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กิตติกรรมประกาศ 
  
 สารนิพนธ์นี้ส าเร็จสมบูรณ์ได้ด้วยความกรุณาอย่างยิ่งจากวิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิม  พระ
เกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยและคณาจารย์สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ซึ่งได้ให้แหล่งความรู้และประสิทธิ์ประสาทความรู้ต่างๆในการศึกษา ค้นคว้า 
ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ที่แห่งนี้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณาเหล่านี้ จึงขอกราบขอบพระคุณ
เป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้ 
 ขอกราบขอบพระคุณในความกรุณาช่วยเหลือแนะน าอย่างดียิ่งจากอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ พระครูสุธีวรสาร ดร . ที่กรุณาให้ค าปรึกษา ข้อเสนอแนะ ตรวจสอบและแก้ไข
ข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด จนท าให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณ ดร.นคร  วิชัยผิน  นายชาญชัย  สุริยบุญ และนายชอบ  โพธิ์หล้า ที่   
กรุณาเป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย และให้ความรู้ ค าแนะน าเพ่ิมเติมทางด้านสถิติ
และปรับปรุงเนื้อหาสาระเพ่ือให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
 กราบขอบพระคุณคณาจารย์วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย ได้เมตตาอบรมสั่งสอนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ ตลอดจนพนักงาน
เจ้าหน้าที่ เพ่ือนนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษาทุกท่าน ที่เป็นก าลังใจรวมถึงผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่มิได้กล่าวนามไว้ ณ ที่นี้ ที่ให้ความร่วมมือ ช่วยเหลือ และให้ก าลังใจด้วยดีเสมอมา 
 ขอบพระคุณคุณครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามการวิจัยครั้งนี้ 
 สุดท้ายนี้ขอการบขอบพระคุณคุณพ่อ คุณแม่ อันเป็นที่ เคารพรักยิ่งของผู้วิจัยผู้ซึ่ง
วางรากฐานการศึกษาท่ีดี และเป็นก าลังใจที่ส าคัญยิ่งของผู้วิจัย 
 คุณค่าและประโยชน์อันใดที่พึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยขอมอบเป็นกตัญญูกตเวทิตา
บูชาพระคุณบิดา มารดา ซึ่งเป็นครูคนแรกของชีวิต คุณครูบาอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่
ให้ชีวิตและคุณธรรมที่เป็นเครื่องชี้น าชีวิต รวมทั้งครอบครัว สามี บุตร ญาติ พ่ีน้องและเพ่ือนที่ดีทุก
ท่าน ที่ได้ให้การดูแล สนับสนุนในทุกๆเรื่องและเป็นก าลังใจในการเรียนและการท าสารนิพนธ์ตลอด
มาจนส าเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์ 
 
 

พรนภา  ช านินอก 
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5621150532014  :    สาขาวิชา : การบริหารการศึกษา : ศษ.ม. (การบริหารการศึกษา) 
ค าส าคัญ             :    การใช้หลักพรหมวิหาร 4 / การบริหารการศึกษา   
                       พรนภา  ช านินอก :   การใช้หลักพรหมวิหาร  4  ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด  3  จังหวัดกาฬสินธุ์  (THE IMPLEMENTATION OF 
BRAHAMVIHARA 4 IN SCHOOL ADMINISTRATION OF YANGTALAT EDUCATIONAL 
DEVELOPMENT NETWORK CENTERS 3, KALASIN MUNICIPALITY, KALASIN) คณะกรรมการควบคุม
สารนิพนธ์ : พระครูสุธีวรสาร, ปร.ด. 131 หนา้. ปี พ.ศ. 2558. 
 

 สารนิพนธ์นี้มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 1) เพ่ือศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์      
2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศและประสบการณ์ใน
การท างานต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ จ านวน 146 คน โดยใช้สูตรของทาโร่ ยามาเน (Taro Yamane) เครื่องมือที่ใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จ านวน 30 ข้อ มีค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Item – Objective Congruence: IOC) ระห ว่ าง  0.67 - 1.00 ค่ าความเชื่ อมั่ นของ
แบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ 0.91 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิจัย 
ได้แก่ ความถี ่ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test และ F-test (One -way ANOVA) 
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1)  การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านมุทิตา รองลงมาได้แก่ ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านกรุณา 
 2) ผลการเปรียบเทียบ พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความ
คิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ 
 3) ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
ดังนี้ ด้านเมตตา ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการท างาน
ให้กับผู้ ใต้บั งคับบัญชา ด้านกรุณา ผู้บริหารควรให้ก าลังใจ ไม่ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับ
ผู้ ใต้บั งคับบัญชา  พร้อมให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ ด้านมุทิตา ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ และแสดงความยินดี
อย่างจริงใจ อาจจะกระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วย วิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอัน
ควร และด้านอุเบกขา ควรปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจาก
ความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 



ฉ 
 

5621150532014  :   MAJOR: EDUCATIONAL ADMINISTRATION; M.Ed.  
          (EDUCATIONAL ADMINISTRATION) 
 KEYWORDS       :    FOUR PRINCIPLES OF GHARAVASA / EDUCATIONAL                
                            ADMINISTRATION 
           PORNNAPA CHAMNINOK : THE IMPLEMENTATION OF BRAHAMVIHARA 4 IN 
SCHOOL ADMINISTRATION OF YANGTALAT EDUCATIONAL DEVELOPMENT NETWORK 
CENTERS 3, KALASIN MUNICIPALITY, KALASIN. ADVISOR : PHRAKROOSUTHEEVORASARN, 
Ph.D. 131 PAGES, YEAR B.E../2558 (2015) 
 The objectives of this thematic paper were: 1) to study the implementation of 
Braham Vihara IV in school administration, 2) to compare the school administration by the 
implementation of   Brahma Vihara IV, and 3) to study suggestions on the school 
administration by the implementation of  Brahma Vihara IV in Yangtalat Educational 
Development Network Centers, Kalasin. The 146 samples obtained from the Taro Yamane’s 
table of sample size were teachers and educational personnel working it the Yang Talat 
Educational Development Network Centers. The research instrument was the five-rating scale 
questionnaire with 30 items of question which its reliability was at the 0.91 levels. The statistics 
to be analyzed the data by the computer grogram were frequency, mean, standard deviation, 
t-test and F-test (One-way ANOVA). 
 The findings of the research were found as follows: 
 1 ) The application of Brahma Vihara for school administration were at the 
high level. When analyzing partially aspects, they were at the high level that can be 
arranged in descending order of means as follows: Empathetic joy, Loving-kindness, 
Equanimity, and Compassion respectively.   
 2) Results of the comparison were found that the teachers who had 
difference in sex and experience had not opinion on the implementation of Brahma 
Vihara for the school administration at the 0.05 level that were not in line with the 
hypotheses.  
 3 ) The teachers suggested for the application of Brahama Vihara in school 
administration as follows: Loving-kindness: the administrators should be the good 
model in consulting, teaching, sharing experience with the educational personnel; on 
Compassion: administrators should support in morality when the educational 
personnel face any problem are ready in consulting and helping to relieve their 
suffering; on Sympathetic Joy: the administrators should sincerely support in morality 
with actions and words such as speaking politely with or showing any suitable 
gestures in talking with the personnel according to time and place; and lastly 
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Equanimity: the administrators should equally serve with personnel without any 
biases.   
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สารบัญภาพ 
 

ภาพประกอบที่ หน้า 
       1.1       กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 3 
 



บทท่ี  1 
บทน ำ 

 
1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประชาชนคนไทยส่วนใหญ่นับถือ และสถาบันศาสนาก็เป็น
สถาบันหนึ่งที่ส าคัญของประเทศไทยนอกเหนือจากสถาบันชาติ พระมหากษัตริย์ ซึ่งตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ได้บัญญัติไว้ว่า รัฐต้องให้ความอุปถัมภ์และคุ้มครอง
พระพุทธศาสนาและศาสนาอ่ืน ส่งเสริมความเข้าใจอันดีและสร้างความสมานฉันท์ระหว่างศาสนิกชน
ทุกศาสนา รวมทั้งสนับสนุนการน าหลักธรรมของศาสนามาใช้เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมและพัฒนา
คุณภาพชีวิต รัฐจะต้องจัดการศึกษาอบรมและสนับสนุนให้จัดการศึกษาอบรมให้เกิดความรู้คู่
คุณธรรม จัดให้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาแห่งชาติ และในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติว่าการจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม และส่งเสริม
ศาสนา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 23)  
 การปฏิรูปการศึกษามุ่งให้เกิดคุณภาพ ทั้งในด้านผลผลิต กระบวนการจัดการ และปัจจัยต่างๆ 
โดยมุ่งหวังให้การศึกษาได้มีการพัฒนาทั้งระบบ  (Whole School Approach : WSA) บุคคลที่มี
ความส าคัญอย่างยิ่งที่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ก็คือผู้บริหารโรงเรียน เพราะต้องเป็น
ผู้น าและผู้ประสานความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่มีความสามารถท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการเรียน     
การสอนและการเรียนรู้ รวมทั้งประสานสัมพันธ์ระดมและจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้ ผู้บริหารโรงเรียนต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมาอยู่
ตลอดเวลา ทั้งนี้อาจจะต้องมียุทธศาสตร์การด าเนินงานที่จะน าไปสู่ความส าเร็จหลาย ๆ ยุทธศาสตร์ เช่น 
ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนัก ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีม 
และยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม เป็นต้น (ดาริ บุญชู, 2545, หน้า 7) ผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นอย่างยิ่งที่
จะต้องมีคุณลักษณะของผู้น าที่เอ้ือต่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ นอกจากคุณลักษณะของผู้น าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งที่ส าคัญอีกประการหนึ่ง
ที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่นคือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรมที่จ าเป็น
ส าหรับการบริหารจัดการศึกษา อันได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมในการครองคน และ
หลักธรรมในการครองงาน ซึ่งหลักธรรมที่จ าเป็นส าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียน
ควรน ามาใช้ เพ่ือการครองคนมีหลากหลายประการ และหลักธรรมที่มีการน าไปใช้มากที่สุดประการ
หนึ่ง คือ พรหมวิหาร 4 (พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), 2549, หน้า 75) 
 หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ส าคัญในการครองคน เพราะการที่เราสามารถ 
ครองใจคนได้ย่อมจะท าให้การปฏิบัติงานประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ  เนื่องจากจะท าให้
เกิดการรวมพลังในการท างานอย่างมหาศาล โดยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่ 
ปรารถนาสันติสุขแก่ชีวิต ประสานโลกให้ร่มเย็น กรุณา ความสงสาร ใฝ่ใจในอันที่จะรับรู้ความเดือดร้อน
แทนผู้อ่ืนเหมือนทุกข์ของตน มุทิตา ความยินดี พลอยชื่นชมยินดีต่อความส าเร็จของผู้อื่นโดยบริสุทธิ์ใจ 
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และอุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง วางเฉย เห็นเป็นธรรมดาของโลก (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), 
2548, หน้า 124) อย่างไรก็ดีเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้ทั้งพระเดชและ
พระคุณในการบริหารงานอย่างเหมาะสมกลมกลืน จึงจะท าให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใช้
หลักธรรมในการครองใจคนที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 ผู้บริหารจ าเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาใน
การบริหารงานเพ่ือให้การท างานมีประสิทธิผลและสร้างภาพพจน์ของผู้บริหารโรงเรียนให้เป็นที่
ศรัทธาและเกิดความเชื่อถือ (อุทาน มีสุขสว่าง, 2549, หน้า 17) 
 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
จ านวน 19 โรงเรียน เปิดสอน 4 ระดับ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
และมัธยมศึกษาตอนปลาย ปัจจุบันมคีรูทั้งสิ้น จ านวน 229 คน จากการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของ
โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ผ่านมา พบว่า บางภาระงานยังไม่ประสบความส าเร็จหรือ
บรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากบางครั้งผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้
ความส าคัญต่อการใช้หลักธรรมในการบริหารจัดการ ส่งผลให้ครูผู้สอนขาดขวัญก าลังใจ ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนไม่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเท่าที่ควร และบางครั้ง
ผู้บริหารโรงเรียนอาจน าหลักธรรมไปปฏิบัติ แต่ไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเข้าใจอันดี 
เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากผู้ปกครองนักเรียนที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน เพ่ือหวังให้บุตรหลาน
เป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด, 2556, หน้า 3) 
 จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น ประกอบกับทางศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 ยังไม่มีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
ผู้วิจัยจึงเกิดแรงบันดาลใจที่จะท าการวิจัย เรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือน าผลการวิจัย
ตลอดจนข้อเสนอแนะไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและเพ่ิมศักยภาพบริหารงานโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
1.2  วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความ
คิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
 1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของ
ครผูู้สอนจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน 
 1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหาร
โรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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1.3  สมมติฐำนของกำรวิจัย 
 1.3.1 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารใน
การบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
แตกต่างกัน 
 1.3.2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายาง
ตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 
 
1.4  กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การวิจัย เรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  ผู้วิจัยได้ใช้แนวคิด
องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 ประการในบริหารงานให้มีประสิทธิภาพของ พระธรรมโกศำจำรย์ 
(ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 76-78) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตาและด้านอุเบกขา ดังภาพประกอบที่ 1.1 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพประกอบที่  1.1  กรอบแนวคิดท่ีใช้ในการวิจัย 

 
1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.5.1 โรงเรียนได้ข้อมูลสารสนเทศด้านการบริหารตามแนวหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารไปปรับใช้ในการบริหารโรงเรียน 
 1.5.2 ได้เผยแพร่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
น าไปใช้ 
 

ตัวแปรตำม                       
(Dependent  Variables) 

ตัวแปรต้น              
(Independent  Variables) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
- เพศ 
- ประสบการณ์            
  ในการท างาน 

กำรใช้หลักพรหมวิหำร 4 ของผู้บริหำรในกำรบริหำร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรบริหำร
กำรศึกษำยำงตลำด 3 จังหวัดกำฬสินธุ์ จ ำแนกเป็น 4 
ด้ำน คือ   
     -  ด้านเมตตา   
     -  ด้านกรุณา   
     -  ด้านมุทิตา 
     -  ด้านอุเบกขา 
 
 
 
     -  ด้านอุเบกขา 
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1.6  ขอบเขตของกำรวิจัย 
 ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตของการวิจัยไว้ดังนี้ 
 1.6.1 ขอบเขตด้ำนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 229 คน (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา ยางตลาด 3, 
2557) 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 146 คน โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 
 1.6.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
 ได้แก่ การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยผู้วิจัยได้ใช้แนวคิดองค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 
ประการในบริหารงานให้มีประสิทธิภาพของ พระธรรมโกศำจำรย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้ำ 76-
78) มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1)  ด้านเมตตา 
  2) ด้านกรุณา 
  3) ด้านมุทิตา 
  4)  ด้านอุเบกขา 
 1.6.3  ขอบเขตด้ำนพื้นที่       
 พ้ืนที่ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ โรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา   
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   
 
1.7 ข้อจ ำกัดของกำรวิจัย 
 การเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้เก็บข้อมูลจากครูผู้สอนของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เท่านั้น ไม่รวมผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรทางการศึกษา ซึ่งไม่ใช่เป้าหมายในการตอบค าถามเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   
 
1.8 นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 กำรใช้หลักพรหมวิหำร 4 หมายถึง การใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเป็นแนวทางใน
การบริหารงานและประพฤติปฏิบัติตนของผู้บริหาร ตลอดจนปฏิบัติต่อผู้อ่ืนอย่างมีอัธยาศัย มีน้ าใจ 
ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
  ด้ำนเมตตำ หมายถึง การแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดี ไมตรีจิต คิดช่วยเหลือ
ให้ผู้อ่ืนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน อันเป็นความคิดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาภาวะปกติ 
  ด้ำนกรุณำ หมายถึง การแสดงออกถึงความสงสารคือการคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
จากความเดือดร้อนทั้งร่างกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์และต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง 
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  ด้ำนมุทิตำ หมายถึง การแสดงออกถึงความชื่นบานเป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้
ดีอันเป็นความคิดรู้สึกเม่ือผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้ามีความสุขอันเป็นความดีแท้ เช่น ได้ลาภยศ
มาโดยบริสุทธิ์ มิได้โกงหรือเบียดเบียนใคร รวมถึงงดเว้นความอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นแก่ตัวเอง 
  ด้ำนอุเบกขำ หมายถึง การแสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริง
เมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแล้วควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็น
การรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
 ควำมคิดเห็น หมายถึง การแสดงออก ทางความรู้สึก ทางอารมณ์ ทางความคิดและการกระท า
ของครูที่มีต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   
 ครูผู้สอน หมายถึง ข้าราชการครูที่ปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโคกค าวิทยา โรงเรียนห้วยเตยวิทยา 
โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนดอนยานาง
ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองเสือ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
วิทยาคาร โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา โรงเรียนโพธิ์ศรีโปร่งแควิทยาเสริม โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 
โรงเรียนค าแมดพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โรงเรียนหนองกาวราษฎร์อ านวย โรงเรียนนาเชือก
พิทยาสรรพ์ โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน และโรงเรียนโคกก่องราษฎร์นุกูล 
 ศูนย์เครือข่ำยพัฒนำคุณภำพกำรบริหำรกำรศึกษำยำงตลำด 3 จังหวัดกำฬสินธุ์ 
หมายถึง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
 กำรบริหำรโรงเรียน หมายถึง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย ด้าน
เมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา และด้านอุเบกขา ของผู้บริหารโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ผู้บริหำรโรงเรียน หมายถึง บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนหรือ      
ผู้รักษาการในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ปัจจัยส่วนบุคคล  หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ 
ประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถามส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 2 เพศ คือ 
1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 
 ประสบกำรณ์ในกำรท ำงำน หมายถึง ประสบการณ์ในการท างานของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส าหรับสารนิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 1) น้อยกว่า  10  ปี  2) ระหว่าง 10 - 20 ปี และ 3) 
มากกว่า 20 ปี 



