและมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง ควรส่งเสริม
ใหบุ้คลากร ท าตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงัและควรจดักิจกรรมเพื่อยกยอ่ง เชิดชูบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานดีเด่นประจ า45 
 อัญชนีย์ พูลชัย ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและ
เปรียบเทียบคุณธรรมและจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 จ าแนกตามเพศและระดบัรายไดก้ลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 จ านวน 129 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชว้ดัพฤติกรรมดา้นพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาเป็นแบบสอบถาม
แบบเลือกตอบ 6 ระดบั ค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั .61 สถิติท่ีใช้ไดแ้ก่ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบน
มาตรฐาน การทดสอบค่าท่ี ผลการวิจยัพบว่า (1) พฤติกรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในขั้นท่ี 4 เม่ือพิจารณารายดา้น
พบว่า ดา้นความซ่ือสัตย ์ดา้นความยุติธรรม และดา้นความเมตตา อยู่ในขั้นท่ี 4 ระดบัพฤติกรรม
จริยธรรม ค่อนขา้งสูงคือ ยึดหลกัการปฏิบติัตามเกณฑ์ หรือกฎหมายของสังคม ส่วนดา้นความรับ

                                                        
45สามารถ อินตามูล, “การใชห้ลกัธรรมาภิบาลในการบริหารงานของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานในส านักเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่เขต 5”, วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2548, 210 หนา้. 
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ผิดอบอยู่ในขั้นท่ี 3 ระดบัพฤติกรรมจริยธรรม ปานกลาง คือ ขั้นยึดหลกัการท าการท าตามท่ีผูอ่ื้น
เห็นชอบ (2) พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมดา้นจริยธรรมกบัลกัษณะบุคคล
จ าแนกตามเพศ พบวา่ ผูบ้ริหารท่ีมีเพศต่างกนัมีพฤติกรรมจริยธรรมโดยภาพรวมรายดา้นไม่แตกกนั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ยกเวน้ดา้นความยุติธรรม มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05 (3) พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 เปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งพฤติกรรมจริยธรรมกบั
ลกัษณะส่วนบุคคล จ าแนกตามระดบัรายได้ พบวา่ผูบ้ริหารท่ีมีรายไดต่้างกนัมีพฤติกรรมจริยธรรม 
โดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0546 
 สุกาญจนา เกษสังข์ ได้ศึกษาจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 2 การศึกษาคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาจริยธรรมตาม
เกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 จ านวน 12 
มาตรฐาน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อน จ านวน 1,724 คน เคร่ืองมือ
ท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามมาตราประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใช้ในการ

วิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ คะแนนเฉล่ีย( x ) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และเปรียบเทียบความ
แตกต่างระหวา่งคะแนนโดยใชก้ารทดสอบค่าที (t - test) ผลการวิจยัพบวา่ (1) จริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 2 มีจริยธรรมตาม
เกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาโดยอยู่ในระดบัดี (2) จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 มีจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานคุรุสภาจ าแนก
ตามเพศโดยรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั (3) จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 2 มีจริยธรรมตามเกณฑม์าตรฐานคุรุสภาจ าแนกตาม
วฒิุการศึกษา โดยรวมไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ ดา้นการตดัสินใจปฏิบติักิจกรรมต่าง ๆ โดยค านึงถึงผล
ท่ีจะเกิดข้ึนกบัการพฒันาบุคลากรผูเ้รียนและชุมชน ดา้นการพฒันาและใชน้วตักรรมการบริหารจน

                                                        
46อญัชนีย ์พูลชัย, “การศึกษาพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 112 หนา้. 
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เกิดผลงานท่ีมีคุณภาพสูงข้ึน ดา้นปฏิบติัองคก์รโดยเนน้ผลการถาวรและดา้นการสร้างโอกาสในการ
พฒันาไดทุ้กสถานการณ์ มีการปฏิบติังานท่ีแตกต่างกนั47 
 อัมพร เรืองศรี ได้ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 1 งานวิจยัคร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบ
เหตุผลเชิงจริยธรรมจริยธรรมของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สะแกว้ เขต 1 กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ไดแ้ก่ ครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 1 จ านวน 190 คน ไดจ้ากการสุ่มตวัอย่างง่าย 
เคร่ืองมือใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถามเชิงสถานการณ์ ให้ผูต้อบใชเ้หตุผลในการ
ตดัสินใจ มีค าตอบ 6 ตวัเลือก ซ่ึงแบ่งตามทฤษฎีพฒันาการทางจริยธรรมของโคลเบร์ิก สถิติท่ีใช ้
ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ และการทดสอบไคสแควส์ (Chi – Squre Test) ผลการวิจยัปรากฏดงัน้ี (1) 
ครูผูส้อนในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแก้ว เขต 1 ส่วนมากมี
เหตุผลเชิงพฤติกรรมอยูใ่นระดบันอกเหนือกฎเกณฑ์ โดยอยูใ่นขั้นหลกัการยึดอุดมคติสากลอยูใ่น
ขั้นท่ี 6 จ านวน 4 ดา้น เรียงจากมากไปหาน้อยดงัน้ี คือ 1) ดา้นความรับผิดชอบ 2) ดา้นความ
ประหยดั 3) ความรักและความศรัทธาในอาชีพครู 4) ดา้นความอดทน และหลกัการท าตามสัญญา 
อยูใ่นขั้นท่ี 5 มีดา้นความเมตตากรุณา ส่วนระดบัตามเกณฑ ์ขั้นหลกัการท าตามหนา้ท่ีของสังคม อยู่
ท่ีขั้นท่ี 4 มี 3 ดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี 1) ดา้นความมีวินยั 2) ดา้นความยุติธรรม 3) ดา้นความขยนั 
(2) ผลการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูผูส้อน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 1 ท่ีมีรายไดน้อ้ยและรายไดม้ากมีเหตุผลเชิงจริยธรรมทุกดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ48 
 ทัศนี นุชนวลรัตน์ การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูบ้ริหาร
โรงเรียนและครูผูส้อน เก่ียวกบัจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั
ขอนแก่น กลุ่มเป้าหมาย คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา และครูผูส้อน จ านวน 216 คน 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา คือ แบบสอบถาม มีค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียง 0.98 การวิเคราะห์ขอ้มูล

                                                        
47สุกาญจนา เกษสังฃ์, “จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี

การศึกษาสระแก้ว เขต 2”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2550, 124 หนา้. 

48อมัพร เรืองศรี, “การศึกษาเหตุผลจริยธรรมของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษาส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาสระแก้ว เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย : 
มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 105 หนา้. 
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ใช้สถิติเพื่อค านวณค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา ความเห็นต่อ
จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม และราย
ดา้น อยู่ในระดบัมากทั้ง 3 ด้าน เรียงล าดบั คือ จริยธรรมด้านสังคม จริยธรรม ด้านวิชาชีพ และ
จริยธรรมดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั จริยธรรมดา้นสังคม ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย อยู่ใน
อนัดับแรก รองลงมาคือ ความสามคัคี และอนัดบัสุดทา้ยคือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น จริยธรรมด้าน
วชิาชีพ ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ในอาชีพเป็นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความรับผดิชอบ และการยึดหลกั
ความถูกตอ้งจดัอยูใ่นอนัดบัสุดทา้ย ส่วนจริยธรรมดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความ
เสียสละ รองลงมาคือ ความจริงใจและการควบคุมอารมณ์จดัอยู่ในอนัดบัสุดทา้ย จากผลการศึกษา 
พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนมีความคิดเห็นต่อจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ด้าน
คุณลกัษณะส่วนตวั อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง คือ การควบคุมอารมณ์ ดงันั้น ผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาควรน าไปพิจารณาในการพฒันาตนเองซ่ึงจะเป็นผลดีต่อตวัผูบ้ริหารเอง
ตลอดจนเพื่อนร่วมงาน สังคมและประเทศชาติ49 
  

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดอ้าศยักรอบความคิดเก่ียวกบัคุณธรรมจริยธรรม 3 ดา้น คือ ดา้น
การครองตน ดา้นการครองคน ดา้นการครองงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
49ทศันี นุชนวลรัตน์, “จริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา อ าเภอเมือง จงัหวดั

ขอนแก่น”, การศึกษาค้นคว้าอิสระศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย  : 
มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2550, 98 หนา้. 



 

 
 

48 

      ตัวแปรอสิระ      ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

1.  สถานภาพ 
    1.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
    1.2 ครูผูส้อน 
2.ขนาดสถานศึกษา 

2.1 ขนาดเล็ก 
2.2 ขนาดกลาง 
2.3 ขนาดใหญ่ 

หลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 

เขต 2 หลกัธรรมของผู้บริหาร 3 ด้าน คือ 
1. ดา้นการครองตน (สัปปุริสธรรม 7) 
2. ดา้นการครองคน (พรหมวิหาร 4) 
3. ดา้นการครองงาน (ฆราวาสธรรม 4) 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ซ่ึงเป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) เพื่อให้การ
วจิยัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์ผูว้จิยัไดก้  าหนดวธีิด าเนินการวจิยัดงัต่อไปน้ี 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  
 3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 3.1.1 ประชำกรทีใ่นกำรวจัิย 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั เป็นผูบ้ริหารสถานศึกษา และครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีจ  านวน 1,877 คน  
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำงในกำรวจัิย 
 จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 1,877 คน ประกอบดว้ยผูบ้ริหารสถานศึกษา และ
ครูผูส้อนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัไดใ้ช้ตาราง
ส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan)1 ในการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอย่าง 
(Sample Size) ไดจ้  านวน 319 คน และเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของ
ประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) 
ตามสถานภาพ แลว้เทียบสัดส่วนตามขนาดของสถานศึกษา ดงัตารางท่ี 3.1 
 

                                         
 1บุญชม ศรีสะอาด,  กำรวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 8, (กรุงเทพมหานคร: สุวีริยาสาส์น, 
2553), หนา้ 43. 
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 ตำรำงที ่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง ในสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำนสังกัดส ำนักงำน
เขตพืน้ทีก่ำรศึกษำประถมศึกษำนครรำชสีมำ เขต 2  

 

ขนำดสถำนศึกษำ 
ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

ผู้บริหำร
สถำนศึกษำ 

ครูผู้สอน รวม 
ผู้บริหำร

สถำนศึกษำ 
ครูผู้สอน รวม 

ขนาดเล็ก 76 384 460 13 65 78 
ขนาดกลาง 77 750 827 13 128 141 
ขนาดใหญ่ 50 540 590 8 92 100 