บทท่ี  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 การวิจัย เรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎี 
ตลอดจนงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ได้น าเสนอตามล าดับดังนี้ 
 2.1  แนวคิดเก่ียวกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 
 2.2  หลักการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4  
 2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.4  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
 2.5  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 
 2.1.1  ความหมายของหลักพรหมวิหาร 4 
 พระไตรปิฏก (2546,11/305/275) ให้ความหมายของ พรหมวิหารธรรม ไว้ว่า พรหม
วิหารธรรม หมายถึง ธรรมเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ หลักธรรมข้อนี้นับว่าเป็นสิ่งส าคัญส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครองที่จ าเป็นจะต้อง
ประพฤตปิฏิบัติ ประกอบด้วย 
  1. เมตตา (ความรัก) คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบ
ประโยชน์และความสุข 
  2. กรุณา (ความสงสาร) คืออยากช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้องบ าบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อน ของคน และสัตว์ทั้งปวง 
  3. มุทิตา (ความเบิกบานพลอยยินดี) เมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีความสุขก็มีใจแช่มชื่นเบิกบาน
เมื่อเห็นเขาประสบความส าเร็จงอกงามยิ่งขึ้นไป ก็พลอยยินดีบันเทิงใจด้วย 
  4. อุเบกขา (ความมีใจเป็นกลาง) คือ มองตามความเป็นจริงโดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอมั่นคง
เที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ พร้อมที่จะ
วินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามความเท่ียงธรรม 
 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (2539, หน้า 195) ได้ทรงตรัสไว้ว่า พระบรม
ศาสดาทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม  คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐอัน
ประกอบด้วย เมตตากรุณา มุทิตา อุเบกขา 4 ประการนี้ และทรงเรียกคุณธรรมนี้ว่า พรหมวิหารธรรม 
เป็นธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข มีรายละเอียดดังนี้ 
  1. เมตตา คือ ภาวะของจิตที่มีเยื่อใยไมตรีจิตคิดเกื้อกูลด้วยประโยชน์ปราศจากอาฆาต
พยาบาท ขึ้งเคียด โกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาที่สงบแช่มชื่น มองด้วยสายตาอันแสดง
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ถึงใจที่เอิบอาบด้วยความปรารถนาดีให้มีความสุข ปราศจากความมุ่งร้ายที่เป็นภัยเวรทั้งปวง เมตตานี้
เป็นพรหมวิหารธรรมข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีข้ึนภายในจิต 
  2. กรุณา คือ ภาวะจิตที่หวั่นไหวไปเพราะความทุกข์ร้อนของผู้อ่ืน เหมือนอย่าง ถ้าซื้อ
ได้ก็จะซื้อความทุกข์ของเขา คือ จะช่วยท าความทุกข์ของเขาให้หมดสิ้นไป จึงมีโอกาสที่ ทนเฉยอยู่
ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพ่ือบ าบัดความทุกข์ ปราศจากความคิดเบียดเบียนซ้ าเติม เห็นใครตก
อยู่ในความทุกข์ไม่มีที่พ่ึงก็อดอยู่ไม่ได้ที่ต้องคิดช่วย กรุณานี้ เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้
มีในจิต 
  3. มุทิตา คือ ภาวะของจิตที่บันเทิงยินดีในเมื่อผู้อ่ืนได้รับความสุขความเจริญด้วยสมบัติ
ต่างๆ ปราศจากความริษยาเห็นใครพรั่งพร้อมด้วยสมบัติก็พลอยมีมุทิตาด้วยตัดความยินร้ายไม่ยินดี
ด้วยเหตุที่ริษยาเสียได้ มุทิตานี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต 
  4. อุเบกขา คือ ภาวะของจิตที่มีอาการเป็นกลาง เห็นเสมอกันในสัตว์บุคคลทั้งหลายใน
คราวสอง คือ ในคราวประสบสมบัติและในคราวประสบวิบัติ ก็ไม่ยินดียินร้ายมองเห็นว่าทุกๆ คนมี
กรรมที่ท าไว้เป็นของของตน จะมีสุข จะพ้นจากทุกข์ จะไม่เสื่อมจากสมบัติที่ได้ก็เพราะกรรมจึงวาง
เฉยได้คือ วาง ได้แก่ไม่ยึดถือไว้ วางลงได้ เฉย คือ ไม่จัดแจงวุ่นวายปล่อยให้เป็นไปตามกรรมหรือตาม
ก าหนดของกรรม อุเบกขานี้เป็นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ่งซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่พึงอบรมให้มีขึ้นในจิต 
 พระธรรมปิฎก (2540, หน้า 124) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหาร 4 “เป็นหลักความประพฤติที่
ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เพ่ือ เป็นหลักใจและก ากับความประพฤติจึงได้ชื่อว่าด าเนินชีวิตหมด
จด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบ พรหมวิหารนี้ บางทีแปลว่า ธรรมเครื่องอยู่
อย่างพรหมธรรมประจ าใจที่ท าเป็นพรหมหรือเสมอด้วยพรหม หรือธรรมเครื่องอยู่ของท่านผู้มีคุณอัน
ยิ่งใหญ ่บางทีเรียกว่า อัปปมัญญา 4 เพราะแผ่เสมอโดยทั่วไปในมนุษย์ สัตว์ทั้งหลาย ไมม่ีประมาณ ไม่มี
ขอบเขต เนื่องจากพรหมวิหารมีในผู้ใด ย่อมท าให้ผู้นั้นประพฤติปฏิบัติเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน ผู้ด ารงในพรหม
วิหาร ย่อมช่วยเหลือมนุษย์ สัตว์ ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ด้วยอุเบกขาแม้จะ
มีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยเพ่ือมิให้เสียธรรม  พรหมวิหาร 4 ประกอบด้วย
เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา” 
 พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2540, หน้า 125) กล่าวไว้ว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็น
หลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลาย
โดยชอบ ประกอบด้วย 
  1. เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดี อยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรี
และคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
  2. กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
  3. มุทิตา หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอก
งามยิ่งข้ึนไป 
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  4. อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย
แลปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตน
ได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน ผู้ด ารงใน
พรหมวิหาร 4 ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วย
อุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม 
 พิสิฐ  เจริญสุข  (2543 , หน้า 120) กล่าวไว้ว่า  พรหมวิหารธรรม  คือธรรมเป็น              
หลักประจ าใจ ก ากับพฤติกรรมคนในองค์การ ในสังคมให้เป็นไปโดยชอบธรรม ถูกต้องท านองคลอง
ธรรม ก่อให้เกิดอานิสงส์นานัปการโดยเฉพาะเมตตาธรรม ซึ่งได้รวบรวมไว้11 ประการดังนี้ 1) ยามตื่น
ก็เป็นสุข 2) ยามหลับก็เป็นสุข 3) ยามฝันก็ฝันดี ไม่มีฝันร้าย 4) เป็นที่รักของคนทั้งปวง 5) เป็นที่รัก
ของสัตว์โลกท้ังมวล6) เทพยินดีคุ้มครองรักษา 7) ภัยพิบัติ ศาสตราวุธ ยาพิษ ไม่แผ้วพานกร้ ากราย 8) 
มีจิตที่มั่นคงมีเสถียรภาพ 9) มีผิวพรรณผ่องใส ใบหน้าอ่ิมเอิบ 10) เมื่อเวลาสิ้นใจก็มีสติ11) เมื่อยังไม่
ก้าวสู่โลกกุตรธรรมก็สู่สุขคติในพรหมโลก 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน) (2543, หน้า 195)กล่าว
ไว้ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่หรือผู้ประเสริฐ เป็น
ธรรมเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข โดยให้ผู้ปฏิบัติน าไปใช้ดังนี้ ขั้นแรกให้ปฏิบัติด้วยจิตคิด
เกื้อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคลทั้งหลาย คือ เมตตาซึ่งมีอาการเป็นความคิดเกื้อกูล ต่อจากนั้นเมื่อได้
เห็นหรือได้ยินหรือได้คิดว่าเขามีความทุกข์เดือดร้อนก็ปฏิบัติช่วยบ าบัดทุกข์ให้คือ กรุณาซึ่งมีอาการ
ช่วยบ าบัดทุกข์จากนั้นครั้นได้เห็นเขามีสุขไม่มีทุกข์ ก็พลอยยินดีบันเทิงใจ คือ มุทิตาซึ่งมีอาการพลอย
ยินดี และเม่ือไม่มีกิจที่ควรจะท าต่อไป ก็อุเบกขา คือ ดูอยู่เฉยๆ 
 ดนัย ไชยโยธา (2544, หน้า 146) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหาร 4 หมายถึง ธรรมอันเป็น
เครื่องอยู่ของพรหมหลักธรรมส าหรับผู้ใหญ่หรือผู้ปกครอง หลักธรรมนี้เป็นธรรมส าหรับทุกคน เช่น 
บิดา มารดา ครูอาจารย์หัวหน้าหน่วยงานและนักบริหาร ซึ่งพรหมวิหารธรรมมี ดังนี้ 
  1. เมตตา ความรักใคร่เอ็นดู  หมายถึง ความปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืนให้มีความสุข 
ความส าเร็จและความเจริญรุ่งเรืองตามสมควรแก่สภาพ 
  2. กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พ้นทุกข์ หมายถึง ความปรารถนาจะช่วยผู้อื่นให้พ้น
ความทุกข์ยาก เห็นอก เห็นใจช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน 
  3. มุทิตา ความมีจิตพลอยยินดีเมื่อผู้ อ่ืนได้ดี หมายถึง การแสดงความยินดีเมื่อผู้อ่ืน
ประสบความเจริญ เช่น การเลื่อนฐานะ ต าแหน่ง ยศ เป็นต้น มุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถก าจัด
ความอิจฉาริษยาได้ เพราะการอิจฉาริษยาผู้อ่ืนย่อมมีแต่ความทุกข์จิตใจจะหาความสุขสงบไม่ได้ แต่
บุคคลที่มีมุทิตาจะมีความสุขใจ หน้าตาสดชื่น แจ่มใส และเป็นที่รักของคนท่ัวไป 
  4. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจ ไม่เสียใจ เมื่อผู้ อ่ืนถึงความวิบัติ หมายถึง ความ
ไว้วางใจเป็นกลาง 
 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2546, หน้า 124) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหาร 4 คือ ธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็น
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หลักใจและก ากับความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดย
ชอบ ประกอบด้วย 
  1. เมตตา หมายถึง ความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและ
คิดท าประโยชน์แก่มนุษย์สัตว์ทั่วหน้า 
  2. กรุณา หมายถึง ความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ ใฝ่ใจในอันจะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของปวงสัตว์ 
  3. มุทิตา หมายถึง ความยินดีในเมื่อผู้อื่นอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการ
แช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุข เจริญงอก
งามยิ่งข้ึนไป 
  4. อุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณา
เห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเที่ยงตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่
สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัย
และปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉย สงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบ
ตนได้ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเองหรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน 
 แก้ว ชิดตะขบ (2547, หน้า 93) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหาร หมายถึง ธรรมเป็นเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐธรรมประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ธรรมที่ต้องมีไว้เป็น
หลักและก ากับความประพฤติให้เป็นไปโดยชอบ ถูกต้องตามธรรมนองคลองธรรม จึงจะชื่อว่าด าเนิน
ชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายโดยชอบประกอบด้วย 4 อย่าง คือ 
  1. เมตตา ความรักใคร่ปรารถนาจะให้เขาเป็นสุข ค าว่า “เมตตา” หมายถึง ความสนิทสนม 
คือ ความรักใคร่ที่เว้นจากราคะ ความก าหนัด ได้แก่ ความปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญแก่
ผู้อ่ืน ความปรารถนาดีอยากให้มีความสุข ความมีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท าประโยชน์แก่มนุษย์และ
สัตว์ทั่วหน้า 
  2. กรุณา ความสงสาร คิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ค าว่า “กรุณา” หมายถึง ความหวั่นใจ
เมื่อเห็นคนอ่ืนได้รับความทุกข์ร้อน ได้แก่ปรารถนาเพ่ือจะปลดเปลื้องความทุกข์ร้อนของเขาหรือ 
ความสงสารคิดจะช่วยให้เขาพ้นทุกข์ ความใฝ่ใจอันที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ปวงสัตว์ 
  3. มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีค าว่า “มุทิตา” หมายถึง ความชื่นบาน ได้แก่
ความพลอยยินดีในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีหรือความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนมีความอยู่ดีมีสุข มีจิตใจผ่องใสบันเทิง
ประกอบด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอต่อสรรพสัตว์ผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้
ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งข้ึนไป 
  4. อุเบกขา ความวางเฉย ไม่ดีใจไม่เสียใจ เมื่อผู้ อ่ืนถึงความวิบัติ ค าว่า “อุเบกขา” 
หมายถึง ความวางเฉย ได้แก่ วางตนเป็นกลาง ในเมื่อจะแผ่เมตตาไปก็ไม่สมควร เช่น เอาใจช่วยโจร 
เป็นต้น หรือความวางใจเป็นกลางอันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรง  
เที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์ทั้งหลายกระท าแล้วอันควร
ได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จัก
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วางเฉย สงบใจ มองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดี เขาสมควรรับผิดชอบ
ตนเองหรือเขาได้รับผลอันสมควรกับความรับผิดชอบของเขา 

 พระธรรมกิตติวงศ์ (2547, หน้า 8) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหารธรรม หมายถึง บุคคลผู้มี
คุณธรรมครบถ้วนบริบูรณ์เท่านั้น มี 4 ประการ คือ 
  1. เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผู้ อ่ืน ไม่มีเล่ห์เลี่ยม ดูได้จากสี
หน้าที่บ่งบอก คือ ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูจากการกระท าที่มุ่งหวังให้ผู้อื่นมีดียิ่งๆ ขึ้นไป 
  2. กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพ่ือนมนุษย์ร่วมโลก ยามเห็นผู้อื่นมีความ
ล าบากก็ทนอยู่ไม่ได้ ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุน ด้วยความเต็มใจเสมอ ในท านอง
สุขก็สุขด้วย นั่นเทียว 
  3. มุทิตา ความชื่นชมยินดีในความส าเร็จสมหวังของผู้อื่น ไม่แสดงความอิจฉาริษยาด้วย
การทนดูทนเห็นคนที่เขาดีกว่าตัวไม่ได้ ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจิตต่อบุคคลอ่ืนหรือชื่นชมต่อ
ความส าเร็จของผู้อื่นโดยไม่ต้องบังคับใจ 
  4. อุเบกขา ความวางเฉยในเมื่อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทับถมซ้ าเติมและเมื่อผู้อ่ืน
ผิดพลาดหรือได้รับความวิบัติ ไม่แสดงอาการสมน้ าหน้าเมื่อเขาพลาดเป็นต้น 

 หลวงเทพดรุณานุศิษฏ์ (ทวีรมธัช) (2548, หน้า 429) ให้ความหมายของพรหมวิหารไว้ว่า 
พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่ พรหมวิหารเป็นหลักธรรมส าหรับทุกคน 
เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐและบริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ได้แก่ 
  1. เมตตา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนได้รับสุข ความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนปรารถนาความสุข
เกิดขึ้นได้ทั้งกายและใจ เช่น ความสุขเกิดการมีทรัพย์ ความสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์เพ่ือการ
บริโภค ความสุขเกิดจากการไม่เป็นหนี้ และความสุขเกิดจากการท างานที่ปราศจากโทษ เป็นต้น 
  2. กรุณา ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์ ความทุกข์ คือ สิ่งที่เข้ามาเบียดเบียนให้เกิด
ความไม่สบายกายไม่สบายใจ 
  3. มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดี ค าว่า “ดี” ในที่นี้ หมายถึง การมีความสุขหรือมีความ
เจริญก้าวหน้า ความยินดี เมื่อผู้ อ่ืนได้ดีจึงหมายถึง  ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนมีความสุขความ
เจริญก้าวหน้ายิ่งๆ ขึ้น ไม่มีจิตใจริษยา เราต้องหมั่นฝึกหัดตนให้เป็นคนที่มีมุทิตา เพราะจะสร้างไมตรี
และผูกมิตรกับผู้อื่นได้ง่ายและลึกซึ้ง 
  4. อุเบกขา การรู้จักวางเฉย หมายถึง การวางใจเป็นกลางเพราะพิจารณาเห็นว่าใครท า
ดีย่อมได้ดี ใครท าชั่วย่อมได้ชั่ว ตามกฎแห่งกรรม คือ ใครท าสิ่งใดไว้สิ่งนั้นย่อมตอบสนองคืน บุคคล
ผู้กระท า เมื่อเราเห็นใครได้รับผลกรรมในทางที่เป็นโทษเราก็ไม่ควรดีใจหรือคิดซ้ าเติมเขาในเรื่องที่
เกิดขึ้น เราควรมีความปรารถนาดี คือพยายามช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์ในลักษณะที่ถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม ธรรม 4 อย่างนี้ เป็นเครื่องหนุนอยู่ของท่านผู้ใหญ่ 
 พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 76) กล่าวถึง หลักความประพฤติ
ของผู้บริหารและปฏิบัติตนต่อผู้อ่ืนและมีอัธยาศัย มีน้ าใจ 4 ประการ ดังนี้ 
  1. เมตตา คือ การแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดี ไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืน
ประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน อันเป็นความคิดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชาภาวะปกติ 
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  2. กรุณา คือ การแสดงออกถึงความสงสารคือการคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความ
เดือดร้อนทั้งร่างกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์และต้องการความช่วยเหลือโดย
เป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง 
  3. มุทิตา คือ การแสดงออกถึงความชื่นบานเป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดีอัน
เป็นความคิดรู้สึกเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้ามีความสุขอันเป็นความดีแท้  เช่น ได้ลาภยศมา
โดยบริสุทธิ์ มิได้โกงหรือเบียดเบียนใคร รวมถึงงดเว้นความอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นแก่ตัวเอง 
  4. อุเบกขา คือ การแสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริงเมื่อ
ตัดสินใจในเรื่องใดแล้วควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็นการ
รักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
 บุญมี แท่นแก้ว (2549, หน้า 173) กล่าวไว้ว่า ความหมายของพรหมวิหารมีดังนี้ 
  1. เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดีมีไมตรีจิต ต้องการความช่วยเหลือให้ทุกคน
ประสบประโยชน์และความสุข 
  2. กรุณา ความสงสาร คือ ความอยากช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ใฝ่ใจที่จะปลด
เปลื้อง บ าบัดความทุกข์ยาก เดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง 
  3. มุทิตา ความเบิกบานพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข จิตใจแช่มชื่นแจ่มใสเบิกบานเมื่อ
เห็นเขาประสบความส าเร็จ งอกงามยิ่งข้ึนไปก็พลอยยินดี ปรีดาปราโมทย์บันเทิงใจด้วย 
  4. อุเบกขา ความมีใจเป็นกลาง คือ มองตามความเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ
มั่นคง แน่วแน่ เที่ยงตรงดุจตราชั่ง มองเห็นการที่บุคคลจะได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุผลที่ตน
ประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยวางตนและปฏิบัติไปตามความเท่ียงธรรม 
 ไสว มาลาทอง (2549, หน้า 12) กล่าวไว้ว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่ของ
ท่านผู้ใหญ่ธรรมประจ าใจอันประเสริฐมี 4 อย่าง คือ 
  1. เมตตา แปลว่า ความรัก ความปรารถนาดี มีไมตรีจิต คิดช่วยเหลือให้ทุกคนในโลกนี้
ประสบประโยชน์และความสุขโดยทั่วกัน จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของเมตตานั้นอยู่ที่การฝึกอบรมจิตใจ
ของเราเองเป็นส าคัญ คือ ฝึกจิตให้มีความเยือกเย็น มีเมตตาอารีต่อสรรพสัตว์ทั่วหน้าไม่ว่าประเภทใด
สัตว์ทุกประเภท มีความรักในชีวิตของตนเสมอเหมือนกันหมด สัตว์ทุกประเภทมีความรักความสุข
เกลียด ทุกข ์เท่าเทียมกันไม่มียกเว้น การฝึกเพ่ือให้เกิดเมตตา หรือวิธีปลูกฝังเมตตามี 2 วิธีคือ 
   1.1 การปฏิบัติตนตามปกติเป็นการแผ่เมตตาอยู่เป็นนิจ เพราะเมตตานั้น หมายถึง
การกระจายความหวังดีของตนให้กว้างขวางออกไปเรื่อยๆ เรียกว่า “อโณธาผรณา” หวังให้สรรสัตว์มี
ความสุขโดยไม่จ ากัด และไม่หวังผลตอบแทนใดๆทั้งสิ้น และต้องปฏิบัติตามประจ าเป็นนิจจน
กลายเป็นอุปนิสัยหรือมีจิตส านึก ถ้าวันไหนไม่ได้ท าก็คล้ายๆ กับขาดอะไรไปสักอย่าง ดังนั้นการแผ่
เมตตาต้องฝึกทุกวันก่อนท าสมาธิก่อนนอน กล่าวคือ การตั้งใจไว้เสมอว่าขอให้มนุษย์และสัตว์ทั้งปวง
ขอให้เขาสุขโดยทั่วกัน 
   1.2 การปฏิบัติอย่างเป็นพิธีการ คือ แผ่เมตตาตามแบบที่ครูบาอาจารย์ท่านได้สอน
ไว้ เช่น ท่านวางระเบียบไว้ให้แผ่เมตตาหลังจากไหว้พระสวดมนต์เราก็แผ่เมตตา สอนให้เราแผ่ก่อน
นอน เราก็แผ่ก่อนนอน ท่านแต่งบทสวดหรือบทแผ่เมตตาไว้อย่างไร เราก็ว่าไปตาม อย่างนี้ เรียกว่า
ท าเป็นพิธีการ นอกจากนั้น ท่านยังแนะน าวิธีแผ่เมตตาโดยแผ่ไปแบบเจาะจงแก่ผู้ใดผู้หนึ่ง เรียกว่า 
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โอธิสผรณา อานิสงส์ของการแผ่เมตตา คือ กระแสจิตที่ระคนด้วยเมตตานั้นย่อมปรุงใจของผู้แผ่เมตตา
นั่นเองท าให้สงบเยือกเย็นและในโอกาสเดียวกันก็เข้าไปคลี่คลายมุ่งร้ายในจิตใจผู้คิดมุ่งร้ายต่อเราให้
คลายความเหี้ยมโหดลดลงด้วย 
  2.กรุณา แปลว่า ความสงสาร คือ คิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อน
ได้แก่ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง การปฏิบัติเกี่ยวกับ
กรุณานั้น เริ่มแรกด้วยการปลูกฝังความสงสาร ผู้ได้รับความล าบากเกิดขึ้นในใจเมื่อมีคุณธรรม คือ 
กรุณาในใจแล้วการแสดงออกย่อมจะเกิดขึ้นตามแต่เหตุการณ์นั้น เช่น การช่วยเหลือคนเจ็บช่วยเหลือ
คนก าพร้าอนาถา ช่วยเหลือคนขาดแคลน กรุณา เป็นเรื่องของความสงสาร เมื่อเห็นคนหรือสัตว์
ประสบความทุกข์เดือดร้อน มีความรู้สึกหวั่นไหวไปกับความทุกข์เดือดร้อนของคนอ่ืน จนไม่อาจที่จะ
นิ่งอยู่เฉยได้ ความกรุณาจึงเป็นคุณธรรมส าคัญท่ีจะท าให้คนเป็นนักเสียสละพร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ได้รับความสุข คุณธรรมข้อนี้ส่อแสดงว่าผู้ประพฤติจะต้องมีฐานคุณธรรมเรื่องเมตตา
สูงมาก จนมองเห็นสภาพชีวิตของผู้อ่ืนเป็นเช่นกับตน ดังนั้น ความทุกข์ของผู้อ่ืนตนจึงทนอยู่ไม่ได้ 
จะต้องหาทางช่วยเหลือในทันทีทันใดเท่าที่สามารถจะช่วยได้ เป็นต้นว่า เมื่อเกิดอุทกภัย วาตภัยหรือ
อัคคีภัย ผู้มีจิตใจกรุณาก็จะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้จะต้องช่วยเหลือเป็นต้นว่า ส่งเสื้อผ้าอาหารและอ่ืนๆ ไป
บรรเทาความทุกข์ความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับเคราะห์กรรม 
  3. มุทิตา ได้แก่ ความชื่นบาน กล่าวคือ ความพลอยยินดีด้วยในเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้ดี ข้อ
มุทิตานี้เป็นหลักธรรมของผู้มีลักษณะใจกว้างขวาง ยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน นับได้ว่าเป็นการกระท า 
บุญหรือความดีอย่างหนึ่ง ตัวอย่างเช่น นักกีฬาแข่งขันกีฬา เมื่อฝ่ายตรงข้ามชนะก็แสดงออกซึ่งความ
ยินดีที่ชนะไม่มีอิจฉาริษยาหรือกลั่นแกล้ง คุณธรรมข้อนี้ยังหมายถึงการให้การสนับสนุน แก่ผู้สร้าง
ประดิษฐ์สิ่งต่างๆ เพ่ือประโยชน์แก่สังคมด้วย 
  4. อุเบกขา ได้แก่ การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริงกล่าวคือ ในการตัดสิน
เรื่องใดๆ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง ด้วยความเที่ยงธรรมสามารถใช้
สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องประกอบด้วยเหตุผล แล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็น 
สุขุมรอบคอบ สามารถด ารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้ พรหมวิหารธรรมทั้ง 4 
ประการนี้ เป็นธรรมอยู่อย่างประเสริฐ ซึ่งจัดเป็นหลักธรรมประจ าใจและก ากับความประพฤติ เป็น
ธรรมจ าเป็นอย่างยิ่งในสังคมไทย ซึ่งในปัจจุบันนี้อ านาจวัตถุนิยมบีบรัดให้ต้องเป็นคนใจแคบเห็นแก่
ตัวการฝึกฝนให้สามารถรักและเมตตาแม้แต่ศัตรูเราก็ยอมได้  จะได้ชื่อว่าเป็นชาวพุทธที่แท้จริง ตาม
หลักธรรมของพระพุทธศาสนาที่ว่า “พึงเมตตาให้แก่โจรผู้ก าลังตัดหรือเลื่อยอวัยวะ เช่น แขนหรือขา
ของตน ใครมีความโกรธต่อโจรผู้ก าลังกระท าการดังกล่าวนั้น ก็ไม่ชื่อว่าเป็นสาวกของเรา”ดังนั้น การ
ฝึกฝนในเรื่องปฏิบัติพรหมวิหารธรรมในเบื้องต้นควรปฏิบัติดังนี้ 1) มองผู้อื่นในแง่ดี ตั้งความปรารถนา
ดีต่อคนทั่วไป 2) แผ่เมตตา 3) ขวนขวายให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้อ่ืน 4) สนับสนุนและเข้าร่วมใน
งานสาธารณประโยชน์ 5) ไม่เย้ยหยัน รังแก และริษยาผู้อ่ืน 6) แสดงความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนประสบ
ความส าเร็จ 7) วางใจเป็นกลางมองสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงและในล าดับต่อไปควรเลือกปฏิบัติ
ตามวาระ คือ ด้านเมตตา ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาปกติหรือเหตุการณ์ทั่วไป ด้านกรุณา ควรเจริญ
หรือปฏิบัติในเวลาเมื่อคนอ่ืนได้รับความทุกข์และเดือดร้อน ด้านมุทิตา ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลา
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เมื่อคนอ่ืนได้ดี หรือประสบความส าเร็จ ด้านอุเบกขา ควรเจริญหรือปฏิบัติในเวลาเมื่อคนอ่ืนเขาถึง
ความวิบัติและหมดหนทางที่จะช่วยเหลือใดๆ ได้แล้ว 
 กิตติทัศน์ ผกาทอง (2551, หน้า 171) กล่าวว่า พรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรมส าหรับการ
ด ารงตนของผู้น า ซึ่งโบราณเปรียบผู้น าดุจพรหม คือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่และมีอ านาจ ประกอบด้วย 
  1. เมตตา หมายถึง การมีจิตที่เป็นกุศลเปี่ยมด้วยความรัก ไม่ผูกโกรธและพยาบาทต่อ
เพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. กรุณา หมายถึง มีจิตคิดจะช่วยเหลือและปลดเปลื้องความทุกข์ตลอดเวลาเป็นคน
อาสาช่วยแบ่งเบาภาระอย่างสม่ าเสมอ 
  3. มุทิตา หมายถึง อัธยาศัยไมตรีจิตที่งดงามและผ่องใส ยินดีในความสุขและความ
สมหวังของผู้อื่น แม้นมีทุกข์หรือประสบเคราะห์กรรมก็ไม่คิดจะซ้ าเติมหรือเยาะเย้ยให้ต้องเจ็บช้ าน้ าใจ 
  4. อุเบกขา หมายถึง การประพฤติและปฏิบัติที่เที่ยงตรงและเป็นกลาง ไม่เอนเอียงด้วย
ความรักและความชัง ค านึงถึงผลของการกระท าของสัตว์ทั้งหลายที่ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่วเป็นที่ตั้ง 
เรียกว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระท า” ไม่ลุแก่อ านาจ  ไม่เหิมเกริมซ้ าเติมผู้อ่ืนเพราะตนอยู่ใน
ฐานะที่ได้เปรียบ 
 พระราชธรรมนิเทศ (พะยอม กลฺยาโณ) (ออนไลน์) กล่าวไว้ว่า หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ซึ่งเป็นหมวดธรรมที่ใช้ในการบริหาร เรียกว่า หลักธรรมส าหรับการด ารงตน ซึ่งโบราณเปรียบผู้น าดุจ
พรหม คือบุคคลผู้ยิ่งใหญ่และมีอ านาจ ประกอบด้วย 
  1. เมตตา (Loving-Kindness) หมายถึง การมีจิตใจที่เป็นกุศล และเปี่ยมด้วยความรัก
ไม่ผูกโกรธ และพยาบาทต่อเพ่ือนร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2. กรุณา (Compassion) หมายถึง มีจิตคิดจะช่วยเหลือและปลดเปลื้องความทุกข์
ตลอดเวลาเป็นคนอาสาช่วยแบ่งเบาภาระอย่างสม่ าเสมอ 
  3. มุทิตา (Sympathetic Joy) หมายถึง อัธยาศัยไมตรีจิตที่งดงามและผ่องใสยินดีใน
ความสุขและสมหวังของผู้อ่ืน แม้นมีทุกข์หรือสงเคราะห์กรรมก็ไม่คิดจะซ้ าเติมหรือเยาะเย้ยให้ต้อง
เจ็บช้ าน้ าใจ 
  4. อุเบกขา (Neutrality) หมายถึง การประพฤติและปฏิบัติที่เที่ยงตรง และเป็นกลางไม่
เอนเอียงด้วยความรักและความชัง ค านึงถึงผลของการกระท าของสัตว์ทั้งหลายที่ท าดีได้ดีท าชั่วได้ชั่ว
เป็นที่ตั้ง เรียกว่า “ค่าของคนอยู่ที่ผลของการกระท า” ไม่ลุแก่อ านาจ ไม่เหิมเกริมซ้ าเติมผู้อ่ืนเพราะ
ตนอยู่ในฐานะท่ีได้เปรียบ 
 สรุปได้ว่า พรหมวิหาร แปลว่า ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่พรหมวิหารเป็น
หลักธรรมส าหรับทุกคน เป็นหลักธรรมประจ าใจที่จะช่วยให้เราด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างประเสริฐ  และ
บริสุทธิ์ หลักธรรมนี้ประกอบด้วย 1) เมตตา ความปรารถนาให้ผู้ อ่ืนได้รับสุข 2) กรุณา ความ
ปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์3) มุทิตา ความยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้ดีและ 4) อุเบกขา การรู้จักวางเฉย พรหม
วิหาร 4 เป็นธรรมประจ าใจของผู้ประเสริฐหรือผู้มีจิตใจยิ่งใหญ่กว้างขวาง เป็นหลักธรรมส าหรับการ
ด ารงตนของผู้น า ซึ่งโบราณเปรียบผู้น า ดุจพรหม คือ บุคคลผู้ยิ่งใหญ่และมีอ านาจ เป็นธรรมเครื่องอยู่
อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐหลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็น
หลักใจและก ากับความประพฤติ จึงชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจดและปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 
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 จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้น าแนวคิด
องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 ในบริหารงานให้มีประสิทธิภาพของ พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) 
(2549, หน้า 76-78)  มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย เรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 4 ด้าน ดังนี้ 
  1. ด้านเมตตา หมายถึง การแสดงออกถึงความรักความปรารถนาดี  ไมตรีจิต คิด
ช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดยทั่วกัน อันเป็นความคิดที่มีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา
ภาวะปกต ิ
  2. ด้านกรุณา หมายถึง การแสดงออกถึงความสงสารคือการคิดจะช่วยเหลือผู้อ่ืนให้พ้น
จากความเดือดร้อนทั้งร่างกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์และต้องการความ
ช่วยเหลือโดยเป็นการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ไม่เบียดเบียนใครรวมทั้งตนเอง 
  3. ด้านมุทิตา หมายถึง การแสดงออกถึงความชื่นบานเป็นความพลอยยินดีเมื่อเห็นผู้อื่น
ได้ดีอันเป็นความคิดรู้สึกเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชามีความก้าวหน้ามีความสุขอันเป็นความดีแท้ เช่น ได้ลาภ
ยศมาโดยบริสุทธิ์ มิได้โกงหรือเบียดเบียนใคร รวมถึงงดเว้นความอิจฉาริษยาผู้อื่นเห็นแก่ตัวเอง 
  4. ด้านอุเบกขา หมายถึง การแสดงออกถึงการวางใจเป็นกลางโดยพิจารณาข้อเท็จจริง
เมื่อตัดสินใจในเรื่องใดแล้วควรพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญามีเหตุผลถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็น
การรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เพ่ือผดุงไว้ซึ่งความถูกต้อง 
 2.1.2  ประโยชน์ของพรหมวิหาร 
  1) คุณค่าและประโยชน์ของพรหมวิหาร 
   คุณธรรมข้อพรหมวิหารนี้เป็นธรรมเครื่องประพฤติอันประเสริฐ  เป็นคุณธรรมของ
ท่านผู้ใหญ่ ผู้ปกครอง มีความส าคัญอย่างยิ่งที่คนในสังคมต่างๆ ควรน าไปปฏิบัติเพ่ือความสงบสุข 
ความรักใคร่กลมเกลียวสามัคคีต่อกัน รวมถึงก่อให้เกิดความยุติธรรมต่อผู้คนในสังคมโดยไม่มีการ
ล าเอียงเพราะรักใคร่เป็นต้น  
  ชะลอ อุทกภาชน์ (2529, หน้า 586) กล่าวว่า “พรหมวิหารนี้ เป็นหลักจริยศาสตร์สังคม
ของพุทธศาสนาพึงจะต้องน าไปถือปฏิบัติ” เมื่อบุคคลได้บ าเพ็ญแล้วนอกจากจะก่อให้เกิดความสุข 
ความผ่องใสแห่งจิตใจและส่งผลมาถึงกายแล้ว  ยังเป็นแรงกระตุ้นให้เกิดมโนธรรมอันดีงาม เป็น
จริยธรรมเพ่ือการปกครองได้เป็นอย่างดียิ่ง ดังนั้นจึงเป็นหลักธรรมที่ควรน าไปใช้ปฏิบัติในการปกครอง 
และใช้เป็นจริยธรรมส าหรับเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือระหว่างสังคมได้เป็นอย่างดี พ.ต.อ. ชะลอ 
อุทกภาชน์ กล่าวว่า “บุคคลผู้ซึ่งเป็นผู้น าหรือผู้บังคับบัญชา ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้หลักจริย
ศาสตร์สังคมของพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหาร เป็นเครื่องผูกจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาของตนไว้ให้มั่นคง” 
พรหมวิหารย่อมส่งผลดีในทางการปกครองบังคับบัญชาแก่บุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะบุคคลเหล่านี้
เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมในด้าน
ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาย่อมจงรักภักดี มีก าลังกายใจช่วย
สร้างพลังสามัคคีให้มั่นคงแน่นเฟ้นในกลุ่มชนเหล่านั้น ในทางตรงกันข้ามพวกเขาย่อมจะไม่พยายาม
แสดงกิริยาต่อต้านขัดขืนต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  
ก่อให้เกิดความส าเร็จในทุกๆงาน  