รวม 203 1,674 1,877 34 285 319 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีได้แก่แบบสอบถาม(Questionnaire)ซ่ึงผูว้ิจยัสร้างข้ึนเป็น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยเป็นแบบสอบถามหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 2 แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
ประกอบดว้ย 

ตอนที ่1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List)ไดแ้ก่สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มี
ลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี  

5  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัมากท่ีสุด 
4  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัมาก  
3  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบัปานกลาง 
2  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบันอ้ย 
1  หมายถึง  มีพฤติกรรมการแสดงออกในระดบันอ้ยท่ีสุด 
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3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
การสร้างและตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั  ผูว้ิจยัไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตาม

ขั้นตอน ดงัน้ี 
3.3.1 ศึกษาทฤษฎี หลกัการและแนวคิด จากเอกสาร ต าราและผลงานการวจิยัเก่ียวกบัระดบั

พฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างแบบสอบถาม  

3.3.2 น าผลการศึกษาไปสร้างแบบสอบถาม ส าหรับใชเ้ป็นเคร่ืองมือศึกษาระดบัพฤติกรรม
การแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

3.3.3 น าเคร่ืองมือท่ีสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์แก้ไข
ปรับปรุงให้ถูกตอ้งและชดัเจนเหมาะสมทั้งเน้ือหาสาระและการใชถ้อ้ยค าส านวนภาษาแลว้น ามา
จดัท าเป็นแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ประกอบด้วยสถานภาพและขนาดของ
สถานศึกษา 

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหาสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 2 มีจ  านวน 3 
ดา้น คือ ดา้นการครองตน  ดา้นการครองคน และดา้นการครองงาน 

ลกัษณะของแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ตามวิธีของ       
ลิเคิร์ท (Likert) แบ่งออกเป็น 5 ระดบั โดยก าหนดค่า ดงัน้ี  

5 มีค่าเท่ากบั  พฤติกรรมการแสดงออกระดบัมากท่ีสุด    
4 มีค่าเท่ากบั  พฤติกรรมการแสดงออกระดบัมาก     
3 มีค่าเท่ากบั  พฤติกรรมการแสดงออกระดบัปานกลาง    
2 มีค่าเท่ากบั  พฤติกรรมการแสดงออกระดบันอ้ย    
1  มีค่าเท่ากบั  พฤติกรรมการแสดงออกระดบันอ้ยท่ีสุด    
3.3.4 น าแบบสอบถามหาค่าดชันีความสอดคลอ้ง (Index of Item Objective Congruence: 

IOC) ของแบบสอบถาม โดยค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ี โดยรวมเท่ากบั 1.00 
ส่วนค่า IOC รายดา้นมีค่าเท่ากบั 1.00 ทุกขอ้ แสดงให้เห็นวา่ค่า IOC ของแบบสอบถามท่ีใชใ้นการ
วจิยัมีค่ามากกวา่ 0.50 ทุกขอ้ค าถาม สามารถสรุปไดว้า่ ทุกขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งเหมาะสมกบั
นิยาม  เชิงปฏิบติัการ ดงันั้นจึงสามารถตดัสินไดว้่าขอ้ค าถามมีความสอดคลอ้งกนัหรือมีความตรง
ตามเน้ือหา 
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3.3.5 ปรับปรุงแบบสอบถาม ตามขอ้เสนอแนะของผูเ้ช่ียวชาญเสนอต่ออาจารยท่ี์ปรึกษา
สารนิพนธ์ ตรวจสอบความถูกตอ้ง 

3.3.6 น าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วไปทดลองใช้ (Try Out) กับผูบ้ริหารและ
ครูผูส้อนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 7 ซ่ึงไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีไดไ้ปวเิคราะห์หาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็น
รายดา้นและโดยรวม ด้วยค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) โดยใช้วิธีของครอนบาค 
(Cronbach)2 ได้ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.94 และได้ค่าความเช่ือมัน่รายด้านอยู่ระหว่าง     
0.81 – 0.90 ดงัตารางท่ี 3.2 
 
ตำรำงที ่3.2 ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) รำยด้ำนและโดยรวมของแบบสอบถำม 

 

หลกัธรรม ค่ำควำมเช่ือมั่น (Reliability) 
1. ดา้นการครองตน(สัปปุริสธรรม7) 0.90 
2. ดา้นการครองคน(พรหมวหิาร4) 0.90 
3. ดา้นการครองงาน(ฆราวาสธรรม4) 0.81 

รวม 0.94 
 

3.3.7 น าเคร่ืองมือท่ีทดลองใชแ้ลว้ และน าผลการทดสอบแบบสอบถามเพื่อปรึกษาอาจารย์
ท่ีปรึกษาสารนิพนธ์ ก่อนน าเคร่ืองมือไปเก็บรวบรวมขอ้มูล 

3.3.8 จดัพิมพเ์คร่ืองมือเป็นฉบบัจริงและน าไปใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.3.9 น าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์แลว้ไปใชเ้ก็บขอ้มูลกบักลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัต่อไป 

    

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
3.4.1 ผูว้ิจยัขอหนงัสือจากบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขต

อีสาน  ถึง ผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวิจยั ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาวิจยั ไดต้อบแบบสอบถาม
การวจิยัคร้ังน้ี 

                                         
 2เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 116-117. 
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3.4.2 จดัเตรียมแบบสอบถามให้เพียงพอกบัจ านวนกลุ่มตวัอยา่งท่ีจะตอบแบบสอบถามใน
แต่ละคร้ัง โดยด าเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล ในช่วงเดือน สิงหาคม – กนัยายน 2556 ในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถามจ านวน 319 ชุด 

3.4.3 ผูว้ิจยัน าส่งหนงัสือจากมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน เพื่อขอ
อนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัต่อ ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา  เขต 2 โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง 319 ชุดไดรั้บกลบัคืนมา 319 ชุด คิดเป็น 
ร้อยละ 100  

3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูลได ้มาตรวจสอบความถูกตอ้งและความ
สมบูรณ์ของขอ้มูล ไดแ้บบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 319 ชุด 

3.4.5 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ไปท าการวเิคราะห์ และสรุปผลการวจิยั 
 

3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์

ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาของผู ้ท่ีตอบ

แบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี (frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
3.5.2 วิเคราะห์ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 โดยหาค่าเฉล่ีย (X ) 
และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แล้วน าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย ส าหรับการ
แปลผลของแบบสอบถามผูว้ิจยัได้ใช้เกณฑ์การตดัสินผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยพิจารณาจาก
ค่าเฉล่ียมัชฌิมา   เลขคณิต ตามเกณฑ์จุดศูนย์กลาง (Midpoint) ของช่วงระดับคะแนน (Class 
Interval) แปลขอ้มูลโดยใชเ้กณฑจุ์ดศูนยก์ลางของบุญชม ศรีสะอาด ดงัน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่นระดบั มากท่ีสุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่นระดบั มาก 
ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่นระดบั ปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่นระดบั นอ้ย 
ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.50  หมายถึง พฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่นระดบั นอ้ยท่ีสุด3 

                                         
3เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 121.  
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3.5.3 ทดสอบสมมติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการ
แสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราสีมา เขต 2 ตามสถานภาพ โดยใช้ค่าที (t – test แบบ Independent 
samples) และวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ตาม
ขนาดของสถานศึกษาดว้ยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้F – test (One – way 
ANOVA) เม่ือพบวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่โดยวธีิการของ  เชฟเฟ่ (Scheffé) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล  
สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
3.6.1 สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ 

(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
3.6.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test) และ

การทดสอบค่าเอฟ (F – test) แบบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจยัเร่ือง หลักธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) โดยมี
วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ใน 3 ดา้น คือ ดา้นการครองตน ดา้นการครองคน และดา้นการครองงานในสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 และศึกษา
เปรียบเทียบระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ใน 3 ดา้นนั้น จ  าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

ผูว้ิจยัไดใ้ช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือเก็บรวบรวมขอ้มูลจากผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จากประชากรท่ีใชใ้น
การวิจยัจ านวน 1,877 คนผู ้วิจยัได้ใช้ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and 
Morgan) เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample Size) ซ่ึงไดก้ลุ่มตวัอย่าง จ  านวน 319 คน และ
เพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้ิจยัได้
ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ 
และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมด้วยคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบ
วตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัความสะดวกในการวิเคราะห์และการเสนอผล

การวเิคราะห์ ผูว้จิยัจึงไดก้ าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ดงัน้ี  

 X    แทน  ค่าเฉล่ียของขอ้มูลท่ีไดจ้ากกลุ่มตวัอยา่ง 
 S.D.  แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของกลุ่มตวัอยา่ง 
 n   แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
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 t    แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมี 2 กลุ่ม 
 F    แทน  ค่าสถิติท่ีใชใ้นการทดสอบตวัแปรท่ีมากกวา่ 2 กลุ่ม 
 df   แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS   แทน     ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS   แทน    ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
 *   แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (P<0.05) 
 **   แทน     มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (P<0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ านวน 
319 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 น าขอ้มูลมาวิเคราะห์
ปรากฏผล ดงัตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของ

สถานศึกษา 
 

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

1. สถานภาพ 
1. ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
2. ครูผูส้อน 

 
34 

285 

 
10.70 
89.30 

2. ขนาดสถานศึกษา 
1. ขนาดเล็ก 
2. ขนาดกลาง 
3. ขนาดใหญ่ 

 
78 

141 
100 

 
24.50 
44.20 
31.30 

  

จากตารางท่ี 4.1 พบว่า บุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ านวน 319 คน เม่ือจ าแนกตามสถานภาพ พบวา่ เป็น
ครูผูส้อน จ านวน 285 คน (ร้อยละ89.30 ) ผูบ้ริหารสถานศึกษาจ านวน 34 คน (ร้อยละ10.70) และ
เม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 78 คน (ร้อยละ 24.50) 
สถานศึกษาขนาดกลางจ านวน 141 คน (ร้อยละ 44.20) และสถานศึกษาขนาดใหญ่จ านวน 100 คน 
(ร้อยละ 31.30) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3.1 ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองตน และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การครองตน เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัตารางท่ี 
4.2 
 
ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ด้านการครองตน 

  