15 

  พระธรรมปิฎก (2542, หน้า 754) กล่าวไว้ว่า การที่กล่าวว่า เมตตา รวมทั้งพรหม
วิหารอื่นๆ ด้วยเป็นธรรมของผู้ใหญ่เท่านั้น อันที่จริงความเดิมเป็นธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่ ท่านผู้เป็น
ใหญ่ในที่นี้หมายถึงผู้ประเสริฐ คือผู้มีจิตใจกว้างขวางยิ่งใหญ่ หรือยิ่งใหญ่ด้วยคุณธรรมความดีงาม 
มิใช่หมายถึงผู้ใหญ่ในความหมายอย่างท่ีเข้าใจกันสามัญ 
  หลักธรรมอันเป็นจริยศาสตร์ทางสังคมของพุทธศาสนาในข้อนี้มีผลดีอย่างมากต่อผู้คนใน
สังคม ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอนวางหลักอันสมควร ที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันในสังคม 
โดยพระองค์ทรงสอนให้บุคคลแต่ละคน ที่มีการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสังคม         ทุก
ระดับชั้น ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน เพ่ือจะช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข, ให้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก   ผู้
ด้อยกว่าตนในด้านต่างๆ มีสถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้น, ให้แสดง
ความพลอยยินดีต่อกันและกันเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามต่อ
กันอันจะส่งผลให้เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันยิ่งๆ ขึ้น และให้เคารพต่อหลักการ กฎระเบียบ
กฎหมายบ้านเมือง กฎศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์โดยเหตุผลก็คือเพ่ือ
ความสุขสงบ ความเรียบร้อย และความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนในสังคม ผู้บ าเพ็ญพรหมวิหารนี้ 
ย่อมได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความปรารถนาดี ความหวังดีโดยส่วนเดียว หาได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อ่ืนไม่ ผล
ที่ผู้ให้ได้รับเพียงแต่คุณค่าทางจิตใจเท่านั้นกล่าวคือย่อมเกิดความรู้สึกอ่ิมเอิบใจเป็นสุข มีแต่ความหวัง
ดีต่อผู้คนในสังคมปรารถนาช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ หลักพรหมวิหารนี้เป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทุก
ชาติทุกภาษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปต่างๆ การก่อตั้งกองทุนเพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ มีการตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา  การสาธารณสุข และการกุศลอ่ืนอีก
มากมาย ล้วนแต่มาจากผลของจิตใจที่มีการบ าเพ็ญพรหมวิหารของมนุษยชาติทั้งสิ้นพระพิมลธรรม  
กล่าวว่า “ผลการบ าเพ็ญพรหมวิหารของมนุษยชาตินี้พึงเห็นได้ในองค์การกุศลสาธารณะต่างๆ อันชน
ที่เจริญแล้วก่อตั้งขึ้น” ตัวอย่างเช่น มูลนิธิร็อคกีเฟ็ลเลอร์ตั้งขึ้นมาเพ่ือช่วยในด้านศาสนา การศึกษา 
และการสาธารณสุข ซึ่ง เดล คาร์เนกี (อาษา ขอจิตต์เมตต์ แปล, 2542, หน้า 570) กล่าวถึงผู้ก่อตั้ง
มูลนิธินี้ว่า “นายยอห์น ดี.ร๊อดกีเฟ็ลเลอร์ เขาประสบความสันติสุขแห่งจิตใจ และได้รับความสุขเป็น
อย่างดี” พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนพรหมวิหารไว้เพ่ือประโยชน์สุขส่วนรวมของมนุษยชาติเพราะเป็น
คุณธรรมประจ าใจอันดีงามส าหรับก ากับความประพฤติของมนุษย์ เพ่ือให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข  
  พระพิมลธรรม (2546, หน้า 10) กล่าวว่า“บุคคลผู้น าพรหมวิหารไปประยุกต์ใช้ในหน้าที่
การงานของตน จึงนับว่าเป็นผู้รอบรู้เหตุการณ์และปฏิบัติงานได้อย่างทั่วถึง ควรจะเป็นผู้ใหญ่ปกครอง
คนจ านวนมาก” 
  ระวี ภาวิไล (2548, หน้า 72) กล่าวว่า “เมตตาและอุเบกขาจัดเป็นโสภณสาธารณ
เจตสิก คือเจตสิกที่เกิดขึ้นกับจิตฝ่ายดีงาม ทุกดวง ส่วนกรุณากับมุทิตา เรียกรวมกันว่า อัปปมัญญา
เจตสิก จัดเป็นปกิณณกเจตสิก โสภณเจตสิก เจตสิกท่ีเกิดกับจิตฝ่ายดีงาม แต่ไม่เสมอไปทุกดวง” 
  เมื่อสรุปวิเคราะห์ถึงผลของการเจริญพรหมวิหารแล้วได้พบความจริงว่า ผลอันเกิดจาก
การบ าเพ็ญพรหมวิหารนี้มีมากมายมหาศาล เพราะว่าแม้เพียงท าการเจริญแค่เล็กน้อยก็มีผลมากถ้า
หากท าการเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อมมีผลมากเป็นเงาตามตัว ความจริงแล้วการเจริญธรรมหมวดนี้ให้
ผลดีและอ านวยประโยชน์แก่ผู้บ าเพ็ญมากมาย กล่าวคือจิตของผู้เจริญพรหมวิหารนั้นจะมีลักษณะชื่น
บาน ผ่องเอิบอ่ิมใจ เต็มไปด้วยความสุขมีลักษณะต่างๆ เช่นแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและ
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อากัปกิริยาต่างๆ และในที่สุดจิตก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า จิตประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา และ
อุเบกขา ซึ่งเป็นธรรมเป็นเครื่องอยู่ของผู้ประเสริฐ พระธรรมปิฎกกล่าวถึงพรหมวิหารว่า “เป็นธรรม
เครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรมประจ าใจอันประเสริฐ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับความ
ประพฤต ิจึงจะด าเนินชีวิตหมดจด และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ” 
  พรหมวิหารเป็นคุณธรรมระดับพ้ืนฐานอันส าคัญ ที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในชีวิตประจ าวันได้ นอกจากนั้น ยังเป็นคุณธรรมส าหรับการพัฒนาจิต ให้มีคุณธรรมใน
ระดับสูงยิ่งขึ้นไป  ดังนั้นพรหมวิหารจึงเป็นหลักค า สอนในทางพุทธศาสนาที่มีคุณค่า  และมี
คุณประโยชน์แก่มวลมนุษย์ซึ่งมีสาระส าคัญและรายละเอียดต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
   1.1 คุณค่าและประโยชน์ของเมตตา 
   เมตตา ความปรารถนาดี  ความหวังดีต้องการให้ผู้ อ่ืนได้รับความสุข  ประสบ
ความส าเร็จในด้านต่างๆ เป็นความหวังประโยชน์สุข หวังความส าเร็จแก่บุคคลอ่ืน ใคร่จะให้เขา
ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรือง โดยไม่ค านึงถึงว่า การได้ดีมีสุขของบุคคลนั้นตนเองจะมีส่วนได้รับกับ
เขาหรือไม ่ 
  ชะลอ อุทกภาชน์ (2529, หน้า 488) กล่าวว่า “เมตตานี้ถือได้ว่าเป็นความรู้สึกอันเกิดจาก
เจตนาอันบริสุทธิ์ด้วยความปรารถนาดีโดยมิได้หวังผลตอบแทนอันใด” ตลอดทั้งเยื่อใยในความรู้สึกนึก
คิดของบุคคลนั้น ความรักอันเกิดจากเมตตานี้ย่อมก่อให้เกิดการเสียสละบริจาคให้แก่คนที่ตนรัก จึงไม่
เป็นเหตุแห่งความทุกข์ความเสียใจเพราะความผิดหวังในภายหลัง มีแต่ความสุขกายสบายใจ ที่มีส่วน
ได้ท าประโยชน์ให้แก่ผู้ อ่ืนอย่างเดียว  เพราะฉะนั้นเมตตานี้ พุทธศาสนิกชนควรมีไว้ประจ าใจ 
นอกจากนี้ยังได้กล่าวอีกว่า “ผู้มีเมตตา เป็นผู้มีภูมิธรรมและมโนธรรมสูงส่ง มีจิตใจเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อ
ผู้อ่ืนและสังคม จึงเป็นที่รักเป็นที่เคารพสรรเสริญ หากบุคคลนี้ไปปรากฏตัวในสังคมต่างๆ ประชาชน
ในสังคมเหล่านั้นย่อมจะสนใจเอาใจใส่บุคคลผู้นั้นเป็นพิเศษ เช่นอยากจะคบค้าสมาคมด้วยเป็นต้น” 
  ไชยวัฒน์ กปิลกาญน์ (2542, หน้า 12) กล่าวว่า “เมตตานี้ เป็นธรรมที่เมื่อยังไม่เกิดก็
ควรท าให้เกิด ที่เกิดขึ้นแล้วก็ควรท าให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป” ถ้าความรักของเขาไม่ได้เกิดมาจากเมตตา 
แต่เกิดมาจากตัณหา เขาย่อมหวังผลตอบแทนที่พึงได้รับ เช่นต้องการให้เขารักตอบ ต้องการให้เขาท า
ดีต่อตน โดยที่สุดแม้เพียงให้เขาได้เห็นความดีของตน เพราะฉะนั้นเมื่อรักโดยหวังการตอบแทนจึงมี
โอกาสเป็นเหตุแห่งทุกข์ ความเสียใจ เพราะความผิดหวังในภายหลังได้ มนุษย์ทุกคนในโลกนี้ควร
เจริญเมตตาและควรจะได้รับความเมตตา เพราะทุกชีวิตต่างก็มีความทุกข์ยากเดือดร้อนด้วยกันทั้งนั้น 
มนุษย์จึงควรพากันเจริญเมตตาให้กว้างขวางจะเป็นการก่อให้เกิดประโยชน์เพื่อให้ตนเองนั้นแลเป็นสุข
ก่อนใครทั้งหมด ความจริงแล้วมนุษย์เมื่อเกิดมาแล้ว ทุกชีวิตมีทุกข์ติดตามมาพร้อม พึงนึกถึงความ
จริงนี้ ก็จะเป็นการท าจิตให้อ่อนให้ควรแก่เมตตาจะเกิดได้ง่าย และมีเมตตาความหวังดีต่อทุกชีวิต ทุก
เวลา ความร้อน ของมนุษย์รวมถึงสัตว์ร่วมโลกจะคลายได้ด้วยอ านาจของความเย็นแห่งเมตตา  
  สมเด็จพระญาณสังวร (2542, หน้า 22) ตรัสว่า“โลกเย็นพระเมตตายิ่ง โลกร้อนเพราะ
เมตตาหย่อน” หลักจริยธรรมเรื่องเมตตานี้เป็นสื่อสัมพันธ์ในทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เป็นอย่างดี เมื่อ
บุคคลผู้ใดเจริญเมตตาซึ่งถือว่าเป็นผู้ให้ความปรารถนาดีคือทางใจก็หวังดีทางกายวาจาก็แสดงออก
โดยอาการหวังดี ประชาชนโดยทั่วไปย่อมจะรับรู้รับทราบได้จากการแสดงออกของเขาเอง  มีการ
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กระท าประโยชน์ต่างๆ ด้วยลักษณะท่าทางที่เป็นมิตรมีวาจาไพเราะประสานประโยชน์ ประชาชนย่อมจะ
เคารพยกย่องบุคคลนั้น  
  พระพิมลธรรม (2546, หน้า 6) กล่าวตัวอย่างไว้ว่า “ดร. แปรง บุค-แมน ชาวอเมริกาเป็น
ผู้ริเริ่มก่อตั้งองค์การเผยแผ่ศีลธรรมขึ้น เรียกย่อว่า เอ็ม. อาร์ เอ. ท าหน้าที่เผยแผ่ศีลธรรมเพ่ือความ
สันติสุขของมนุษย์ชนทั่วโลก เขาได้ท าการเผยแผ่ศีลธรรมไปทั่วโลก” เมื่อวิเคราะห์ถึงผลของการเจริญ
เมตตาแล้วได้พบว่ามีประโยชน์มากมาย สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า “ผลอันเกิดจากการบ าเพ็ญเมตตานี้มี
มากมายมหาศาลมีการหลับเป็นสุขเป็นต้น” เพราะแม้เพียงท าการเจริญเล็กน้อยก็มีผลมาก ถ้าท าการ
เจริญให้ยิ่งขึ้นไปก็ย่อมมีประโยชน์แก่ผู้เจริญมากมาย จิตของเขาย่อมมีลักษณะชื่นบานผ่องใส อ่ิมเอิบ 
เต็มไปด้วยความสุขมีลักษณะต่างๆ ยิ่งขึ้น และในที่สุดก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “จิตประกอบด้วย
เมตตา”  
   1.2 คุณค่าและประโยชน์ของกรุณา 
   กรุณา ความสงสารคิดช่วยเหลือให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง เป็นเจตนาอัน
บริสุทธิ์ประกอบด้วยความปรารถนาดี ที่อยากจะช่วยเหลือผู้ที่ประสบความเดือดร้อนความล าบาก
ยากเข็ญต่างๆ ให้พ้นจากความเดือดร้อนเป็นต้น โดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ผลที่ได้รับจากรุณาคือ
คุณค่าทางจิตใจ ซ่ึงผู้ที่มีจิตกรุณาเกิดความรู้สึกใจอ่ิมเอิบว่าตนมีส่วนช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก  และ
บ าเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อ่ืนหรือสังคมให้ประสบแต่ความสุขฉะนั้น หลักจริยธรรมในทางพุทธศาสนาเรื่อง
กรุณานี้ย่อมเป็นการก่อประโยชน์ให้แก่ผู้ที่มีจิตใจประกอบด้วยอ านาจฝ่ายดี  และเป็นผลในทางบวก
แก่สังคมเช่นเดียวกับหลักจริยศาสตร์สังคมเรื่องเมตตา พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนบุคคลในสังคมให้มี
กรุณาต่อกันและกันทุกระดับชั้น  
   ชะลอ อุทกภาชน์ (2529, หน้า 589) กล่าวไว้ว่า “พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนให้บุคคล
แสดงความปรารถนาดีต่อกันคอยช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ในเมื่อปัจเจกบุคคลผู้หนึ่งผู้ใดในสังคมต่างๆ
ประสบความเพลี่ยงพล้ าในชีวิตของตน” และกล่าวอีกว่า “กรุณาธรรม ช่วยเหลือพยุงโครงสร้างของ
สังคม ในด้านต่างๆ ไม่ให้พังทลายและให้ด ารงอยู่ตลอดไป” เป็นสื่อสัมพันธ์ของบุคคลในสังคมซึ่งมี
กรุณาคอยเป็นเครื่องมือเชื่อมประสานให้มีความรักใคร่กลมเกลียว  คอยช่วยเหลือกันและกันยิ่งขึ้น 
เมื่อบุคคลผู้บ าเพ็ญกรุณาต่อผู้อ่ืนด้วยความปรารถนาดีเพ่ือจะช่วยให้บุคคลเหล่านั้นพ้นจากความทุกข์
ยากต่างๆ เป็นเหตุให้เขาย่อมแสดงกิริยาในการให้ความช่วยเหลือแก่บุคคลผู้ประสบเคราะห์กรรม 
ดังนั้นเขาย่อมจะได้รับความสรรเสริญยกย่อง ความเคารพนับถือจากประชาชนในสังคมต่างๆ เหล่านั้น 
และเป็นผู้ที่ประชาชนในสังคมเกิดความชื่นชมยินดี อยากจะสนทนาด้วย หรืออยากจะขอความคิดเห็น 
ขอความช่วยเหลือจากบุคคลผู้มีกรุณาธรรมนั้นในเรื่องอ่ืน  ๆที่สังคมต้องการช่วยเหลือ ผู้บ าเพ็ญกรุณานี้ย่อมได้
ชื่อว่าเป็นบุคคลผู้ให้ความปรารถนาดีคือปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นจากความทุกข์ยากล าบากต่างๆ หาได้หวัง
สิ่งตอบแทนจากผู้ อ่ืนไม่ หลักจริยธรรมข้อนี้ของพุทธศาสนาเป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทุกชาติ  ทุกภาษา
ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปต่างๆ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ มากมาย 
   ความจริง ผู้ที่มีกรุณามากที่สุดเห็นจะไม่มีใครพ้นไปจากพระพุทธเจ้าได้พระกรุณา
ของพระองค์ได้ชื่อ พระมหากรุณา พระพุทธเจ้าก่อนแต่จะทรงตรัสรู้ ไม่ทรงสามารถทนรับความรู้สึก
นั้นได้อย่างเป็นสุข พระองค์ทรงมีพระกรุณายิ่งใหญ่เป็นมหากรุณา พุทธศาสนาก็เกิดมาจากพระมหา
กรุณาของพระองค์ ที่ทรงมุ่งมั่นจะช่วยสัตว์ให้พ้นจากทุกข์ไม่มีพระมหากรุณานี้แล้วพุทธศาสนาก็เกิดไม่ได ้ผู้
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มีความทุกข์ทั้งหลายจะได้ธรรมจากที่ใดมาช่วยผ่อนคลายให้พอมีความสุขได้บ้างมากน้อยตามควรแก่
การปฏิบัติของตนและสูงสุดจนพ้นจากทุกข์สิ้นเชิงได้เสวยสุขตลอดกาล พระมหากรุณาของพระองค์
ท่วมท้นพระฤทัย ท าให้เสด็จออกทรงผนวช ทรงสละความเป็นกษัตริย์ไปสู่ความเป็นผู้ขอ ปราศจาก
สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยมีที่ล้วนวิจิตรสูงส่ง ผู้เป็นราชกุมารแห่งศากยะ ใคร่ครวญให้ดี ให้ตระหนักชัด
แจ้งแก่จิตใจในพระมหากรุณาที่ได้รับจากพระองค์ทรงเสียสละยิ่งใหญ่นักเพ่ือความไกลทุกข์ของสัตว์
โลกทั้งปวง  พระญาณสังวร (2542, หน้า 45) ตรัสว่า “มหากรุณาที่ให้ผลส าเร็จใหญ่ยิ่งจริงแท้ทรงดับ
ทุกข์ของสัตว์โลกได้ดังพระหฤทัยปรารถนา สัตว์โลกจ านวนประมาณมิได้เมื่อเดินไปในวิธีทางที่ทรง
แสดงสอนตั้งแต่ทรงตรัสรู้ สืบมาจนทุกวันนี้ ยังมีผู้ได้รับพระมหากรุณาของพระองค์อยู่มิว่างเว้น” 
เพราะเหตุนั้นพระองค์จึงได้พระนามว่า พระมหาบุรุษ 
   พระธรรมปิฎก (2542, หน้า 16) กล่าวอธิบายไว้ว่า “คนอ่ืนเขาตกต่ าเดือดร้อน พอเขา
ทรุดต่ าตกลงไปจากสถานะเดิม แล้วก็อยากจะช่วยเหลือปลดเปลื้องความทุกข์ คือแก้ไขปัญหาของเขา 
ท าให้เขาขึ้นมาสู่สภาวะปกติ หายทุกข์ หายร้อน” ความจริงการปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้พ้นจาก
ความทุกข์ยากทั้งปวงนั้น ย่อมเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในสังคมเดียวกันที่พึงกระท าต่อกัน คือการวาง
หน้าที่ให้บุคคลในสังคมต่างๆ ทุกคนมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลืออุปการะค้ าจุนชีวิตของบุคคล
ผู้เคราะห์ร้ายในสังคมนั้นๆ ให้สามารถด าเนินชีวิตของตนได้เป็นปกติต่อไป และเป็นการช่วยสร้าง
เสริมให้ก าลังใจแก่บุคคลเหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกว่าแม้ตนจะประสบเคราะห์กรรมใดๆ สังคมก็ยังไม่
ทอดทิ้งตนและเป็นหลักประกันช่วยอุปถัมภ์ค้ าจุนให้ตนกลับฟ้ืนคืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  
   วศิน อินทสระ (2545,หน้า 32) กล่าวว่า “ความทนไม่ได้เพราะความกรุณาเป็นลักษณะ
ของมหาบุรุษ” เพราะว่าแม้เพียงท าการเจริญแค่เล็กน้อยก็มีผลมาก ดังนั้น ถ้าหากผู้ใดผู้หนึ่งท าการ
เจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อมมีผลมาก เพราะว่าจิตของผู้เจริญนั้นจะมีลักษณะชื่นบาน ผ่องใส เอิบอ่ิมใจ เต็ม
ไปด้วยความสุขมีลักษณะต่างๆ ยิ่งขึ้น เช่นแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและอากัปกิริยาต่างๆ อันเต็ม
ไปด้วยลักษณะท่าทางที่คิดจะช่วยเหลือเกื้อกูล  และในที่สุดจิตก็ เข้าสู่ภาวะที่ เรียกว่า  “จิต
ประกอบด้วยกรุณา” 
   พระพิมลธรรม (2546, หน้า 5) กล่าวตัวอย่างไว้ว่า “นายฮังรี ดูนังต์ ชาวสวิสส์โดย
ที่บุคคลผู้นี้ได้ไปประสบการณ์มาในสนามรบ เกิดความสลดใจสงสารชนิดที่ว่าจะทนนิ่งดูดายอยู่ไม่ได้ 
เขาจึงได้แสดงแนวความคิดเห็นเสนอให้มีการตั้งองค์กรการกุศลสากลขึ้น ในระหว่างประเทศเพ่ือให้มี
หน้าที่รักษาพยาบาลทหารผู้เจ็บป่วยในยามสงคราม ”  
   ไสว มาลาทอง (2549, หน้า 144) กล่าวอธิบายคุณของกรุณาไว้ว่า “กรุณาเป็น
เรื่องของความสงสาร เมื่อเห็นคนหรือสัตว์ประสบความทุกข์เดือดร้อน มีความรู้สึกหวั่นไหวไปกับ
ความทุกข์หรือความเดือดร้อนของคนอ่ืนจนไม่อาจที่จะนิ่งเฉยอยู่ได้เมื่อเกิดอุทกภัย  วาตภัย หรือ
อัคคีภัย จะต้องช่วยเหลือเป็นต้นว่า ส่งผ้า อาหารและอ่ืนๆ ไปบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ที่ได้รับ
เคราะห์กรรม” ด้วยอ านาจค าสอนเรื่องกรุณานี้ บุคคลทั้งหลายในสังคมจึงแสดงความปรารถนาดีและ
ช่วยเหลือสงเคราะห์แก่บุคคลผู้เคราะห์ร้ายต่างๆ ให้มีสภาพกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติในการประกอบ
อาชีพ และการด าเนินชีวิตโดยเร็วที่สุดเท่าที่ตนจะสามารถช่วยเหลือได ้ 
   1.3 คุณค่าและประโยชน์ของมุทิตา 
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    มุทิตา ความพลอยยินดีเมื่ออ่ืนได้ดี หรือเมื่อผู้อ่ืนประสบความส าเร็จในชีวิต ท าให้
จิตใจชุ่มชื่นยินดีอยู่ด้วยความดีของผู้อ่ืน เนื่องจากเห็นความสุขความส าเร็จของผู้อ่ืนเช่นเดียวกับ
ความส าเร็จของตน ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่ง ท่านเรียกว่า ปัตตานุโมทนามัย  
    ชะลอ อุทกภาชน์ (2529, หน้า 597) กล่าวว่า “มุทิตาเป็นเครื่องมือในการที่จะ
สร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล ประเทศที่เจริญแล้วมักนิยมใช้หลักจ
ริยศาสตร์สังคมเรื่องมุทิตาธรรมนี้ปฏิบัติต่อกันในปัจจุบัน ในทางมารยาททางสังคมของทูต” มุทิตานี้
เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งน าไปใช้สร้างบุคลิกภาพของตนเองแล้ว  ย่อมสามารถสร้างบุคลิกภาพของตนให้เป็น
บุคคลชั้นผู้น าได้เป็นอย่างดี และหากได้ใช้หลักจริยธรรมนี้ไปในทางปกครองเพ่ือสร้างพลังสังคมหรือ
สร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ย่อมจะสามารถสร้างพลังเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังได้
กล่าวไว้ว่า “หลักจริยธรรมเรื่องมุทิตานี้จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะส าหรับผู้บังคับบัญชาควรที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปก็จะเคารพนับถือยกย่อง
ให้เกียรติแก่บุคคลผู้นั้น” การที่จะท าจิตให้เกิดมุทิตาได้นั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เพราะกลัวว่าผู้อ่ืนจะเท่า
เทียมหรือสูงกว่าตน 
   ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ (2542, หน้า 78) กล่าวว่า “การที่จะให้เกิดความยินดีด้วยนั้น
ค่อนข้างจะเป็นของยาก บางคนไม่เกิดความรู้สึกยินดีด้วยแล้วกลับท าความริษยาให้เกิดขึ้นมาแทนเสีย
ด้วยซ้ า” ทั้งที่ความจริงแล้วหลักมุทิตาธรรมนี้ มีประโยชน์ต่อตนเองและประชาชนในสังคมมาก จึง
เป็นเรื่องที่ทุกคนควรบ าเพ็ญให้มีให้เกิดขึ้นในจิตใจของตนวิธีคิดให้มีมุทิตาจิต  
   วศิน อินทสระ (2545,หน้า 31) กล่าวถึงปัตตานุโมทนามัยว่า “ท่านเรียกว่าบุญที่ได้
จากการอนุโมทนาต่อความดีของผู้อ่ืน” การแสดงความปรารถนาดีเมื่อเป็นผู้อ่ืนประสบความสุข หรือ
ความส าเร็จอย่างหนึ่งอย่างใดในชีวิต หลักจริยธรรมของพุทธศาสนาในเรื่องนี้ พระพุทธองค์ได้ทรงสั่ง
สอนให้บุคคลในสังคมทุกระดับชั้นให้แสดงความปรารถนาดีต่อกัน  ซึ่งแสดงออกโดยการพลอยยินดี
เห็นดีเห็นชอบด้วย หรือรวมถึงการให้ความร่วมมือให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ  เพ่ือให้เขาประสบ
ความส าเร็จยิ่งขึ้น คือเมื่อผู้หนึ่งผู้ใดในสังคมประสบความสุขหรือความส าเร็จในชีวิต บุคคลผู้ซึ่งอยู่ใน
สังคมนั้นๆ ก็ให้แสดงความยินดี หรือความปรารถนาดีต่อบุคคลนั้นทั้งนี้พระองค์มีพระประสงค์ให้บุคคลแต่
ละคนในสังคมผูกไมตรีจิตต่อกัน เพ่ือความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันแน่นแฟ้นยิ่งขึ้น  
   นอกจากนี้ วศิน อินทสระ (2545, หน้า 33) ยังกล่าวอีกว่า “เราต้องคิดให้ได้ว่า ทุกคน
เป็นเพ่ือนมนุษย์หรือเป็นเพ่ือนร่วมโลก ร่วมทุกข์ เขามีความส าเร็จก็เป็นประโยชน์แก่เราด้วยคือเขาไม่
ต้องมาเบียดเบียนเรา เมื่อเราล าบากจะได้พ่ึงเขาได้ด้วย” และกล่าวเพ่ิมเติมว่า “การช่วยให้ผู้ อ่ืน
ประสบความสุข ความส าเร็จและยินดีต่อความส าเร็จของเขาจึงเท่ากับเราช่วยเหลือตนเองไปด้วย” การที่
จะให้มุทิตาจิตแผ่ไพศาล ไม่มีขอบเขตไม่มีประมาณ กลายเป็นมุทิตาสากลนั้น จะต้องท าลายเขตแดน
แห่งการแบ่งแยกถือเราถือเขา ท าใจให้พลอยยินดีต่อความสุขความส าเร็จของมนุษย์ทุกคน มองมนุษย์
และสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกนี้อยู่ในฐานะเป็นเพ่ือนร่วมสุขร่วมทุกข์  เกิด แก่ เจ็บ ตายด้วยกัน เมื่อ
วิเคราะห์ถึงผลของการเจริญมุทิตาแล้วได้พบความจริงว่า ผลอันเกิดจากการบ าเพ็ญมุทิตานี้มีมากมาย
มหาศาล ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคกล่าวถึงผลอันเกิดจากการบ าเพ็ญมุทิตาว่า “โดยนัยเหมือนที่ทาน
กล่าวไว้แล้วในเรื่องอานิสงส์ของเมตตา” เพราะเพียงท าการเจริญแค่เล็กน้อยก็มีผลมาก ดังนั้น ถ้า
หากท าการเจริญมุทิตาให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อมมีผลมากยิ่งๆ ขึ้น ความจริงแล้วการเจริญมุทิตาให้ผลดีและ
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อ านวยประโยชน์แก่ผู้บ าเพ็ญมากมาย คือจิตของผู้ปฏิบัตินั้นจะมีลักษณะชื่นบาน ผ่องใสเอิบอ่ิมใจ เต็ม
ไปด้วยความสุขมีลักษณะต่างๆ เช่นแสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและอากัปกิริยาต่างๆ และในที่สุดจิต
ก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “จิตประกอบด้วยมุทิตา” 
   ไสว มาลาทอง (2549, หน้า 145) กล่าวว่า “มุทิตา” นี้เป็นหลักธรรมของผู้มีลักษณะใจ
กว้างขวาง ยินดีต่อความดีของผู้อ่ืน นับได้ว่าเป็นการกระท าบุญหรือความดีอย่างหนึ่ง” พระพุทธองค์ทรง
สั่งสอนให้ประชาชนทั้งหลาย ใช้มุทิตานี้ในการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างปัจเจกบุคคลในสังคมต่างๆ 
และใช้เชื่อมสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี   
   1.4 คุณค่าและประโยชน์ของอุเบกขา 
   การวางใจเป็นกลางๆ การวางเฉยโดยละความขวนขวายที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องอุเบกขา
พรหมวิหารนี้เมื่อจะเกิดขึ้นก็ย่อมเกิดขึ้น เพราะเหตุที่ได้พิจารณาถึงความที่สัตว์มีกรรมเป็นของตน
ก่อน มิใช่เกิดขึ้นได้เองลอยๆ โดยการกระท าไว้ในใจว่าสัตว์ทั้งหลายจะได้ดีมีความสุขก็เพราะกรรม
เมื่อเป็นเช่นนี้สัตว์ทั้งหลายจึงชื่อว่าเสมอหน้ากันในอันที่จะรับผลของกรรม  จึงเป็นเหตุให้วางใจเป็น
กลางไม่เข้าไปยินดียินร้ายได้ และไม่ก่อให้เกิดอคติคือความล าเอียง มีล าเอียงเพราะรักใคร่เป็นต้น 
หลักจริยธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องอุเบกขาพรหมวิหารนี้จึงเป็นไปเพ่ือการด ารงไว้ซึ่งบทบัญญัติ
กฎหมาย กฎเกณฑ์ที่สังคมร่วมกันบัญญัติไว้ เพ่ือให้ประชาชนทุกคนในสังคมปฏิบัติร่วมกัน อย่างเท่าเทียม
กัน อย่างยุติธรรมเสมอกันทุกคน โดยไม่มีการล าเอียง  
   ไชยวัฒน์ กปิลกาญจน์ (2542, หน้า 88) กล่าวถึงอุเบกขาว่า “จ าเป็นอย่างยิ่ง ส าหรับ
บุคคลผู้ที่เป็นใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา โดยเฉพาะที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับกิจการบริหารบ้านเมือง 
เมื่ออุเบกขาพรหมวิหารเกิดขึ้นแล้ว อคติความล าเอียงก็จะถูกละไปตั้งอยู่ในฐานะเป็นกลางวางเฉยใน
บุคคลทั้งหลายได้” ถ้าขาดพรหมวิหารข้อนี้แล้ว ก็จะเสื่อมความเคารพนับถือจากคนทั่วไปที่พึงมีใน
ฐานะว่าเป็นผู้ใหญ่ เป็นผู้บังคับบัญชาเป็นต้น รวมทั้งเสียหายต่อความยุติธรรมที่ตนจะต้องผดุงรักษา
ไว้ตามหน้าที่ มีผลเสียหายไปถึงส่วนรวม 
   การไม่มีอคติความล าเอียงเพราะรักใคร่เป็นต้น แต่รักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมรักษาไว้
ซึ่งระเบียบ กฎหมาย กฎเกณฑ์กติกาที่สังคมร่วมกันบัญญัติขึ้น เป็นหลักจริยธรรมอันส าคัญประการ
หนึ่งของพุทธศาสนา ในเรื่องนี้พระพุทธองค์ได้ทรงสั่งสอนให้บุคคลในสังคมทุกระดับชั้นทุกคนให้
รักษาไว้ซึ่งความเหมาะสมถูกต้อง ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่สังคมได้ร่วมกันบัญญัติไว้โดยชอบธรรม 
ทั้งนี้ก็เพ่ือการด ารงไว้ซึ่งความสงบสุขของสังคมเป็นใหญ่ การที่จะท าใจวางอุเบกขาได้มิใช่เป็นเรื่องที่
ท าได้โดยง่าย เพราะปุถุชนผู้หนาไปด้วยกิเลสย่อมจะมีความล าเอียงประจ าอยู่ในจิตใจด้วยกันทุกคน  