ข้อที่ หลกัธรรมด้านการครองตน ระดับพฤติกรรม 

 (สัปปุริสธรรม 7) X  S.D. แปลผล 
1. เป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังาน  มีความสามารถในการคิดและ

เสนอเหตุผล 
4.05 0.72 มาก 

2. มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และกลา้ตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งอยา่งมี 
เหตุผล 

4.13 0.82 มาก 

3. ปฏิบัติตนกับผู ้ใต้บังคับบัญชา  ผู ้บังคับบัญชาและบุคคลอ่ืน
เหมาะสมอยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

4.15 0.80 มาก 

4. ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป 4.15 0.75 มาก 
5. มีการพัฒนาตนเองให้มีความรู้ความสามารถสอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบนัในการเป็นผูบ้ริหาร 
4.19 0.72 มาก 

6. วางตนไดเ้หมาะสมกบัฐานะ 4.15 0.85 มาก 
7. ละเวน้ต่อการประพฤติชัว่ ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข ดว้ยเหตุ 

ทั้งปวง 
3.91 0.64 มาก 

8. รู้จกัความเด่นและความดอ้ยของตนเอง 3.90 0.62 มาก 
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ตารางที่ 4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต 2 ด้านการครองตน (ต่อ) 

 

ข้อที่ หลกัธรรมด้านการครองตน ระดับพฤติกรรม 

 (สัปปุริสธรรม 7) X  S.D. แปลผล 
9. ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ไม่ทอ้ถอยและไม่ยอ่ทอ้ต่อ

ความยากล าบาก 
3.89 0.74 มาก 

10. ส่งเสริมการประหยดัลดการฟุ่มเฟือย 4.09 0.76 มาก 
11. เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใช้จ่าย  ดว้ยความสุขุม  รอบคอบ ไม่

ประมาท 
4.24 0.75 มาก 

12. เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารไดเ้หมาะสมกบั
หนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม 

 
4.39 

 
0.88 

 
มาก 

13. บริหารเวลาและวางแผนควบคุมการใชเ้วลาไดอ้ยา่งเหมาะสม 4.38 0.84 มาก 
14. เป็นผูต้รงต่อเวลา 4.23 0.77 มาก 
15. แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ 4.20 0.87 มาก 
16. วางตวัไดเ้หมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน 4.17 0.98 มาก 
17. ส่งเสริมและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือและ

ใหเ้กียรติกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 
 

3.90 
 

0.72 
 

มาก 
18. สามารถปรับตวัเขา้กบัชุมชนได ้ 3.80 0.80 มาก 
19. มอบหมายงานให้ผู ้ร่วมงานปฏิบัติได้เหมาะสมกับความรู้

ความสามารถและคุณลกัษณะของบุคคลากร 
3.73 0.75 มาก 

20. ใหค้วามส าคญัและยกยอ่งใหเ้กียรติผูร่้วมงาน 3.98 0.81 มาก 
รวม 4.08 0.44 มาก 

 

จากตารางท่ี 4.2 พบว่า ผูบ้ริหารมีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 
2 ดา้นการครองตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยมีขอ้สังเกตวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารไดเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ยความ
เท่ียงธรรม รองลงมาคือบริหารเวลาและวางแผนควบคุมการใช้เวลาไดอ้ย่างเหมาะสม และขอ้ท่ีมี
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ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมอบหมายงานให้ผูร่้วมงานปฏิบติัได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
คุณลกัษณะของบุคคลากร 

2.การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราสีมาเขต 2 ดา้นการ
ครองตน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
 
ตารางที่ 4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองตน จ าแนกตามสถานภาพ  

 

หลกัธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการครองตน 34 4.05 0.51 285 4.09 0.44 -0.43 0.31 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ผูบ้ริหารมีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการครองตน จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 
 3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูก้ารบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2 ดา้นการ
ครองตน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
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ตารางที่ 4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองตน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ครองตน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.14 4.05 4.08 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.40 0.20 

0.97 0.38 ภายในกลุ่ม 316 63.71 0.20 
รวม 318 67.10  

 

จากตารางท่ี 4.4 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับ
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองตน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั  

4.3.2 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้าน
การครองคน และเปรียบเทยีบจ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา    

1. การวเิคราะห์ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองคน 
เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัตารางท่ี 4.5 
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ตารางที่ 4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองคน 

 

ข้อที่ 
หลกัธรรมด้านการครองคน ระดับพฤติกรรม 

(พรหมวิหาร 4) X  S.D. แปลผล 
1. สนบัสนุนใหค้รูเจริญกา้วหนา้เช่นส่งไปอบรม การท าผลงานทาง

วชิาการ  
4.02 0.98 มาก 

2. สนใจไต่ถามทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง 3.83 0.74 มาก 
3. มีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน 3.97 0.87 มาก 
4. ใหอ้ภยัแก่ผูท่ี้รู้วา่ตนเองผดิ 3.86 0.90 มาก 
5. ใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน 3.91 0.80 มาก 
6. จดัสวสัดิการภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครู 4.28 0.87 มาก 
7. เอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของผูร่้วมงาน 4.07 0.87 มาก 
8. เป็นผูไ้ม่คิดร้าย ไม่พยาบาท รู้จกัใหอ้ภยั 4.16 0.78 มาก 
9. มีน ้ าใจช่วยเหลือและให้ก าลงัใจกบัผูม้าขอค าปรึกษาด้วยความ

เตม็ใจ 
3.95 0.93 มาก 

10. ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเจริญกา้วหนา้ 3.87 0.81 มาก 
11. ให้การยกย่องชมเชย ค าแนะน า แก่ครูและบุคลากรได้อย่าง

เหมาะสม 
3.96 0.84 มาก 

12. แสดงความยิน ดีและยกย่องชม เชยในความส า เ ร็ จห รือ
ความกา้วหนา้ของครูดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

4.01 0.91 มาก 

13. รู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู 4.12 0.86 มาก 
14. เป็นผูรั้กษาความถูกตอ้งและเท่ียงธรรม 4.12 0.75 มาก 
15. วางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและสุภาพต่อทุกคน 4.17 0.76 มาก 
16. ไม่ซ ้ าเติมเม่ือผูอ่ื้นผดิพลาด  4.15 0.85 มาก 

รวม 4.03 0.53 มาก 
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จากตารางท่ี 4.5 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับ
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองคน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

โดยมีขอ้สังเกตวา่และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีพฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่น
ระดบัมาก มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัสวสัดิการภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ครู รองลงมาคือ วางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและสุภาพต่อทุกคน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ สนใจไต่ถามทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง 

2. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การครองคน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
 
ตารางที่ 4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองคน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

หลกัธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n X  S.D. n X  S.D. 

ด้านการครองคน 34 3.96 0.53 285 4.04 0.53 -0.84 0.80 
  

จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับ
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองคน จ าแนกตามสถานภาพ ไม่แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ  าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-WayANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที่ 4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองคน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ครองคน 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนา
ดเลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.07 

 

 
3.97 

 
4.09 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.96 0.48  
1.71 

 
0.18 ภายในกลุ่ม 316 89.33 0.28 

รวม 318 90.29  
  

จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ผูบ้ริหารมีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ดา้นการครองคน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2       
ด้านการครองงาน 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการ
ครองงาน เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยรวมและรายขอ้ ดงัแสดงใน
ตารางท่ี 4.8 
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ตารางที่ 4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองงาน 

 

ข้อที่ 
หลกัธรรมด้านการครองงาน ระดับพฤติกรรม 

(ฆราวาสธรรม 4) X  S.D. แปลผล 
1. มีความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจได ้ 4.05 0.95 มาก 
2. มีความจริงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่นินทาลบัหลงั 3.88 0.77 มาก 
3. รับผดิชอบต่อค าพดูและการกระท าของตนเอง 3.82 0.83 มาก 
4. เป็นผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 3.85 0.69 มาก 
5. ควบคุมตนเองและปรับตวัใหท้  าแต่ส่งท่ีถูกตอ้ง 3.93 0.77 มาก 
6. สามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆได ้ 3.89 0.77 มาก 
7. รู้จกัแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองและปรับตวัเขา้หากนั 4.02 0.98 มาก 

8. มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งปวง 3.83 0.74 มาก 
9. ไม่วูว่ามมีความอดกลั้นต่อความล่วงเกินกนั 3.97 0.87 มาก 

10. มีความเอ้ือเฟ้ือเผือ่แผ ่เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม 3.86 0.90 มาก 
11. อุทิศเวลา ในการปฏิบติัหน้าท่ีการงานเพื่อความส าเร็จของ

สถานศึกษา 
3.91 0.80 มาก 

12. บริจาคทรัพย ์สละแรงกายของตนเองเพื่อส่วนรวม 4.28 0.87 มาก 
รวม 3.94 0.47 มาก 

 

 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับ
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริจาคทรัพย ์ สละแรงกายของตนเองเพื่อส่วนรวม รองลงมาคือ มีความซ่ือสัตย ์
สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจได ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ รับผดิชอบต่อค าพูดและการ
กระท าของตนเอง 
 2. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 2ดา้นการ
ครองงาน จ าแนกตามสถานภาพ โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี4.9 
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ตารางที่ 4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน  สังกัดส า นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองงาน จ าแนกตามสถานภาพ 

 

หลกัธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้บริหาร
สถานศึกษา 

ครูผู้สอน 
t Sig. 

n 
  S.D. n 

  S.D. 

ด้านการครองงาน 34 3.89 0.41 285 3.95 0.48 -0.63 0.24 
   

จากตารางท่ี4.9 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับ
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองงานไม่แตกต่างกนั 

3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการ
ครองงาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10  

 
ตารางที่ 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกับหลักธรรมของผู้บริหาร

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐานสังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 
เขต 2 ด้านการครองงาน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
ครองงาน  

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนา
ดเลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
3.98 

 

 
3.91 

 
3.96 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.24 0.12  
0.52 

 
0.60 ภายในกลุ่ม 316 72.30 0.23 

รวม 318 72.54  
   

จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบั
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองงาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 



 

 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายและข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเพื่อศึกษาหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 มีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมและ
เปรียบเทียบหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ประชากรและท่ีมาของประชากร ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ปี
การศึกษา 2555 รวมทั้งส้ิน 1,877 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 319 คน โดยไดใ้ช้
ตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & Morgan) ตวัแปรอิสระ คือ สถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา และตวัแปรตามคือหลกัธรรมของผูบ้ริหารดา้นการครองตน ดา้นการครอง
คน และดา้นการครองงาน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอ้มูลจาก
ผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 เพื่อก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่ง (Sample Size) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 
0.94 และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
ผูว้ิจยัไดใ้ช้วิธีสุ่มตวัอย่างแบบง่ายโดยการจบัฉลากแบบไม่ใส่คืน เพื่อให้ไดจ้  านวนกลุ่มตวัอย่าง
ตามท่ีตอ้งการ เพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูล และไดเ้ก็บรวบรวมแบบสอบถามกลบัคืนดว้ยตนเอง แล้ว
น ามาวเิคราะห์เพื่อหาค่าสถิติดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ ค่าเฉล่ีย(Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standards 
deviation) สถิติท่ีใชใ้นการสอบสมมติฐาน ไดแ้ก่ t-test (Independent samples) F-test (One way 
ANOVA) เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงคแ์ละสมมติฐานการวิจยัให้ครบถว้น ตาม
ท่ีตั้งไว ้โดยมีล าดบัขั้นตอน ดงัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ  
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5.1 สรุปผลการวจิัย 
 จากการศึกษา หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 สามารถสรุปผลการวจิยัไดด้งัน้ี  
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 
 ผูบ้ริหารและครูผูส้อน ท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 319 คน ผูว้ิจยัไดรั้บ
แบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 319 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
ครูผูส้อน คิดเป็นร้อยละ 89.30 ผูบ้ริหารสถานศึกษา คิดเป็นร้อยละ 10.70 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ซ่ึงผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.20 
รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 31.30 และสถานศึกษาขนาดเล็ก คิดเป็นร้อยละ 
24.50 ตามล าดบั  
 5.1.2 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองตน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ด้านการครองตน โดยภาพรวม ผูบ้ริหารมีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบั
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองตน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่ เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารไดเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ยความ
เท่ียงธรรม รองลงมาคือบริหารเวลาและวางแผนควบคุมการใช้เวลาไดอ้ย่างเหมาะสม และขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียต ่าสุดคือมอบหมายงานให้ผูร่้วมงานปฏิบติัได้เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและ
คุณลกัษณะของบุคคลากร 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การครองตน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ผู้บริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการแสดงออก ด้านการครองตน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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 5.1.3 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองคน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของกลุ่ม
ตัวอย่างและขนาดสถานศึกษา 
 1. ดา้นการครองคน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรม
การแสดงออกเก่ียวกบัหลักธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองคน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ ทุกขอ้มีพฤติกรรมการแสดงออกอยูใ่น
ระดบัมาก มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัสวสัดิการภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ครู รองลงมาคือ วางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและสุภาพต่อทุกคน ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ีย
ต ่าสุดคือ สนใจไต่ถามทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การครองคน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่แตกต่าง  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ผูบ้ริหารมีระดับพฤติกรรมการแสดงออก ด้านการครองคน จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาไม่
แตกต่างกนั 
 5.1.4 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองงาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพของ
กลุ่มตัวอย่างและขนาดของสถานศึกษา 
 1. ดา้นการครองงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดบัผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการ
แสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองงานโดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 โดยมีขอ้สังเกตวา่เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ี
ค่าเฉล่ียสูงสุดคือ บริจาคทรัพย ์ สละแรงกายของตนเองเพื่อส่วนรวม รองลงมาคือ มีความซ่ือสัตย ์
สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจได ้ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือ รับผดิชอบต่อค าพูดและการ
กระท าของตนเอง 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2       
ดา้นการครองงาน จ าแนกตามสถานภาพของกลุ่มตวัอยา่ง ไม่แตกต่างกนั  
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 3. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดับพฤติกรรมการแสดงออก ด้านการครองงาน จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากผลการวเิคราะห์ขอ้มูล การศึกษา หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ผูว้ิจยัพบประเด็นท่ีน่าสนใจ จึง
อภิปรายผลดงัต่อไปน้ี  
 5.2.1 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองตนและเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดสถานศึกษา 
 1. ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองตน ผลการวิจยั
พบวา่ หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารเป็นผูรู้้จกัประมาณในการใช้อ านาจการ
บริหารไดเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สุกาญจนา เกษสังฃ์ ไดท้  าการ
วจิยัเร่ือง จริยธรรมตามเกณฑม์าตรฐานผูบ้ริหาร สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระแกว้ เขต 2 
พบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก และ
สอดคล้องกับ อัมพร เรืองศรี ได้ศึกษา เหตุผลเชิงจริยธรรมของครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 1 พบวา่ ครูผูส้อน ส่วนมากมีเหตุผลเชิงพฤติกรรม
อยู่ในระดบันอกเหนือกฎเกณฑ์ ผลการเปรียบเทียบเหตุผลเชิงจริยธรรมของครูผูส้อน ท่ีมีรายได้