แต่ถึงแม้เป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามได้ยากอย่างไรก็ตามประชาชนในสังคมก็จ าต้องรักษาไว้ซึ่งความเป็น
กลางความยุติธรรมความถูกต้อง 
   วศิน อินทสระ (2545, หน้า 36) ได้กล่าวถึงแนวคิดของการกระท าไว้ในใจเพ่ือช่วย
ในการด ารงไว้ซึ่งการวางใจเฉยหรือวางใจเป็นกลาง รวมถึงประโยชน์ที่จะพึงได้รับมีอยู่ 3 ประการดังนี้ 
    1. การวางใจเฉยหรือวางใจเป็นกลาง ไม่ดีใจหรือเสียใจในเหตุสุดวิสัยที่จะช่วยได้ 
คือ เมื่อเรามีเมตตา กรุณา มุทิตาแล้วต่อบุคคลและสัตว์ ในบางกรณีเราช่วยอะไรเขาไม่ได้จริงๆ เขา
ท าตัวเขาเอง ถ้าเราไม่วางอุเบกขาแล้วเราก็วุ่นวายเกินไปและไร้ประโยชน์ 
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    2. การวางใจเป็นกลางไม่ล าเอียงเพราะอคติ 4 อุเบกขาในลักษณะนี้ท าให้ตั้งมั่น
อยู่ในความยุติธรรม สมควรเป็นผู้พิพากษาความผิด ความถูกของผู้อ่ืน และแม้ผู้พิพากษาความผิด
ความถูกของตนเอง 
    3. อุเบกขาในความสุขและความทุกข์ ในความขึ้นลงของชีวิต ในความเป็นคู่แห่ง
โลกธรรม อุเบกขาในประการที่สามนี้เป็นการเตรียมตัวเตรียมใจส าหรับรับเหตุการณ์ในวันข้างหน้า 
  อธิบายเพ่ิมเติมว่า เมื่อได้รับความทุกข์ก็อย่าเศร้าโศกเสียใจจนเกินไป ให้รู้ตามความ
เป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ไม่แน่นอน เป็นความจริงอีกด้านหนึ่งของชีวิต เหมือนมีกลางคืนและกลางวัน
สลับกันอยู่อย่างนี้ บางครั้งเมื่อล าบากเดือดร้อนต้องกล้าต่อสู้เพ่ือแก้ไข บางครั้งเมื่อคราวสูญเสียต้อง
ยอมรับความสูญเสีย ผู้คนส่วนมากมองอะไรเพียงผิวเผินฉาบฉวยหาได้มองอะไรอย่างลึกซึ้งถึงความ
เป็นจริงไม่ และยังกล่าวไว้อีกว่า “โลกจึงจมอยู่ในห้วงทุกข์สับสนวุ่นวาย เพราะไม่รู้ตามความเป็นจริง 
โลกจึงฟูขึ้นเพราะลาภ ยศ สรรเสริญ สุข และฟุบลงเพราะเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ ตกอยู่
ภายใต้การครอบง าของโลกธรรม ธรรมชาติจิตของคนเราถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มาก 
ก็จะเกิดสภาพกระวนกระวายไร้ความสุขสงบ จึงควรมีอุบายก าจัดสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขา คือ วางเฉย
ต่ออารมณ์สุขทุกข์เป็นต้นโดยการไม่ใส่ใจกับอารมณ์เหล่านั้น ถ้าจ าเป็นต้องรับไว้ก็ให้รู้เท่าทันความ
เป็นจริงแล้วรีบปล่อยวางเสีย นอกจากนี้“ความสุขเป็นสภาพเบากว่าความทุกข์เหมือนการบรรทุกส าลี 
ส่วนความทุกข์เหมือนการบรรทุกหิน ส าลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุก
อะไรเลย ปล่อยจิตให้ว่าง ไม่สุขไม่ทุกข ์นั่นก็คืออุเบกขานั้นเอง” 
   ไสว มาลาทอง (2549, หน้า 145) กล่าวประโยชน์ของอุเบกขาไว้ว่า “การวางใจ
เป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริงกล่าวคือในการตัดสินเรื่องใดๆ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วย
ปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้องประกอบด้วยความเที่ยงธรรม สามารถใช้สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริง
อย่างถูกต้องประกอบด้วยเหตุผล แล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ สามารถด ารงมั่น
รักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้” เพราะฉะนั้น อุเบกขานี้เอง เป็นหลักธรรมที่ด ารงไว้ซึ่ง
ความยุติธรรมในหมู่คณะจึงเป็นธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่  หรือผู้บังคับบัญชาที่มีผู้อยู่ใต้การ
ปกครองหรือใต้บังคับบัญชาของตนมากๆ รวมทั้งเหมาะส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ในด้านผดุงความยุติธรรม
อย่างผู้พิพากษาหรือลูกขุนเป็นต้น  
   เมื่อวิเคราะห์ถึงผลของการเจริญอุเบกขาแล้วได้พบความจริงว่า ผลอันเกิดจากการ
บ าเพ็ญอุเบกขานี้มีมากมายมหาศาล ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคกล่าวไว้ว่า “โดยนัยเหมือนที่ท่านกล่าว
ไว้แล้วในเรื่องอานิสงส์ของเมตตา” เพราะว่าแม้เพียงท าการเจริญแค่เล็กน้อยก็มีผลมาก ถ้าหากท า
การเจริญให้ยิ่งขึ้นไปแล้วก็ย่อมมีผลมากยิ่งๆ ขึ้น ความจริงแล้วการเจริญอุเบกขาให้ผลดีและอ านวย
ประโยชน์แก่ผู้บ าเพ็ญมากมาย เพราะว่าจิตของผู้เจริญพรหมวิหารนั้นจะมีลักษณะชื่นบาน ผ่องใส เอิบอ่ิม
ใจ เต็มไปด้วยความสงบสุขอย่างละเอียดยิ่งกว่าความสุขอันเกิดจากพรหมวิหาร  3 ข้างต้น เช่น
แสดงออกทางสีหน้า ท่าทางและอากัปกิริยาต่างๆ และในที่สุดจิตก็เข้าสู่ภาวะที่เรียกว่า “จิตประกอบด้วย
อุเบกขา”  
   2) คุณค่าและประโยชน์ของพรหมวิหารในระดับพื้นฐาน 
   พระสัทธัมมโชติกะ ธัมมาจรยะ (2548, หน้า 77) กล่าวถึงคนที่ขาดเมตตาว่า 
“เขาย่อมมีความโกรธอยู่เป็นประจ า หน้าตาจะหมองคล้ าบุคลิกภาพจะเปลี่ยนไปในแง่ลบ กายที่ท า 
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วาจาที่พูด จิตใจที่คิดย่อมเป็นไปในทางที่ไม่พึงประสงค์ ผิวพรรณก็ไม่ผ่องใสท าให้ดูเป็นคนแก่เกินวัยที่
เป็นเช่นนี้ก็เพราะขาดเมตตาคอยชโลมจิต เมื่อจิตนั้นเต็มไปด้วยอุปกิเลสเครื่องเศร้าหมอง อันเป็นเหตุ
ให้ภายในเศร้าหมองไม่ผ่องใส ภายนอกคือร่างกายก็พลอยเศร้าหมองไม่ผ่องใสไปด้วยเช่นกัน รวมถึง
ย่อมเป็นเหตุให้เกิดโรคต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่นโรคเครียด โรคกระเพาะอาหารเป็นต้น อสมฺมุฬฺโห 
กาล  กโรติ ไม่หลงตาย บุคคลที่ เจริญพรหมวิหารนั้น  เวลาตายย่อมมีสติสัมปชัญญะดี  เพราะ
เนื่องจากว่าเป็นผู้มีปกติเบิกบานแจ่มใส อ่ิมเอิบ ไม่หงุดหงิดง่าย ไม่โกรธง่าย เขาเมื่อเวลาตายจึงไม่
หลงตาย เมื่อไม่หลงตาย ครั้นตายแล้วย่อมไปสู่สุคติภูมิ สมดังพระพุทธพจน์ที่ว่า“จิตเต อสงฺกิลิฏฺเฐ 
ปาฏิกงฺขา” แปลว่า (เวลาตาย) เมื่อจิตไม่เศร้าหมองสุคติเป็นอันหวังได้ หมายถึงว่าผู้ที่เจริญพรหม
วิหารอยู่เป็นประจ า เวลาตายไม่หลงฟ่ันเฟือน ย่อมตายเหมือนกับคนนอนหลับไป ฉะนั้น มีสติ 
สัมปชัญญะสมบูรณ์จึงไปเกิดในสุคติภูมิ คือไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดา ไม่ไปสู่อบายภูมิ ซึ่งต่างกับคน
ไม่ได้ฝึกจิตด้วยพรหมวิหาร บางคนหลงมากเม่ือจวนจะตายมีสติฟ่ันเฟือนตายอย่างไม่มีสติสัมปชัญญะ 
เช่นตายขณะโกรธจัด ตายขณะเจ็บปวดจากอุบัติเหตุ ตายเพราะความดีใจมาก (โลภะ) ท่านเรียกว่า
หลงตาย คือตายลงด้วยจิตเศร้ามอง ดังนั้นจึงไปสู่อบายภูมิ มีนรกเป็นต้นสมดังพระพุทธพจน์ว่า “จิตฺเต สง
กิลิฎฺเฐ ทุคฺคติ ปาฏิกงฺขา” แปลว่า (เวลาตาย) เมื่อจิตเศร้าหมองทุคติเป็นอันหวังได้ อตฺตรึ อปฺปฏิ
วิชฺฌนฺโต พฺรหฺมโลกุปโค โหติ เมื่อยังไม่แทงตลอดธรรมที่สูงยิ่งขึ้นไป ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก 
บุคคลที่เจริญพรหมวิหารเป็นประจ า ท าให้ช านาญท าให้คล่องแคล่วจนได้บรรลุฌานใดฌานหนึ่ง เมื่อ
ไม่อาจบรรลุความเป็นพระอรหันต์ ซึ่งสูงกว่าเมตตาสมาบัติ เมื่อตายแล้ว ย่อมเกิดในพรหมโลก 
เหมือนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น ข้อนี้ท่านกล่าวไว้ส าหรับผู้เจริญเมตตาจนได้บรรลุฌาน เมื่อบรรลุฌาน
ได้แล้ว หากไม่สามารถบรรลุถึงความหลุดพ้น ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดกันต่อไป แต่จะไม่ตกต่ าคือไม่
ไปเกิดในอบายภูมิ เพราะว่าฌานที่ได้จากการเจริญเมตตานั้นย่อมส่งให้ไปเกิดในพรหมโลกจะเห็นได้
ว่าบุคคลที่เจริญพรหมวิหาร จนได้รับอานิสงส์ดังที่กล่าวมา ย่อมท าให้เป็นผู้ที่มีจิตใจเต็มเปี่ยมไปด้วย
ความหวังดี ความคิดช่วยเหลือเก้ือกูล ความพลอยยินดีและมีความยุติธรรมกระท าแต่สิ่งเป็นประโยชน์
ต่อตนเองและสังคม หลักจริยธรรมในทางพุทธศาสนาได้ให้ทรรศนะว่า ผู้ที่น าหลักพรหมวิหารธรรมนี้
ไปใช้จึงเป็นบุคคลผู้ให้แต่ฝ่ายเดียว มิได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อ่ืน ผลที่ผู้ให้ได้รับเป็นเพียงแต่คุณค่า
ทางด้านจิตใจ กล่าวคือบุคคลผู้ให้ เกิดความรู้สึกเป็นสุข เนื่องจากสภาพจิตที่เป็นกุศลของตนเอง 
เพราะสภาพจิตที่เป็นกุศลนี้เองย่อมเป็นเหตุให้เขากระท ากุศลธรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย และเมื่อเห็นว่า
ตนได้ท าประโยชน์แก่สังคม ได้ช่วยผู้อ่ืนให้เป็นสุข มีสภาพจิตพลอยยินดี และให้ความยุติธรรมแก่ทุกคน 
ย่อมจะมีความรู้สึกเป็นสุข ภูมิใจ ผู้ปฏิบัติย่อมได้รับอานิสงส์ต่างๆ มากมายดังที่กล่าวมาแล้ว แม้ว่า
เขาจะมิได้หวังหรือปรารถนาอานิสงส์เหล่านั้นเลยก็ตาม  เข้าท านองที่กล่าวไว้แต่ต้นว่า ผู้ที่ไหว้เขา 
ย่อมได้รับการไหว้ตอบฉะนั้น 
   พรหมวิหารมีประโยชน์มากมายทั้งแก่ตนเองและสังคม ทั้งในด้านการกระท ากิจทาง
กาย วาจา และใจ อันได้แก่การพัฒนาจิตไปสู่คุณธรรมเบื้องสูงและละเอียดบริสุทธิ์มากยิ่งขึ้น เรียกได้
ว่ามีอานิสงส์มากทั้งปัจจุบัน และอนาคต พรหมวิหารมีอานิสงส์หลายประการ การรู้อานิสงส์ของ
พรหมวิหารนั้นก็ควรรู้เพ่ือที่จะตรวจสอบจิตว่า จิตมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขามากพอที่จะ
ได้รับอานิสงส์ตามที่ได้แสดงไว้หรือไม่ เพ่ือเป็นเครื่องเตือนผู้ปฏิบัติว่า ควรจะเจริญเมตตา กรุณา 
มุทิตา และอุเบกขาจนกว่าจะได้รับอานิสงส์เหล่านั้น ในคัมภีร์ทางพุทธศาสนาแสดงอานิสงส์        
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ของพรหมวิหารมีเมตตาเป็นต้นไว้ว่า เมื่อเมตตาเจโตวิมุตติอันบุคคลเสพแล้ว เจริญแล้ว ท าให้มากแล้ว 
ท าให้เป็นดุจญาณ ท าให้เป็นที่ตั้ง ให้ตั้งมั่นโดยล าดับสั่งสมดีแล้วปรารถนาดีแล้ว พึงหวังอานิสงส์ 11 
ประการ อานิสงส์ 11 อย่างเป็นไฉน ได้แก่ หลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข เมื่อไม่แทงตลอดคุณอันยิ่งขึ้นไป
ย่อมเป็นผู้เข้าถึงพรหมโลก บุคคลผู้เจริญพรหมวิหารอยู่เป็นนิตย์ ย่อมได้รับอานิสงส์หรือคุณประโยชน์
หลายประการ ซึ่งมีเนื้อหาสาระพอสรุปได้ (ทิพยาพัศ คลังแสง, 2556, หน้า 37) ดังนี้ 
   ประโยชน์ในระดับพ้ืนฐาน หมายเอาเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขาซึ่งเป็น 
กัลยณธรรม คือธรรมที่ท าให้คนเป็นคนดีอันได้แก่เมตตาและกรุณา เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาศีล
ข้อที่ 1 ข้อที่ 2 และข้อที่ 4 เพราะบุคคลที่มีเมตตาและกรุณา คือคนที่มีความปรารถนาดี ปรารถนาที่
จะช่วยเหลือผู้เดือดร้อน ย่อมไม่ฆ่าผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน ไม่ลักทรัพย์สมบัติที่เขาหามาได้ด้วยความยากล าบาก 
และไม่พูดจาหลอกลวงเพ่ือท าลายประโยชน์ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดจาด่าว่าเพ่ือให้เขาเสียหาย มุทิตา 
เป็นธรรมเกื้อกูลแก่การรักษาศีลข้อที่ 3 เพราะบุคคลที่มีมุทิตา คือคนที่พลอยยินดีต่อความสุข ความ
เจริญความรักใคร่ ความสามัคคีของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน ย่อมจะไม่ท าให้คู่สามีภรรยา ลูกหลาน หรือผู้ที่อยู่
ภายใต้การปกครองของผู้อ่ืนเสียหายในทางเพศเพราะจะเป็นเหตุให้เขาเหล่านั้นสูญเสียความสุขสงบ  
ความรักใคร่กลมเกลียวกัน มีแต่สภาพจิตที่พยายามให้เขาเหล่านั้น รักใคร่ปรองดองสามัคคีกันยิ่งๆ 
ขึ้นอุเบกขา เป็นธรรมอันเกื้อกูลแก่การรักษาศีลข้อที่ 5 เนื่องจากเป็นธรรมที่ประกอบด้วยปัญญา พระ
ธรรมปิฎก กล่าวว่า “อุเบกขามากับปัญญา ต้องมีปัญญาจึงจะมีอุเบกขาได้” บุคคลผู้มีปัญญาย่อมจะ
ทราบชัดว่าสิ่งมึนเมาเหล่านี้เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ มากมายเมื่อบุคคล
เสพจนเมามาย ก็จะปราศจากสติควบคุมตนเองโดยสิ้นเชิง อากัปกิริยาที่แสดงออกมาเหมือนคนเป็น
บ้าคนเสียสติ เป็นเหตุให้ตนเป็นผู้ไม่น่าเชื่อถือ ท าให้สมรรถภาพในการตัดสินใจ ในการท างานลด
น้อยลง การงานของตนเองจึงไม่ก้าวหน้า รวมถึงเป็นเครื่องบั่นทอนสติสัมปชัญญะ เมื่อผู้มีปัญญารู้โทษ
อย่างนี้แล้วย่อมจะงดเว้นสิ่งเสพติดอย่างเด็ดขาด 
   บุคคลผู้ที่มีพรหมวิหารเป็นนิสัย อยู่ร่วมกันในสังคม ก็เป็นเหมือนสายฝนอันแผ่วเบา
จากท้องฟ้าลอยลงมาสู่ดวงใจของคนที่อยู่ร่วมกัน หวังดี หวังช่วยเหลือ ยินดีต่อความส าเร็จ มีความ
ยุติธรรม เคารพนับถือกันฉันท์พ่ีน้อง หน้าตาผิวพรรณของผู้ที่มีใจเต็มเปี่ยมด้วยพรหมวิหารนั้น  ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีสง่าราศีชวนให้น่านับถือและน่าคบหา  