นอ้ยและรายไดม้ากมีเหตุผลเชิงจริยธรรมทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้น
การครองตน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมและรายดา้น มี
พฤติกรรมไม่แตกต่างกันอาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารรู้จักวางแผนควบคุมการใช้เวลาได้อย่าง
เหมาะสม ซ่ึงสอดคลอ้งกบั มาโนช รัตนธรรมเจริญ ไดศึ้กษาพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ความ
คิดเห็นต่อพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประ
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ศึกษาจังหวดัจนัทบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ ท านอง รังสีปัญญา  ได้ให้
ความหมายของสัปปุริสธรรม 7 คือ คุณธรรมของสัตบุรุษ หรือธรรมของคนดี 7 อยา่ง 1)ธมัมญัญุตา 
ความเป็นผูรู้้จกัเหตุ คือ รู้ว่าส่ิงน้ีเป็นเหตุของความสุข ส่ิงน้ีเป็นเหตุแห่งความทุกข์2)อตัถญัญุตา 
ความเป็นผูรู้้จกัผล คือ รู้จกัว่าสุข เป็นผลแห่งเหตุอนัน้ี ทุกข์ เป็นผลแห่งเหตุอนัน้ี3) อตัตญัญุตา 
ความเป็นผูรู้้จกัตน คือ รู้จกัวา่เราโดยชาติตระกูล ยศศกัด์ิ สมบติั บริวาร ความรู้ คุณธรรมเพียงเท่าน้ี 
ก็พฤติปฏิบติัตนให้สมควรแก่ฐานะท่ีเป็นอยู่ 4)มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ คือ การรู้จกั
แสวงหาเคร่ืองเล้ียงชีพแต่โดยทางท่ีชอบ และรู้จกัประมาณในการบริโภคแต่พอควร 5)กาลญัญุตา 
ความเป็นผูรู้้จกักาลเวลา คือ รู้วา่กาลเวลาน้ีสมควรในอนัประกอบกิจนั้นๆ 6) ปริสัญญุตา ความเป็น
ผูรู้้จกัชุมชน คือ รู้วา่กิริยาท่ีจะตอ้งประพฤติต่อชุมชนนั้นๆ ว่า เม่ือเขา้ไปหาแลว้ จะตอ้งท าอย่างน้ี 
จะตอ้งพดูอยา่งน้ี 7) ปุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัเลือกบุคคล คือ รู้วา่ผูน้ี้เป็นคนดีควรคบผูน้ี้
เป็นคนไม่ดีไม่ควรคบ 
 3. การเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผู ้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา ดา้นการครองตน โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษาแต่ละขนาด
ต่างก็เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใช้จ่าย ด้วยความสุขุม รอบคอบ ไม่ประมาท ซ่ึงสอดคล้องกับ      
อัญชนีย์ พูนชัย ไดศึ้กษา พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 3 ผลการศึกษาพบว่า ความคิดเห็นต่อพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และ
สอดคลอ้งกบั ประทวน บุญรักษา ไดใ้ห้ความหมายของสัปปุริสัสธรรม 7 ดงัน้ี ผูบ้ริหารเป็นบุคคล
ท่ีส าคญั ท่ีสุดของหน่วยงาน เป็นสัญลกัษณ์ เป็นหน้าตาหน่วยงาน ดงันั้น ผูบ้ริหารจะตอ้งเป็นผูมี้
คุณธรรมส าหรับคนดี คือ สัปปุริสัสธรรม มี 7 ประการ ดงัน้ี 1) ธมัมญัญุตา รู้กฎแห่งเหตุผล เป็นผูรู้้
จกัเหตุ คือรู้จกัความจริง รู้หลักการ รู้หลักเกณฑ์ รู้กฎแห่งธรรมชาติ รู้จกัวิเคราะห์ สังเคราะห์
เหตุการณ์ เพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ รวมความแลว้คือ รู้หลกัคิด รู้หลกัปฏิบติั รู้หลกัวิชาการ 2) อตัถตัญุ
ตา ความเป็นผูรู้้จกัผล คือ รู้ความมุ่งหมายของตน รู้ประโยชน์ท่ีประสงค์ รู้จกัผลท่ีจะเกิด เป็นการ
คาดเดาท่ีมีเหตุผลก่อนจะเกิด เม่ือเกิดแลว้รู้ไดว้่า ผลดงักล่าวเกิดจากเหตุอย่างไร 3) อตัตญัญุตา 
ความเป็นผูรู้้จกัตน คือ รู้ฐานะ รู้ภาวะ รู้ก าลงั รู้ความคิด ความรู้ ความสามารถและความถนดัของ
ตน และประพฤติปฏิบติัใหเ้หมาะสม 4)มตัตญัญุตา ความเป็นผูรู้้จกัประมาณ คือ ความสามารถรู้จกั
ประมาณในการกิน รู้จกัประมาณในการใช้จ่าย ซ่ึงเป็นบ่อเกิดแห่งความขาดแคลน ขดัสนเป็น
ปัญหากระทบต่อการท างาน 5)กาลญัญุตา เป็นผูรู้้จกักาลเวลา คือ รู้จกักาลเวลาอนัเหมาะสมในการ
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ประกอบกิจการงาน ให้ตรงเวลา ไดเ้ป็นเวลา ให้ทนัเวลา ให้พอเวลา และให้เหมาะแก่เวลา เป็นตน้ 
6)ปริสัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกัชุมชน คือ รู้จกักลุ่มบุคคล รู้จกัหมู่คณะ รู้จกัชุมชน และรู้จกัท่ีประชุม 
จะได้ประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง จะพูดต่อบุคคลเหล่านั้นอย่างไร และจะสงเคราะห์อย่างไร             
7)บุคคลปโรปรัญญุตา ความเป็นผูรู้้จกับุคคล คือ รู้จกัความแตกต่างระหวา่งบุคคล ดา้นอุปนิสัยใจ
คอ ความรู้ ความสามารถ ความประพฤติ และคุณธรรม เป็นผูเ้ยอ่หยิ่งหรือหยอ่นอยา่งไรเพื่อจะได้
ปฏิบติัใหถู้กตอ้ง นัน่คือจะไดป้รับตวัให้เขา้กบัคนได ้บอกคนได ้ใชค้นเป็น จะไดเ้กิดประโยชน์ต่อ
การบริหารมากยิง่ข้ึน 
 5.2.2 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองคน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองคน ผลการวิจยั
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารวางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและ
สุภาพต่อทุกคนซ่ึงสอดคล้องกับ สิทธิศักดิ์  ขุนนาแก้ว ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลการศึกษาพบวา่ ความคิดเห็น
ต่อพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั สามารถ อินตามูล ไดศึ้กษาการใชธ้รรมาภิบาลในการ
บริหารของสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 
พบวา่ การใชธ้รรมาภิบาลในการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ใช้หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ
โปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าในการบริหารจดัการโดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 ดา้นการครองคน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยภาพรวม
และรายด้าน มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่า ผูบ้ริหารมีการจดัสวสัดิการภายใน
โรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครูซ่ึงสอดคลอ้งกบั พระเทพโสภณ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
และเสฐียรพงษ์ วรรณปก กล่าววา่ พรหมวิหาร 4 ในหนงัสือมณีแห่งปัญญา ตอนคุณธรรมส าหรับ
นกับริหาร สามารถสรุปความไดว้า่ นกับริหารตอ้งมีพรหมวิหาร 4 ธรรม คือ ธรรมส าหรับผูใ้หญ่4 
ประการ เพราะเมตตาจะท าใหน้กับริหารรู้จกัมองแง่ดีของเพื่อนร่วมงานและจดจ าไวเ้พื่อจะไดใ้ชค้น
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ให้เหมาะสมกบัลกัษณะท่ีดีของเขา กรุณาจะท าให้นกับริหารเปิดใจกวา้งรับฟังปัญหาของคนอ่ืน 
มุทิตาท าให้นักบริหารส่งเสริมให้คนท างานมีโอกาสพฒันาความรู้ความสามารถจนได้เล่ือน
ต าแหน่งสูงข้ึน และอุเบกขาจะท าใหผู้บ้ริหารมีความยุติธรรมในการให้รางวลัและลงโทษ  โดยรู้เท่า
ทนัคนร่วมงานทุกคน และสอดคล้องกับ อัญนีย์ พูลชัย ได้ศึกษาพฤติกรรมด้านจริยธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 3 พบวา่ ดา้นความ
ซ่ือสัตย ์ดา้นความยุติธรรม และด้านความเมตตา มีระดบัพฤติกรรมจริยธรรม ค่อนขา้งสูงคือ ยึด
หลกัการปฏิบติัตามเกณฑ์ หรือกฎหมายของสังคม ส่วนดา้นความรับผิดอบอยูใ่น ระดบัพฤติกรรม
จริยธรรมปานกลาง คือ ขั้นยึดหลักการท าการท าตามท่ีผูอ่ื้นเห็นชอบ ด้านจริยธรรมของ โดย
ภาพรวมรายดา้นไม่แตกกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2  
 ดา้นการครองคน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีการ
วางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและสุภาพต่อทุกคน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั กิตติทัศน์ ผกาทอง กล่าวว่า 
พรหมวหิาร 4 คือ หลกัธรรมส าหรับการด ารงตนของผูน้ าซ่ึงโบราณเปรียบผูน้ าดุจพรหม  คือบุคคล
ผูย้ิง่ใหญ่และมีอ านาจ ประกอบดว้ย 1) เมตตา หมายถึง การมีจิตท่ีเป็นกุศลเป่ียมดว้ยความรัก ไม่ผกู
โกรธและพยาบาทต่อเพื่อนร่วมงานหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 2) กรุณา หมายถึง มีจิตคิดจะช่วยเหลือ
และปลดเปล้ืองความทุกข์ตลอดเวลาเป็นคนอาสาช่วยแบ่งเบาภาระอย่างสม ่าเสมอ 3) มุทิตา 
หมายถึง อธัยาศยัไมตรีจิตท่ีงดงามและผอ่งใส ยินดีในความสุขและความสมหวงัของผูอ่ื้น แมน้มี
ทุกขห์รือสบเคราะห์กรรมก็ไม่คิดจะซ ้ าเติมหรือเยาะเยย้ใหต้อ้งเจบ็ช ้าน ้าใจ 4) อุเบกขา หมายถึง การ
ประพฤติและปฏิบติัท่ีเท่ียงตรงและเป็นกลาง ไม่เอนเอียงดว้ยความรักและความชงั ค านึงถึงผลของ
การกระท าของสัตวท์ั้งหลายท่ีท าดีไดดี้ท าชัว่ไดช้ัว่เป็นท่ีตั้งเรียกวา่ “ค่าของคนท่ีผลของการกระท า” 
ไม่ลุแก่อ านาจไม่เหิมเกริมซ ้ าเติมผูอ่ื้นเพราะตนอยู่ในฐานะท่ีไดเ้ปรียบ และสอดคลอ้งกบั มาโนช 
รัตนธรรมเจริญ ไดศึ้กษาพฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบดา้นคุณธรรมของ
ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และ
สถานท่ีตั้งของโรงเรียนโดยแบ่งตามเขตพื้นท่ีทางภูมิศาสตร์ กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษาคน้ควา้
คร้ังน้ี ได้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนก
ตามอายุ วุฒิการศึกษา และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน อยูใ่นระดบัท่ี 5 คือ ยึดหลกัการการปฏิบติัตาม