   3. คุณค่าและประโยชน์ของพรหมวิหารทางจริยธรรมในระดับสังคม 
    พรหมวิหาร 4 คือ 1. ความปรารถนาดีต้องการให้คนอ่ืนสัตว์อ่ืนมีความสุขความ
เจริญรุ่งเรือง 2. ความปรารถนาให้ผู้อ่ืนสัตว์อ่ืนพ้นจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆ 3. ความพลอย
ยินดีต่อความประสบผลส าเร็จ ต่อคุณงามความดีของผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน 4. ความวางใจเป็นกลางความ
ประพฤติเที่ยงธรรมต่อผู้อ่ืนสัตว์อ่ืน โดยอาศัยหลักกฎหมาย กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ที่ประชาชนใน
สังคมร่วมกันบัญญัติขึ้นโดยชอบธรรม เป็นแบบแผนในการปฏิบัติ จัดเป็นจริยธรรมระดับพ้ืนฐานการ
กระท าดีทางกาย ทางวาจา และทางใจ หรืออกุศลกรรมบถ 10 จัดเป็นจริยธรรมระดับกลาง และการ
ด าเนินชีวิตตามทางสายกลาง มีสัมมาทิฎฐิ เป็นต้น จัดเป็น จริยธรรมระดับสูง พรหมวิหารเป็น
จริยธรรมที่มีคุณค่าและมีประโยชน์แก่ผู้ประพฤติปฏิบัติ ผู้ที่เจริญพรหมวิหารอย่างสม่ าเสมอ ย่อมจะ
ก่อให้เกิดประโยชน์ต่างๆ ทั้งแก่ตนเองและสังคมมากมาย เป็นเหตุให้สังคมนั้นเป็นสังคมที่น่าอยู่น่า
อาศัย เนื่องจากเป็นสังคมที่มีความสมัครสมานสามัคคีกัน หวังดีต่อกันคอยช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ผู้ที่ด้อย
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กว่าตน พลอยยินดีต่อคุณงามความดีความรุ่งเรืองของกันและกัน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสังคมที่มีน้ าใจมาก
หลักธรรมทางพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหารนี้ ถือว่ามีคุณประโยชน์มากต่อความสัมพันธ์อันเกิดจาก
หลักธรรมเรื่องพรหมวิหารนี้เป็นอย่างดี พระองค์จึงได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเริ่มตั้งแต่จริยธรรม
ระดับพื้นฐาน เช่น เรื่องศีล 5 การประพฤติปฏิบัติพรหมวิหารธรรม ย่อมก่อให้เกิดสันติภาพความสงบ
สุขความยุติธรรม  
   พระธรรมปิฎก (2542, หน้า 14) กล่าวถึงผู้บ าเพ็ญพรหมวิหารว่า “เขาย่อมได้ชื่อว่า 
เป็นผู้สร้างสรรคแ์ละอภิบาลสังคม” 
   ศาสตราจารย์ ดร.ทินพันธ์ นาคะตะ (2543, หน้า 63) กล่าวถึงประโยชน์ของ
พรหมวิหารว่า “ใช้เป็นแนวทางในการใช้อ านาจหน้าที่ให้มีผลสมบูรณ์และเกิดสัมพันธ์ภาพอันดี”          
ผู้ปฏิบัติเองเมื่อบ าเพ็ญเมตตา ย่อมปรารถนาดีต่อทุกคน เมื่อบ าเพ็ญกรุณา ย่อมช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ทุกคน 
เมื่อบ าเพ็ญมุทิตา ย่อมพลอยยินดีต่อความส าเร็จรวมถึงคุณงามความดีของทุกคน เมื่อบ าเพ็ญอุเบกขา 
ย่อมเป็นคนมีความยุติธรรมปฏิบัติโดยยึดหลักตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ที่ประชาชนในสังคมร่วมกัน
บัญญัติขึ้นเพ่ือความสงบสุขของสังคมเอง  
   พระพิมลธรรม (อาสภาเถระ) (2546, หน้า 2-3)ได้อธิบายถึงพรหมวิหารว่า เป็น
คุณธรรมส าหรับประชาชนในสังคม เพราะเป็นเหตุท าให้คนเป็นผู้ประเสริฐ โดยเทียบเคียงกับพระ
พรหมว่า เมตตา มีหน้าที่เป็นพลังงานของพระพรหมให้ต้องขวนขวายช่วยท าสิ่งที่ เป็นคุณเป็น
ประโยชน์แก่สัตว์โลกสิ้นทั้งมวลให้ด ารงคงชีวิตอยู่ได้อย่างเป็นปกติสุข  โดยไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก 
กรุณา มีหน้าที่เป็นพลังงานของพระพรหมให้จ าต้องช่วยปลดเปลื้องทุกข์แก่สัตว์โลกผู้ซึ่งได้ประสบ
ทุกข์ มุทิตา มีหน้าที่เป็นพลังงานของพระพรหมให้ต้องอนุโมทนายินดีต่อสมบัติของสัตว์โลก หรือช่วย
ส่งเสริมต่อเติมแก่สรรพสัตว์จ าพวกที่พยายามท าความดีไม่สกัดกั้นหรือบั่นทอนความดีของสรรพสัตว์
ทั้งหลาย อุเบกขา มีหน้าที่เป็นพลังงานของพระพรหมให้ด ารงอยู่เป็นกลางๆ  คือโดยเที่ยงธรรม
สม่ าเสมอ ในสรรพสัตว์ทั่วโลก ไม่เอนเอียงไปเข้าข้างฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดทั้งสิ้น 
  สรุปได้ว่า หลักธรรมเรื่องพรหมวิหาร ได้ชื่อว่าเป็นหลักธรรมค้ าจุนโลกอย่างแท้จริง
เพราะเกื้อกูลต่อไตรสิกขา คือการพัฒนาพฤติกรรมหรือศีลต้องประกอบด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา 
อุเบกขา คือเจตนาที่ปรารถนาดี ไม่เบียดเบียน พลอยยินดี และมีความยุติธรรม การพัฒนาจิตใจหรือ
สมาธิ ต้องประกอบด้วยพรหมวิหารเพ่ืออบรมจิตให้ดีงามและมั่นคงยิ่งขึ้นและการพัฒนาปัญญาก็ต้อง
ประกอบด้วยพรหมวิหาร เพ่ือรู้เหตุปัจจัยหรือเหตุผลตามภาวะที่เป็นจริง โดยไม่มีการล าเอียง เพ่ือ
ตรวจสอบพฤติกรรมและจิตใจไม่ให้ออกนอกทางแห่งความถูกต้อง  หรือความยุติธรรม เมื่อมีปัญญา
เป็นเครื่องตรวจสอบด้วยใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยเมตตา กรุณามุทิตาและอุเบกขาแล้ว ย่อมน าไปสู่ความ
จริงและสู่สันติภาพได้แท้จริง 
  4). คุณค่าและประโยชน์ที่เกิดจากความสัมพันธ์กันของพรหมวิหาร 
  ประโยชน์ของพรหมวิหารแต่ละข้อได้กล่าวแล้วข้างต้น ต่อไปจะได้กล่าวถึงประโยชน์อัน
เกิดจากการบ าเพ็ญพรหมวิหารให้ครบทั้ง 4 ข้อคือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ซึ่งเป็นระบบ
บูรณาการหรือระบบองค์รวม โดยการบ าเพ็ญให้มีดุลยภาพครบทั้ง 4 ข้อ ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์อัน
เนื่องจากความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันและกันของพรหมวิหารเอง กล่าวคือผู้ปฏิบัติพรหมวิหารย่อมเห็น
ทั้งคนผู้เป็นอยู่ตามปกติ พึงเจริญเมตตา คนผู้ตกทุกข์ได้ยาก มีความเดือดร้อนต่างๆ พึงเจริญกรุณาคน
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ผู้ประสบความส าเร็จ ประสบความสุขความเจริญ พึงเจริญมุทิตา คนผู้ท าความชั่วซึ่งก าลังได้รับผล
กรรมชั่วตามกฎหมายบ้านเมืองอันสมควรแก่ความผิดของเขาเอง  พึงเจริญอุเบกขา ในสถานการณ์
สุดท้ายหากผู้ปฏิบัติเจริญเมตตาปรารถนาให้ผู้ท าผิดนี้มีความสุข เมตตาย่อมเกิดขึ้นไม่ได้เนื่องจากเขา
ก าลังมีความทุกข์ และมิใช่สถานการณ์ที่จะใช้เมตตา ถ้าหากผู้ปฏิบัติเจริญกรุณาปรารถนาให้เขาพ้น
จากความทุกข์ หรือโดยการกระท าการช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งมีการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือ
ปล่อยผู้ร้ายรายนี้ ก็ย่อมเป็นการไม่สมควรเพราะเป็นการกระท าผิดกฎหมายตนเองจะพลอยมี
ความผิดฐานช่วยเหลือผู้ร้ายอีกด้วย ส่วนการจะเจริญมุทิตาพลอยยินดีก็ย่อมมิใช่ฐานะที่จะเป็นไปได้
ดังนั้นในสถานการณ์ที่ 4 นี้ควรเจริญอุเบกขา  
   พระเทพวิสุทธิกวี (2542, หน้า 87) กล่าวว่า “เพ่ือก าจัดความยินดียินร้ายและความ
เศร้าโศกเสียใจ ในเมื่อเห็นคนอ่ืนสัตว์อ่ืนประสบทุกข์เพราะกรรมของเขา  อันเราไม่อาจช่วยโดย
พิจารณาความท่ีสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนว่า สัตว์ทั้งหลายทั้งปวง เป็นผู้มีกรรมเป็นของของ
ตน เขาจักท ากรรมอันใดไว้ ดีหรือชั่ว จักเป็นผู้รับผลของกรรมอันนั้น” ในฝ่ายดีที่ผู้บ าเพ็ญพรหมวิหาร
ควรใช้อุเบกขา คือเมื่อเห็นคนที่ตนดูแล เป็นอยู่ดีต่างขวนขวายในกิจหน้าที่ของตน รู้จักวางทีเฉยคอย
ดูโดยสงบไม่ก้าวก่ายแทรกแซง ในปกรณ์วิเสสวิสุทธิมรรคแสดงอุปมาว่า “มารดาย่อมไม่แสดงความ
ขวนขวายด้วยเหตุไรๆ ต่อบุตรผู้จัดแจงการงานของตนดี” และในสุมังคลวิลาสินี, ในปปัญจสูทนีและ
ในปรมัตถมัญชุสาฎีกา กล่าวว่า “เหมือนดังนายสารภี เมื่อม้าวิ่งถูกทางเรียบสนิทดี ก็นั่งคุมสงบนิ่ง
คอยดูเฉยอยู่” พระธรรมปิฎกกล่าวสรุปอุเบกขาว่า “อุเบกขาอย่างคลุมความ คือ ความรู้จักวางทีเฉย
ดู เมื่อเห็นเขารับผิดชอบตนเองได้ หรือในเมื่อเขาควรต้องได้รับผลสมควรแก่ความผิดชอบของเขา” ผู้
ปฏิบัติพรหมวิหารจ าต้องใช้ปัญญา ในการประพฤติปฏิบัติธรรมในทางพระพุทธศาสนา จึงจะได้
ประโยชน์อันแท้จริง 
   ในสถานการณ์ที่ 1 คนใดคนหนึ่งเขามีความเป็นอยู่ปกติดีตามธรรมดาของเขาไม่มี
เรื่องเดือดร้อนอันใด แต่ก็มิได้ประสบความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเป็นพิเศษ ในกรณีเช่นนี้ควรมี เมตตา 
คือ ความรัก ความปรารถนาดี ความเป็นมิตร 
   ในสถานการณ์ที่ 2 เมื่อคนใดคนหนึ่งได้รับความเดือดร้อนจากอุปสรรคหรือปัญหา
อย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นเหตุให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ตกต่ าลง ในกรณีเช่นนี้ควรมีกรุณา คือความ
หวั่นไหวเมื่อเห็นผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน และต้องการช่วยเหลือปลดเปลื้องความเดือดร้อนเหล่านั้น
ท าให้เขามีฐานะความเป็นอยู่ดีขึ้น กล่าวโดยย่อว่าถ้าเขามีทุกข์เดือดร้อนเราก็กรุณา 
   ในสถานการณ์ที่ 3 เมื่อคนใดคนหนึ่งได้ประสบความส าเร็จในชีวิตด้านใดด้านหนึ่ง มี
การได้เลื่อนยศต าแหน่งเป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ควรมีมุทิตา คือความพลอยยินดีเมื่อผู้อ่ืนได้รับความดี
ความชอบ หรือมีภาวะฐานะที่ดีข้ึนสูงขึ้น กล่าวโดยย่อว่าเขาได้ดีมีสุข เราก็ใช้คุณธรรมข้อมุทิตา 
   สรุปได้ว่า ทั้งสามข้อนั้นเป็นความสัมพันธ์อันดีงามเหมาะสม เป็นหลักปฏิบัติอัน
สมควรที่มนุษย์กับมนุษย์ หรือคนกับคนในสังคมพึงกระท าต่อกันและกัน  กล่าวสั้น ๆ ว่าเมื่ออยู่
ตามปกติก็ใช้เมตตา เมื่อตกต่ าก็ใช้กรุณา เมื่อมีสุขก็ใช้มุทิตาต่อกันและกัน เมื่อประชาชนในสังคม
ปฏิบัติได้อย่างนี้ สังคมก็จะน่าอยู่น่าอาศัย รักใคร่สามัคคี ช่วยเหลือซึ่งกันและกันดี  
   พระธรรมปิฎก (2546, หน้า 20-21) กล่าวว่า “สังคมที่มีเมตตา กรุณา มุทิตามาก 
จะเป็นสังคมที่มีน้ าใจมาก คนจะมีน้ าใจช่วยเหลือกันอย่างดีซึ่งก็เป็นข้อดี ท าให้จิตใจคนมีความอบอุ่น
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ชุ่มฉ่ าร่มเย็น มีความสุข สบาย” ความจริงประชาชนอาศัยอยู่ในสังคมเดียวกัน คือเป็นเพ่ือนมนุษย์ที่
อาศัยอยู่สิ่งแวดล้อมทางสังคมเดียวกันมีความสัมพันธ์ที่ดี ก็อยู่ด้วยกันดีมีความร่มเย็นเป็นสุข ดังนั้น 
พรหมวิหารเพียง 3 ข้อ ก็น่าจะเพียงพอแล้ว ส าหรับแนวทางประพฤติปฏิบัติของประชาชนในสังคม 
แต่หากพิจารณาให้แยบคายลงไปอีกจะเห็นว่า มนุษย์เรามิได้มีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันระหว่าง
มนุษย์ต่อมนุษย์เท่านั้น ยังมีอีกด้านหนึ่ง คือมนุษย์เกี่ยวข้องกับหลักการ กฎเกณฑ์ ระเบียบ กติกาเป็น
ต้นที่มนุษย์ในสังคมได้ร่วมกันบัญญัติขึ้นเพ่ือความสงบสุขของสังคม เพราะอาศัยเหตุนี้แลจึงจ าต้องมี
พรหมวิหารธรรมข้อที่ 4 นอกจากนี้ อุเบกขา มีลักษณะคอยมองดู เพ่ือไม่เข้าไปก้าวก่ายแทรกแซง
กฎหมาย กฎกติการะเบียบที่สังคมร่วมกันบัญญัติขึ้น เพ่ือความสุขสงบของสังคมส่วนรวม จึงมีสภาพ
เฉย พระธรรมปิฎกกล่าวว่า “ความมีใจเป็นกลาง คือมองตามเป็นจริง โดยวางจิตเรียบสม่ าเสมอ 
มั่นคงเที่ยงตรงดุจตาชั่งมองเห็นการที่บุคคลได้รับผลดีหรือชั่วสมควรแก่เหตุที่ตนประกอบ  พร้อมที่จะ
วินิจฉัย วางตน และปฏิบัติไปตามหลักการ เหตุผล และความเที่ยงธรรม” คือปล่อยหรือเปิดโอกาสให้
มีการปฏิบัติไปตามธรรมตามหลักการ หรือตามกฎเกณฑ์กติกา ใครมีหน้าที่อย่างไรก็ท าไปตามนั้น 
หลักการหรือกฎเกณฑ์ว่าอย่างไร ก็ท าไปตามนั้น ผู้ปฏิบัติก็คอยมองดู หากมีอะไรต้องกระท าเมื่อไรก็
กระท า คอยมองดูให้ทุกอย่างด าเนินไปอย่างถูกต้องตามที่ควรจะเป็นหรือตามชอบธรรม โดยใช้ปัญญา
พิจารณาในการปฏิบัติให้เหมาะสม พระธรรมปิฎกกล่าวว่า “เมตตา กรุณา มุทิตา ใช้ความรู้สึกมาก คือ 
รู้สึกเป็นมิตร รู้สึกเห็นใจสงสาร และรู้สึกพลอยดีใจช่วยหนุน ส่วนอุเบกขาต้องมีปัญญา” 
   สรุปว่า เมตตา กรุณา มุทิตา รักษาคน แต่อุเบกขา รักษาธรรม คือถ้าจะท าให้เสีย
หลักการเสียความเป็นธรรม ต้องหยุด กฎต้องเป็นกฎ ความวางเฉยต่อคนนั้น เพ่ืออะไรเพ่ือไม่ละเมิด 
เพ่ือไม่ก้าวก่ายแทรกแซงธรรม ธรรมจะออกผลอย่างไรว่าไปตามนั้น ช่วยเฉพะในขอบเขตที่ไม่ละเมิด
ธรรม ไม่ละเมิดกฎเกณฑ์ กติกาต่างๆ ฉะนั้น อุเบกขาจึงเป็นตัวคุมและรักษาดุล ให้การช่วยเหลือกัน
ไม่เลยขอบเขตจนเสียธรรม พระธรรมปิฎกกล่าวว่า “ในกรณีที่ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ส่งผล
กระทบเสียหายต่อหลักการแห่งความเป็นธรรม เราต้องหยุดข้อที่ 1-2-3 ไว้ แล้วย้ายไปข้อที่ 4 คือ
อุเบกขาเพ่ือให้เขารับผิดชอบต่อความเป็นจริง ต่อตัวธรรมต่อหลักการและกฎเกณฑ์กติกานั้น ๆ” 
 