73 
 
ขอ้ตกลงหรือค ามัน่สัญญาบนความมีเหตุผล พฤติกรรมดา้นจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี จ  าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา และสถานท่ีตั้งของโรงเรียน มี
พฤติกรรมดา้นจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้จ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัจะมีพฤติกรรมดา้นจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติ  
 5.2.3 หลักธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ด้านการครองงาน และเปรียบเทียบจ าแนกตามสถานภาพและ
ขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 ดา้นการครองงาน ผลการวิจยั
พบวา่ หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน 
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีการบริจาคทรัพย ์สละแรงกายของตนเอง
เพื่อส่วนรวม สอดคล้องกบั ทัศนี นุชนวลรัตน์ การศึกษาคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
คิดเห็นของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูผูส้อน เก่ียวกบัจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น โดยภาพรวม และรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทั้ง 3 ดา้น เรียงล าดบั คือ 
จริยธรรมดา้นสังคม จริยธรรม ดา้นวิชาชีพ และจริยธรรมดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั จริยธรรมดา้น
สังคม ผูบ้ริหารมีความเป็นประชาธิปไตย อยูใ่นอนัดบัแรก รองลงมาคือ ความสามคัคี และอนัดบั
สุดทา้ยคือ การช่วยเหลือผูอ่ื้น จริยธรรมดา้นวิชาชีพ ผูบ้ริหารมีอุดมการณ์ในอาชีพเป็นอนัดบัแรก 
รองลงมาคือ ความรับผิดชอบ และการยึดหลกัความถูกตอ้งจดัอยู่ในอนัดบัสุดทา้ย ส่วนจริยธรรม
ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั อนัดบัแรกไดแ้ก่ ความเสียสละ รองลงมาคือ ความจริงใจและการควบคุม
อารมณ์จดัอยู่ในอนัดบัสุดทา้ย จากผลการศึกษา พบว่า ผูบ้ริหารโรงเรียน และครูผูส้อนมีความ
คิดเห็นต่อจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน ดา้นคุณลกัษณะส่วนตวั อยูใ่นล าดบัสุดทา้ย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง คือ การควบคุมอารมณ์ ดงันั้น ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาควรน าไปพิจารณาในการ
พฒันาตนเองซ่ึงจะเป็นผลดีต่อตวัผูบ้ริหารเองตลอดจนเพื่อนร่วมงาน สังคมและประเทศชาติ และ
สอดคล้องกบั สุกาญจนา เกษสังข์ ได้ศึกษาจริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา 
สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแก้ว เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า (1) จริยธรรมตามเกณฑ์
มาตรฐานผูบ้ริหารอยู่ในระดบัดี (2) จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวม
และรายด้านไม่แตกต่างกนั (3) จริยธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานผูบ้ริหารสถานศึกษา โดยรวมไม่
แตกต่างกนั  
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 2. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2        
ดา้นการครองงาน ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาและครูผูส้อน โดยภาพรวมและราย
ดา้น มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะวา่ ผูบ้ริหารมีความซ่ือสัตย  ์สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้น
เป็นท่ีไวว้างใจได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สามารถ อินตามูล ไดศึ้กษาการใช้ธรรมาภิบาลในการบริหาร
ของสถานศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเชียงใหม่ เขต 5 พบวา่ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาได้ใช้หลกันิติธรรม หลกัคุณธรรม หลกัความโปร่งใส หลกัการมีส่วนร่วม 
หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่าในการบริหารจดัการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก แนว
ทางการใช้ธรรมาภิบาลของผูบ้ริหารสถานศึกษา คือ ผูบ้ริหารควรก าหนดแผนและขั้นตอนการ
รับผดิชอบงานต่างๆโดยช้ีแจงการปฏิบติังานให้ชดัเจนและมีการติดตามอยา่งต่อเน่ือง ควรส่งเสริม
ใหบุ้คลากร ท าตามกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัอยา่งจริงจงัและควรจดักิจกรรมเพื่อยกยอ่ง เชิดชูบุคลากร
ท่ีปฏิบติังานดีเด่นประจ า และสอดคล้องกับ อัมพร เรืองศรี ได้ศึกษาเหตุผลเชิงจริยธรรมของ
ครูผูส้อนโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแกว้ เขต 1 ผลการวิจยัปรากฏ
ดังน้ี (1) ครูผูส้อนในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสะแก้ว เขต 1 
ส่วนมากมีเหตุผลเชิงพฤติกรรมอยู่ในระดบันอกเหนือกฎเกณฑ์ โดยอยู่ในขั้นหลกัการยึดอุดมคติ
สากลอยูใ่นขั้นท่ี 6 จ านวน 4 ดา้น เรียงจากมากไปหานอ้ยดงัน้ี คือ 1) ดา้นความรับผิดชอบ 2) ดา้น
ความประหยดั 3) ความรักและความศรัทธาในอาชีพครู 4) ดา้นความอดทน และหลกัการท าตาม
สัญญา อยู่ในขั้นท่ี 5 มีดา้นความเมตตากรุณา ส่วนระดบัตามเกณฑ์ ขั้นหลกัการท าตามหนา้ท่ีของ
สังคม อยูท่ี่ขั้นท่ี 4 มี 3 ดา้นเรียงตามล าดบัดงัน้ี 1) ดา้นความมีวินยั 2) ดา้นความยุติธรรม 3) ดา้น
ความขยนั  
 3. ผลการเปรียบเทียบระดับพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกับหลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2        
ดา้นการครองงาน จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวม ผูบ้ริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีพฤติกรรมไม่แตกต่างกนั อาจเป็นเพราะว่าผูบ้ริหารแต่ละขนาดรู้จกั
แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองและปรับตวัเขา้หากนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สิทธิศักดิ์ ขุนนาแก้ว ไดศึ้กษา
พฤติกรรมด้านจริยธรรมของผูบ้ริหารโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 
พบวา่ พฤติกรรมดา้นจริยธรรมผูบ้ริหาร จ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษาและสถานท่ีตั้งของโรงเรียน 
โดยภาพรวม อยู่ในระดับท่ี 4 คือ ยึดหลักการการปฏิบัติตามเกณฑ์หรือกฎหมายของสังคม
พฤติกรรมด้านจริยธรรมผูบ้ริหาร ท่ีมีอายุและวุฒิการศึกษาต่างกนั มีพฤติกรรมด้านจริยธรรม
แตกต่างกันอย่างไม่มีมีนัยส าคญัทางสถิติ โรงเรียนท่ีมีสถานท่ีตั้ งต่างกัน ผูบ้ริหารโรงเรียนมี
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พฤติกรรมดา้นจริยธรรมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และสอดคลอ้งกบั พระธรรมโกศา
จารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) กล่าววา่ รู้ตน หมายความวา่ นกับริหารตอ้งรู้จกัความเด่นและความดอ้ย
ของตนเอง การรู้ความเด่นก็เพื่อท างานท่ีเหมาะสมกบัความสามารถของตนตามปกตินกับริหารมกั
มองเป็นความผิดพลาดของลูกนอ้งไดง่้าย แต่มองขา้มความผิดของตน ดงัพุทธพจน์ว่า “ความ
ผิดพลาดของคนอ่ืนเห็นได้ง่าย แต่ความผิดพลาดของตนเองเห็นได้ยาก”เม่ือนักบริหารท างาน
ผิดพลาด ลูกนอ้งไม่กลา้บอกหรือแนะน า ดงันั้นนกับริหารตอ้งหดัมองตนเองและตกัเตือนตนเอง 
ดงัพุทธพจน์ท่ีวา่ “อตฺตนา โจทยตฺตาน  จงเตือนตนดว้ยตนเอง”เช่น ถา้นกับริหารสั่งการหลายคร้ังแต่
ลูกนอ้งไม่เขา้ใจ นกับริหารก็อยา่ด่วนต าหนิลูกนอ้งวา่โง่เง่า บางทีตวัเราเองอาจสั่งการไม่ชดัแจนก็
เป็นไดก้ารท่ีนกับริหารมกัมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองนั้นเป็นเร่ืองธรรมดา เพราะวนัหน่ึง 
ๆ ดวงตาของเรามีไวส้ าหรับมองดา้นนอกมนัไม่ไดม้องตวัเราเอง เวลาคนอ่ืนท าผิดพลาดเราจึงเห็น
ทนัที แต่เวลาเราท าผดิพลาดเองกลบัมองไม่เห็น ดงันั้นเพื่อส ารวจตนเองนกับริหารตอ้งหดัมองดา้น
ใน คือ เจริญวปัิสสนา ซ่ึงแปลเป็นภาษาองักฤษวา่ Insight คือมองดา้นในนัน่เอง วปัิสสนากรรมฐาน
เนน้เร่ืองการเจริญสติ พิจารณากาย เวทนา จิต และธรรม หรือความดีและความชัว่ในใจของเรา 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 
 5.3.1.1 ผูบ้ริหารควรข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ดว้ยเหตุทั้งปวงได ้  
 5.3.1.2 ผูบ้ริหารควรเขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มครู ให้ความช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากร
ท่ีไดรั้บความเดือดร้อน มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการแกปั้ญหาต่างๆ และจดัสวสัดิการ
ภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครู 
 5.3.1.3 ผูบ้ริหารควรปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตเป็นท่ีไวว้างใจได ้
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพือ่การน าไปใช้ 
 5.3.2.1 ควรมีการศึกษาเก่ียวกับ หลักธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งขยายแนวทางปฏิบัติ
คุณธรรม 3 ดา้น ให้ครอบคลุมชัดเจนยิ่งข้ึนโดยสามารถแยกกระบวนการ วิเคราะห์ และพฒันา
เปล่ียนแปลงให้ดียิ่งข้ึน เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารไดเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ย
ความเท่ียงธรรม สนบัสนุนให้ครูเจริญกา้วหน้าเช่นส่งไปอบรม ท าผลงาน บริจาคทรัพย  ์ สละ
แรงกายของตนเองเพื่อส่วนรวม มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบับุคคล 
 5.3.2.2 ควรมีการศึกษาเก่ียวกบั หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษา จากความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา นกัเรียน ผูป้กครอง และผูน้ าชุมชน 
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 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 5.3.3.1 ควรมีการศึกษาปัญหาเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 5.3.3.2 ควรมีการศึกษาวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัหลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
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 3) เวบ็ไซต์ 
กรมวิชาการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ, 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3 พ.ศ, 2553. 

สืบคน้จาก  http://www.sealzthai.org. 
กระทรวงศึกษาธิการ. พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ, 2542 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบบัท่ี 3พ.ศ, 

2553. สืบคน้จาก http://www.sealzthai.org..  
นฤทธ์ิ แสงสุขสว่าง. แนวทางทางการบริหารสถานศึกษาสู่ Smart School. สืบค้นจาก 

www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd. หนา้ 2. 
แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 พ.ศ.

2555-2559. สืบคน้จาก www.nesdb.go.th.. 
 
 

 

http://www.sealzthai.org/
www.203.155.222.242/watmakut/Amorn_doc.3.pd
http://www.nesdb.go.th/


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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ภาคผนวก  ก 
แบบสอบถาม  
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง หลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

                              สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
………………………………………………………………………………………………….. 
ค าช้ีแจง   
               1.  แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบั
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 
 2.  แบบสอบถาม  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ดงัน้ี 
  2.1  ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
         2.2  ตอนท่ี 2  แบบสอบถามระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
   3. ในการตอบแบบสอบถามทั้ง 2 ตอนน้ี ใคร่ขอความอนุเคราะห์ท่านไดโ้ปรดตอบค าถาม
ทุกขอ้ตามสภาพความเป็นจริงใหม้ากท่ีสุด เพื่อความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและจะไดน้ าขอ้มูล
เขา้สู่กระบวนการวิเคราะห์ในขั้นต่อไป 
 4.  แบบสอบถามชุดน้ีใชส้ าหรับเก็บขอ้มูล เพื่อใชใ้นการวจิยัเท่านั้น การตอบ
แบบสอบถามของท่านในคร้ังน้ี จะไม่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี และสภาพทางราชการหรือ
หน่วยงานของท่านแต่อยา่งใด ขอความกรุณาตอบแบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริงเพื่อความ
สมบูรณ์ของการวจิยั 
 
 ขอขอบพระคุณท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามในคร้ังน้ีเป็นอยา่งสูง 
 
 
 

                                                                               ผสุดี   เลิศวลิยั 
                                                     นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 
                                                   มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 
ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

……………………………………………………………………………………………….. 
 
ค าช้ีแจง   โปรดท าเคร่ืองหมาย     ลงใน      หนา้ขอ้ท่ีตรงกบัสภาพความเป็นจริง 
                      ของท่านในปัจจุบนั 
……………………………………………………………………………………………… 
1. สถานภาพ 
    ผูบ้ริหารสถานศึกษา 

 ครูผูส้อน 
2. ขนาดสถานศึกษา 
    ขนาดเล็ก          ( มีนกัเรียนตั้งแต่        1  -   120   คน ) 
    ขนาดกลาง       ( มีนกัเรียนตั้งแต่     121  -   300   คน ) 
    ขนาดใหญ่        ( มีนกัเรียนตั้งแต่     301     คนข้ึนไป ) 
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ตอนที ่2 
แบบสอบถามระดับพฤติกรรมการแสดงออกเกี่ยวกบัหลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา 

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 
…………………………………………………………………………………………………… 
ค าช้ีแจง         โปรดอ่านขอ้ค าถามแลว้พิจารณา เก่ียวกบัระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบั
หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 2 แลว้ท าเคร่ืองหมาย    ในช่องระดบัความพฤติกรรม ตามการรับรู้ของท่าน  
ขอ้ละ 2 เคร่ืองหมาย (ระดบัพฤติกรรม) โดยพิจารณาตามเกณฑด์งัน้ี 
 ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารระดบัมากท่ีสุด     มีค่าเท่ากบั     5 

ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารระดบัมาก            มีค่าเท่ากบั      4 
ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารระดบัปานกลาง   มีค่าเท่ากบั      3 

              ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารระดบันอ้ย            มีค่าเท่ากบั     2 
ระดบัพฤติกรรมการแสดงออกของผูบ้ริหารระดบันอ้ยท่ีสุด    มีค่าเท่ากบั      1 

ตวัอยา่งการตอบแบบสอบถาม 

 

ขอ้ท่ี 

 

หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต 2 

 

 

ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2                       1 

01 เป็นผูก้ระท าแต่ส่ิงท่ีดี ท่ีถูกตอ้ง  

 
    

02 เป็นผูต้รงต่อเวลา      

 

ค าอธิบาย 

 จากตวัอยา่งจะเห็นวา่ถา้ท่านท าเคร่ืองหมาย    ในหมายเลข  5   หมายความวา่ ผูบ้ริหาร
สถานศึกษามีระดบัพฤติกรรมการแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  และถา้ท่านท า
เคร่ืองหมาย   ในช่องหมายเลข 1   หมายความวา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษามีระดบัพฤติกรรม 

การแสดงออกเก่ียวกบัหลกัธรรมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
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ขอ้
ท่ี 

หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2                       1 

 

 

ด้านการครองตน   สัปปุริสธรรม 7 

ธัมมัญญุตา “รู้จักเหตุ” 

 

1 เป็นผูท่ี้มีเหตุผลในการปฏิบติังาน  มีความสามารถในการคิดและเสนอ
เหตุผล 

     

2 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และกลา้ตดัสินใจในส่ิงท่ีถูกตอ้งอยา่งมี เหตุผล      

 อตัถัญญุตา “รู้จักผล”      

3 ปฏิบติัตนกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ผูบ้งัคบับญัชาและบุคคลอ่ืนเหมาะสม
อยา่งเสมอตน้เสมอปลาย 

     

4 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดีแก่ผูร่้วมงานและบุคคลทัว่ไป      

5 มีการพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความสามารถสอดคลอ้งกบัสถานการณ์
ปัจจุบนัในการเป็นผูบ้ริหาร 

     

 อตัตัญญุตา “รู้จักตน”      

6 วางตนไดเ้หมาะสมกบัฐานะ      

7 ละเวน้ต่อการประพฤติชัว่ ไม่เก่ียวขอ้งกบัอบายมุข ดว้ยเหตุทั้งปวง      

8 รู้จกัความเด่นและความดอ้ยของตนเอง      

9 ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ไม่ทอ้ถอยและไม่ยอ่ทอ้ต่อความ
ยากล าบาก 

     

 มัตตัญญุตา “รู้จักประมาณ”      

10 ส่งเสริมการประหยดัลดการฟุ่มเฟือย      

11 เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชจ่้าย  ดว้ยความสุขมุ  รอบคอบ ไม่ประมาท      

12 เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารไดเ้หมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ย
ความเท่ียงธรรม 
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ขอ้
ท่ี 

หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2                       1 

 กาลญัญุตา “รู้จักกาล”       

13 บริหารเวลาและวางแผนควบคุมการใชเ้วลาไดอ้ยา่งเหมาะสม      

14 เป็นผูต้รงต่อเวลา      

15 แต่งกายสุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกบักาลเทศะ      

 ปริสัญญุตา “รู้จักชุมชน”      

16 วางตวัไดเ้หมาะสมกบัขนบธรรมเนียมประเพณีของชุมชน      

17 ส่งเสริมและสนใจเขา้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาท่ีตนนบัถือและใหเ้กียรติ
กิจกรรมของศาสนาอ่ืน 

     

18 สามารถปรับตวัเขา้กบัชุมชนได ้      

 ปุคคลญัญุตา “รู้จักบุคคล”      

19 มอบหมายงานใหผู้ร่้วมงานปฏิบติัไดเ้หมาะสมกบัความรู้ความสามารถ
และคุณลกัษณะของบุคคลากร 

     

20 ใหค้วามส าคญัและยกยอ่งใหเ้กียรติผูร่้วมงาน      

 ด้านการครองคน พรหมวิหาร 4  
เมตตา “ความรัก” 

     

1 สนบัสนุนใหค้รูเจริญกา้วหนา้เช่นส่งไปอบรม การท าผลงานทางวชิาการ       

2 สนใจไต่ถามทุกขสุ์ขของผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอยา่งทัว่ถึง      

3 มีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน      

4 ใหอ้ภยัแก่ผูท่ี้รู้วา่ตนเองผิด      

 กรุณา “ความสงสาร”      

5 ใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรท่ีไดรั้บความเดือดร้อน      

6 จดัสวสัดิการภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่ครู      
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ขอ้
ท่ี 

หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2                       1 

7 เอาใจใส่ดูแลทุกขสุ์ขของผูร่้วมงาน      

8 เป็นผูไ้ม่คิดร้าย ไม่พยาบาท  รู้จกัใหอ้ภยั      

9 มีน ้าใจช่วยเหลือและใหก้ าลงัใจกบัผูม้าขอค าปรึกษาดว้ยความเตม็ใจ      

 มุทติา “ความเบิกบานพลอยยนิดี”      

10 ส่งเสริมสนบัสนุนใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีความเจริญกา้วหนา้      

11 ใหก้ารยกยอ่งชมเชย  ค าแนะน า  แก่ครูและบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม      

12 แสดงความยนิดีและยกยอ่งชมเชยในความส าเร็จหรือความกา้วหนา้ของ
ครูดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 

     

 อุเบกขา “การรู้จักวางเฉย”      

13 รู้จกัวางเฉยสงบใจมองดู      

14 เป็นผูรั้กษาความถูกตอ้งและเท่ียงธรรม      

15 วางตวัเป็นกลางมีอธัยาศยัดีและสุภาพต่อทุกคน      

16 ไม่ซ ้ าเติมเม่ือผูอ่ื้นผิดพลาด       

 ด้านการครองงาน  ฆราวาสธรรม  4 
สัจจะ “ความซ่ือสัตย์” 

     

1 มีความซ่ือสัตย ์สุจริตต่อตนเองและผูอ่ื้นเป็นท่ีไวว้างใจได ้      

2 มีความจริงใจต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ไม่นินทาลบัหลงั      

3 รับผดิชอบต่อค าพดูและการกระท าของตนเอง      

4 เป็นผูท่ี้ซ่ือสัตยต่์อหนา้ท่ี 
 

     

 ทมะ “การข่มใจตนเอง”      

5 ควบคุมตนเองและปรับตวัให้ท าแต่ส่งท่ีถูกตอ้ง      
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ขอ้
ท่ี 

หลกัธรรมของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

ระดบัพฤติกรรม 

5 4 3 2                       1 

6 สามารถควบคุมอารมณ์ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆได ้      

7 รู้จกัแกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเองและปรับตวัเขา้หากนั      

 ขันติ “ความอดทน”      

8 มีความอดทนไม่ยอ่ทอ้ต่ออุปสรรคและปัญหาทั้งปวง      

9 ไม่วูว่ามมีความอดกลั้นต่อความล่วงเกินกนั      

 จาคะ “การเสียสละ”      

10 มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม      

11 อุทิศเวลา ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานเพื่อความส าเร็จของสถานศึกษา      

12 บริจาคทรัพย ์สละแรงกายของตนเองเพื่อส่วนรวม      
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญทีต่รวจสอบเคร่ืองมือในการวจัิย 
 
 

1.  นายวรเทพ  เวยีงแก      วฒิุ น.ธ. เอก, ป.ธ.5, ศน.บ.(ภาษาองักฤษ) 
 (สส.ม.) สังคมสงเคราะห์ศาสตรมหาบณัฑิต (สังคมสงเคราะห์
ในกระบวนการยติุธรรม) 

 
2. นายมานะ  ครุธาโรจน์        วฒิุ (ศษ.ม.) (การบริหารการศึกษา) มหาวทิยาลยัมหาสารคาม 
      ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 
 
3. นายสุทธิพงษ์  เลศิวลิัย  วฒิุ ศษ.ม.(หลกัสูตรและการสอน) มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
      ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนห้วยแถลงพิทยาคม 
      ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษานครราชสีมา เขต 31 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว345 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายวรเทพ  เวยีงแก 

  ดว้ย นางผสุดี  เลิศวลิยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205130 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “หลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว345 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายมานะ  ครุธาโรจน์ 

  ดว้ย นางผสุดี  เลิศวลิยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205130 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “หลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ที่ ศธ 6012(2)/ว345 

 
 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 

9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมือง จงัหวดัขอนแก่น  40000 

   21 มิถุนายน 2556 

เร่ือง        ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร      นายสุทธิพงษ ์ เลิศวลิยั 

  ดว้ย นางผสุดี  เลิศวลิยั นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขต
อีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205130 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “หลักธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา    เขต 2” ใน
การน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลในการวิจยัให้ไดรั้บ
ขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี  

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์เกีย่วกบัหลกัธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  สังกัดส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 

ค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างข้อค าถามกบัวตัถุประสงค์เกีย่วกบัหลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 

 

 

 

ข้อที่ 
หลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั

ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

 ด้านการครองตน สัปปุริสธรรม 7 

ธัมมัญญุตา “รู้จักเหตุ” 

    

1 เป็นคนมีเหตุผล ในการท างาน +1 +1 +1 1.00 
2 มีความเช่ือมัน่ในตนเอง และกลา้ตดัสินใจในส่ิงท่ี

ถูกตอ้งอยา่งมี เหตุผล 
+1 +1 +1 1.00 

 อตัถัญญุตา “รู้จักผล”     
3 ปฏิบติัตนเหมาะสมในฐานะผูบ้ริหาร +1 +1 +1 1.00 
4 ประพฤติตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี +1 +1 +1 1.00 
5 มีการพฒันาความรู้ความสามารถในการเป็นผูบ้ริหาร +1 +1 +1 1.00 
 อตัตัญญุตา “รู้จักตน”     

6 สามารถควบคุมอารมณ์ ข่มใจในสถานการณ์ต่างๆได ้ +1 +1 +1 1.00 
7 รู้จกัข่มใจตนเองท่ีจะไม่ประพฤติผดิ ศีลธรรม ดว้ยเหตุ

ทั้งปวงได ้
+1 +1 +1 1.00 

8 ไม่น าเอาผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน +1 +1 +1 1.00 
9 ปฏิบติังานดว้ยความขยนัหมัน่เพียร ไม่ทอ้ถอยและไม่

ยอ่ทอ้ต่อความยากล าบาก 
+1 +1 +1 1.00 

 มัตตัญญุตา “รู้จักประมาณ”     
10 ส่งเสริมการประหยดัลดการฟุ่มเฟือย +1 +1 +1 1.00 
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ข้อที่ หลกัธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมาเขต 2 

ผู้เช่ียวชาญคนที่ IOC 

1 2 3 
 

11 เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชจ่้าย +1 +1 +1 1.00 
12 เป็นผูรู้้จกัประมาณในการใชอ้ านาจการบริหารได้

เหมาะสมกบัหนา้ท่ีดว้ยความเท่ียงธรรม 
+1 +1 +1 1.00 

 กาลญัญุตา “รู้จักกาล”     
13 วางแผนควบคุมการใชเ้วลาไดอ้ยา่งเหมาะสม +1 +1 +1 1.00 
14 เป็นคนตรงต่อเวลา +1 +1 +1 1.00 
15 ปฏิบติัหนา้ท่ีการงานส าเร็จทนัเวลา +1 +1 +1 1.00 

      
 ปริสัญญุตา “รู้จักชุมชน”     

16 ปฏิบติัต่อบุคคลทัว่ไปดว้ยความเป็นมิตร สุภาพ
อ่อนโยน 

+1 +1 +1 1.00 

17 เขา้ร่วมกิจกรรมชุมชน     
18 อดทนต่อค าพดูท่ีขดัแยง้ไม่เป็นมิตร หรือค าเสียดสีได ้ +1 +1 +1 1.00 

 ปุคคลญัญุตา “รู้จักบุคคล”     
19 สามารถปรับตวัเขา้กบัชุมชนได ้ +1 +1 +1 1.00 
20 มีความเพียรพยายามและมุ่งมัน่ท างานในหนา้ท่ีให้

ส าเร็จ 
    

 ด้านการครองคน พรหมวิหาร 4  
เมตตา “ความรัก” 

    

1 เป็นผูรู้้จกัวเิคราะห์คน +1 +1 +1 1.00 
2 เขา้ใจความตอ้งการของกลุ่มครู +1 +1 +1 1.00 
3 มีความเมตตาต่อครูและเด็กนกัเรียน +1 +1 +1 1.00 
 กรุณา “ความสงสาร”     

4 ใหค้วามช่วยเหลือแก่ครูและบุคลากรท่ีไดรั้บความ
เดือดร้อน 

+1 +1 +1 1.00 
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5 จดัสวสัดิการภายในโรงเรียนเพื่อบรรเทาความ
เดือดร้อนแก่ครู 

+1 +1 +1 1.00 

6 สนบัสนุนใหค้รูเจริญกา้วหนา้เช่นส่งไปอบรมท า
ผลงาน 

+1 +1 +1 1.00 

 กรุณา “ความสงสาร” ต่อ     
7 ส่งเสริมสนบัสนุนใหค้รูมีความเสียสละ +1 +1 +1 1.00 
 มุฑิตา “ความเบิกบานพลอยยนิดี”     

8 มีศิลปะในการยกยอ่งชมเชยวา่กล่าวตกัเตือน และให้
ค  าแนะน าแก่ครูและบุคลากรไดอ้ยา่งเหมาะสม 

+1 +1 +1 1.00 

9 สนใจไต่ถามทุกขสุ์ขของครูโดย ทัว่ถึง +1 +1 +1 1.00 
10 แสดงความยนิดีและยกยอ่งชมเชยในความส าเร็จหรือ

ความกา้วหนา้ของครูดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
+1 +1 +1  

11 คณะครูร่วมพฒันาการศึกษาของโรงเรียนใหมี้คุณภาพ +1 +1 +1 1.00 
 อุเบกขา “การรู้จักวางเฉย”     

12 มีความเห็นอกเห็นใจเขา้ใจกนัดีในการแกปั้ญหาต่างๆ +1 +1 +1 1.00 
13 เอ้ือเฟ้ือเผือ่แผก่บัครูและบุคลากร ตามโอกาสอนัควร +1 +1 +1 1.00 
14 ปฏิบติักบัครูและบุคลากรทุกคน ดว้ยอธัยาศยัไมตรี +1 +1 +1 1.00 
15 ไม่มีความพยาบาทโกรธเคือง แต่มีเจตนาบริสุทธ์ิท่ีจะ

ท าใหค้รู และบุคลากรมีความสุขในการปฏิบติังาน 
    

16 วางตวัเป็นกลางและเป็นกนัเองกบัครู-อาจารยทุ์กคน +1 +1 +1 1.00 
 ด้านการครองงาน  ฆราวาสธรรม  4 

สัจจะ “ความซ่ือสัตย์” 
    

1 มอบหมายงานใหเ้หมาะสมกบับุคคล +1 +1 +1 1.00 
2 มีความจริงใจต่อ ครูอาจารย ์ไม่นินทาลบัหลงั +1 +1 +1 1.00 
3 ปฏิบติังานดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริตเป็นท่ีไวว้างใจได ้ +1 +1 +1 1.00 
4 รับผดิชอบต่อค าพดูและการกระท าของตนเอง +1 +1 +1 1.00 
 ทมะ “การข่มใจตนเอง”     

5 ช้ีแจงวตัถุประสงคก์ารท างาน ใหค้รูเขา้ใจก่อนลงมือท า 
แกไ้ขขอ้บกพร่องปรับปรุงตนเองให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย

+1 +1 +1 1.00 
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สติปัญญา 
 ทมะ “การข่มใจตนเอง” ต่อ     

6 ใชห้ลกัเหตุผลในการปฏิบติังานและรับฟังความคิดเห็น
ของครูและบุคลากร 

+1 +1 +1 1.00 

7 มีการวเิคราะห์ผลการปฏิบติังานและน าผลการ
ปฏิบติังานไปใช ้

+1 +1 +1 1.00 

 ขันติ “ความอดทน”     
8 มีการก าหนดหนา้ท่ีและความรับผดิชอบการปฏิบติังาน

ของครู 
+1 +1 +1 1.00 

9 ปรับปรุงงานใหเ้จริญกา้วหนา้อยูเ่สมอ +1 +1 +1 1.00 
 จาคะ “การเสียสละ”     

10 เสียสละ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกวา่ส่วนตน +1 +1 +1 1.00 
11 อุทิศเวลา ในการปฏิบติัหนา้ท่ีการงานเพื่อความส าเร็จ

ของสถานศึกษา 
+1 +1 +1 1.00 

12 บริจาคทรัพย ์สละแรงงานของตนเองเพื่อส่วนรวม +1 +1 +1 1.00 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ทีศ่ธ6012(2)/507 
 
  

 
มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
   9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
   อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  5 สิงหาคม 2556 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 2 

  ด้วยนางผุสดี  เลิศวิลัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วิทยา
เขตอีสาน  รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205130 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “หลกัธรรมของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต  2” โดยมี 
พระมหาสมยั  ผาสุโก, ดร. เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.จรูญ  บุญธรรม  เป็นท่ีปรึกษาร่วม 
 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

เจริญพร 
 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
 

1. ค่า Reliability รวมทั้ง 3 ด้าน 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
A1           189.5799       367.773        .529           .933 
A2           189.5016       365.622        .528           .933 
A3           189.4796       375.785        .206           .935 
A4           189.4828       373.854        .290           .935 
A5           189.4389       365.505        .606           .932 
A6           189.4796       367.772        .439           .934 
A7           189.7241       370.880        .469           .933 
A8           189.7304       372.298        .422           .934 
A9           189.7461       371.372        .382           .934 
A10          189.5455       367.569        .500           .933 
A11          189.3887       366.521        .544           .933 
A12          189.2414       363.530        .550           .933 
A13          189.2476       367.652        .448           .933 
A14          189.4013       364.361        .603           .932 
A15          189.4295       363.277        .567           .933 
A16          189.4608       359.551        .600           .932 
A17          189.7304       380.021        .083           .936 
A18          189.8339       377.485        .151           .936 
A19          189.8966       380.691        .055           .936 
A20          189.6520       367.372        .476           .933 
B1           189.6113       363.100        .500           .933 
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B2           189.8056       368.799        .470           .933 
B3           189.6583       362.704        .587           .932 
B4           189.7680       363.669        .536           .933 
B5           189.7179       371.555        .347           .934 
B6           189.3511       359.637        .676           .932 
B7           189.5580       360.229        .657           .932 
B8           189.4702       361.784        .690           .932 
B9           189.6803       362.495        .549           .933 
B10          189.7649       365.281        .546           .933 
B11          189.6708       362.404        .619           .932 
B12          189.6176       360.533        .618           .932 
B13          189.5141       367.993        .425           .934 
B14          189.5110       371.584        .372           .934 
B15          189.4577       370.488        .401           .934 
B16          189.4796       367.747        .442           .933 
C1           189.5799       359.779        .614           .932 
C2           189.7492       372.258        .337           .934 
C3           189.8150       369.812        .387           .934 
C4           189.7774       373.664        .325           .934 
C5           189.7053       376.359        .198           .935 
C6           189.7429       375.890        .214           .935 
C7           189.6113       363.100        .502           .933 
C8           189.8056       368.799        .470           .933 
C9           189.6583       362.704        .587           .932 
C10          189.7680       363.669        .536           .933 
C11          189.7179       371.555        .347           .934 
C12          189.3511       359.637        .676           .932 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 48 
Alpha =    .935 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ  - สกุล     นางผสุดี   เลิศวลิยั 
 
วนั  เดือน  ปี     17  มกราคม  2500 
 
ภูมิล ำเนำ      อ าเภอเมือง  จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน     135 หมู่1 ต าบลหว้ยแถลง อ าเภอห้วยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 30240 
 
ประวตัิกำรศึกษำ   
 พ.ศ. 2519  มธัยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนดดัดรุณี จงัหวดัฉะเชิงเทรา 
 พ.ศ. 2524  ครุศาสตรบณัฑิต (วทิยาศาสตร์ทัว่ไป) วทิยาลยัครูจนัทรเกษม 
 
ประวตัิกำรท ำงำน     
                พ.ศ. 2524       โรงเรียนบา้นธารปราสาท อ าเภอโนนสูง จงัหวดันครราชสีมา 
                พ.ศ. 2535       โรงเรียนโนนตูม “รัฐราษฎร์รังสรรค”์ อ าเภอชุมพวง จงัหวดั  
                                            นครราชสีมา 
                พ.ศ. 2541       โรงเรียนชุมชนบา้นทบัสวาย อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 
 พ.ศ.   2542  โรงเรียนชุมชนมณีราษฎร์คณาลยั อ าเภอหว้ยแถลง จงัหวดันครราชสีมา 
                พ.ศ.   2543        โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั อ าเภอห้วยแถลง   
      จงัหวดันครราชสีมา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน                        
                                          โรงเรียนอนุบาลมณีราษฎร์คณาลยั  อ าเภอห้วยแถลง   
      จงัหวดันครราชสีมา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 
      ประถมศึกษานครราชสีมา  เขต  2 
 
ต ำแหน่งปัจจุบัน    ต าแหน่ง ครู  วทิยฐานะช านาญการพิเศษ 
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