2.2 หลักการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 
 2.2.1 การใช้หลักของธรรมพรหมวิหาร 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต) (2543, หน้า 5) กล่าวว่า หลักธรรมของพรหม อัน
หมายถึง ธรรมส าหรับพระพรหมเป็นที่อยู่ของจิตใจ มี 4 ข้อพรหมวิหารธรรม เป็นหลักธรรมส าคัญ
ส าหรับบิดามารดา ผู้ได้รับสมญานามว่าเป็นพรหมของบุตร เพราะพรหมวิหารนี้เป็นธรรมส าหรับ
พรหมหรือผู้ประเสริฐ ตามคติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ถือว่าพระพรหมเป็นผู้สร้างโลก เป็นเทพเจ้า  
ผู้บันดาลสิ่งทั้งหลาย พระพรหมจึงเป็นผู้ประเสริฐ แต่ในทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกคนมีส่วนร่วมใน
การสร้างสรรค์และอภิบาลโลกด้วยการปฏิบัติตนตามหลักพรหมวิหารธรรมก็ชื่อว่าเป็นพรหมได้  
เพราะฉะนั้น บิดามารดาจึงเป็นพระพรหมของบุตร เพราะมีคุณธรรม 4 ประการนี้ ได้แก่ 
   1. เมตตา การมีความรัก ความปรารถนาดีมุ่งหวังจะได้บุตรมีความสุข บิดามารดา เป็น
ผู้ที่สร้างความสุข ให้แก่ บุตร ความรักของบิดามารดาที่มีต่อบุตรนั้นเป็นความรักที่บริสุทธิ์  เพราะ
มุ่งหวังแต่ความสุขแก่บุตรเท่านั้น ไม่หวังผลประโยชน์ตอบแทนสิ่งอ่ืนใดนอกจากให้เขาเป็นสุข 
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เพราะฉะนั้น บิดามารดา จึงเป็นที่รักยิ่งของบุตร และด้วยความเมตตาของบิดามารดา จึงเห็นว่าบุตร
เป็นที่รักอย่างยิ่งของท่านทั้งสอง ความเมตตาของบิดามารดาเป็นสิ่งแสดงให้เห็นถึง ความมีคุณธรรม
ทางจิตใจสูง เพราะท่านทั้งสองได้เสียสละความสุขส่วนตัว เพ่ือความสุขของบุตรได้ การแสดงความ
เมตตาต่อบุตรควรแสดงออกทั้ง 3 ทาง ได้แก่(ก) เมตตากายกรรม เมตตาทางกาย ได้แก่การกระท า
และการแสดงออกทางกายที่ประกอบด้วยความเมตตา (ข) เมตตาวจีกรรม เมตตาทางวาจา ได้แก่การพูด
เจรจาถ้อยค าที่ประกอบด้วยความเมตตา (ค) เมตตามโนกรรม เมตตาทางใจได้แก่ การมีจิตใจที่มุ่งหวังดี
มีเจตนาดีต่อบุตรธิดา 
   2. กรุณา การมีความสงสารเอ็นดูบุตร ต้องการช่วยเหลือให้ พ้นจากความทุกข์
ยากล าบากที่เกิดขึ้น ยามเมื่อบุตรประสบทุกข์ผู้เป็นบิดามารดาย่อมประสบทุกข์ไม่น้อยกว่าบุตร เช่น 
ยามที่บุตรไม่สบาย ผู้เป็นบิดามารดาต้องคอยดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดจนกว่าจะหายเจ็บป่วยแม้ยามที่
บุตรประสบปัญหาชีวิตอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ที่จะให้ค าปรึกษาที่ดีและต้องการให้ความช่วยเหลืออย่าง
จริงใจโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยและความเบื่อหน่าย  คือ บิดามารดา ด้วยคุณธรรมของบิดา
มารดาข้อนี้ท าให้เห็นได้ว่า เมื่อยามที่บุตรประสบความทุกข์จะคิดถึงบิดามารดาก่อนผู้อ่ืนเพราะฉะนั้น
บิดามารดาจึงเปรียบเหมือนพรหม เพราะเป็นผู้ช่วยเหลือบุตรจากความทุกข์ทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
   3 . มุทิตา การมีความยินดีกับบุตรเมื่อบุตรของท่านมีความสุขหรือประสบ
ความส าเร็จในด้านต่างๆ บิดามารดาจะเป็นผู้ที่มีความยินดีให้อย่างจริงใจ ยามเมื่อบุตรได้ดีมีความสุข 
บิดามารดาก็ยินดีเบิกบานพลอยมีความสุขกับบุตรด้วย เพราะมีความปรารถนาให้บุตรมีความสุขอยู่
แล้ว เมื่อบุตรได้ประสบความสุขความส าเร็จ ก็มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง เช่นเดียวกับเป็นความสุขของ
ตน บิดามารดาจะไม่มีความอิจฉาริษยาในความสุขความส าเร็จของบุตรแม้แต่น้อย  ยิ่งถ้าบุตรมี
ความสุขมากเท่าใด ท่านก็มีความสุขมากข้ึนเท่านั้น 
   4. อุเบกขา การวางตัวเป็นกลาง มีความหนักแน่น กล่าวคือ บิดามารดาจะมีความ
เป็นกลางในความถูกต้องไม่เอนเอียงเพราะอ านาจชักจูงของกิเลสฝ่ายต่ าอย่างใดอย่างหนึ่งบิดามารดา
จะต้องมีความหนักแน่นในการอบรมเลี้ยงดูบุตรโดยใช้หลักแห่งความถูกต้องดีงามเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติมีความหนักแน่นที่จะปฏิบัติตามครรลองคลองธรรม เพ่ือรักษาความถูกต้องและปลูกฝังให้บุตร
สามารถพ่ึงตนเองได้ หากขาดอุเบกขาธรรมเป็นแกนกลางในการอบรมเลี้ยงดูก็จะกลายเป็น  การ
อบรมเลี้ยงดูที่ตามใจตนเอง ขาดหลักการที่จะยึดเหนี่ยว การที่บิดามารดามีอุเบกขาธรรมก็ควร
สามารถควบคุมอารมณ์และจิตใจของตนเองให้ปฏิบัติตาม หลักการแห่งความถูกต้องดีงามได้ 
  หลักพรหมวิหาร 4 นี้ มีความสัมพันธ์กัน ซึ่งในทางปฏิบัติจะต้องท าให้มีความสมดุลกัน
กล่าวคือ ไม่เน้นข้อใดข้อหนึ่งโดยเฉพาะ แต่จะต้องปฏิบัติครบทุกข้อ จึงจะประสานความเชื่อมโยงกัน
ใน พรหมวิหาร 4 นี้ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้แบ่งออกเป็น 2 ภาค คือ (1) ภาคความรู้สึก 
ได้แก่เมตตา กรุณา และมุทิตา อันเป็นความรู้สึกที่บิดามารดาแสดงต่อบุตร ซึ่งจะท าให้บุตรมี
บุคลิกภาพและนิสัยใจคอที่ดีเช่น มีความรัก ความอบอุ่น เป็นคนอ่อนโยนละมุนละไม มีความสุข (2) 
ภาคปัญญา ได้แก่อุเบกขา ซึ่งเป็นธรรมที่สร้างความสมดุลมิให้บิดามารดาแสดงออกแต่เพียงด้าน
ความรู้สึกต่อบุตรเพียงอย่างเดียวจะต้องแสดงออกทางด้านปัญญาเพราะความเป็นจริงของชีวิตเขา
จะต้องด ารงอยู่ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยบิดามารดาตลอดไป  เพราะฉะนั้นบิดามารดาจะต้อง
เตรียมความพร้อมให้กับบุตรของตน ด้วยการฝึกให้บุตรของตนท าภาระงานด้วยตัวเอง แทนที่จะให้
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บิดามารดาท าให้เพียงอย่างเดียว และต้องมีอุเบกขาด้วยการให้เขาท าด้วยตัวเองบิดามารดาคอยดูอยู่
ใกล้ๆ และท าเป็นตัวอย่างให้ดูหากบิดามารดามีเมตตา กรุณา มุทิตา มากเกินไปจะเป็นการขัดขวาง
การพัฒนาการของบุตร จึงต้องมีอุเบกขาเข้ามาถ่วงดุล เพ่ือให้บุตรได้มีโอกาสในการพัฒนาตนเอง เมื่อ
การเลี้ยงดุบุตรมีทั้ง 2 ภาค อย่างสมดุลกันก็จะท าให้บุตรเจริญเติบโตอย่างพอดี คือมีทั้งความอ่อนโยน 
ความสุข ความอบอุ่น และมีความเข้มแข็ง มีความสามารถ มีปัญญารับผิดชอบตนเองได้ ในแง่ของการ
ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ในแต่ละข้อ จะต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543, หน้า 9) ได้อธิบาย ดังนี้ เมตตา ใช้ในสถานการณ์ที่เขา
มีความเป็นอยู่ดีเป็นปกติไม่เดือดร้อน และไม่ประสบความส าเร็จอะไรเป็นพิเศษ ก็มีความปรารถนาดี
แสดงมิตรไมตรีที่ดีต่อเขากรุณา ใช้ในสถานการณ์ที่คนอ่ืนประสบทุกข์ มีความเดือดร้อน ต้องแสดง
ความสงสารและหาทางช่วยเหลือให้เขาพ้นจากภาวะที่เป็นทุกข์นั้นให้เขามีสภาพที่เป็นปกติเช่นเดิม
มุทิตา ใช้ในสถานการณ์ที่คนอ่ืนประสบความส าเร็จได้รับความดีงามมีความเจริญก้าวหน้าในชีวิต  ก็
ต้องแสดงความยินดีกับความส าเร็จของเขา สนับสนุนให้ก าลังใจต่อไป อุเบกขา ใช้ในสถานการณ์ที่ต้อง
พิจารณาเห็นความจริงของชีวิตของเขาที่จะต้องเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติโดยที่บุคคลจะต้อง
รับผิดชอบชีวิตของตัวเอง ด้วยการพ่ึงตัวเองไม่อาจจะรอ ความช่วยเหลือจากผู้อ่ืนได้ตลอดไป จึงต้องใช้
อุเบกขา เพ่ือให้การปฏิบัติของเขาให้สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของธรรมชาติหลักของความเมตตา กรุณา 
มุทิตา เป็นความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์แต่อุเบกขาเป็นหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริง
ของชีวิตในธรรมชาติ ธรรม 4 ข้อนี้ ควรอบรมให้มีในจิตใจด้วยวิธีคิดแผ่ใจประกอบด้วยเมตตา ออกไป
ในบุคคลและในสัตว์ทั้งหลาย โดยเจาะจง และโดยไม่เจาะจง คือทั่วไป เมื่อฝึกคิดอยู่บ่อยๆ จิตใจก็จะ
อยู่กับธรรมเหล่านี้พอบ่อยเข้าความรู้สึกไม่ชอบใจ ก็จะกลายเป็นอัธยาศัยที่เกิดขึ้นใหม่ท าให้เกิด
ความรู้สึกเป็นความสุขภายในจิตใจมากข้ึนการครองชีวิตคู่ต้องอาศัยหลักธรรมที่ท าให้ชีวิตคู่นั้นมีความ
มั่นคงคู่ครองที่ดีจะต้องมีความคิดเห็นที่ตรงกัน เชื่อหรือมีศรัทธาเคารพนับถือศาสนาเดียวกัน มีความ
ประพฤติปฏิบัติในหลักการเดียวกันบนพ้ืนฐานของศีลธรรมที่สอดคล้องไปกันได้  แล้วยังมีความ
เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ ใจกว้าง เสียสละที่จะช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และที่ส าคัญมีความเข้าใจในเหตุผล
สามารถพูดคุยกันด้วยปัญญาที่เสมอกัน อันจะส่งผลให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขและจะส่งผลให้
ครอบครัวมีแต่ความสุข 
 2.2.2 การบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร 4 
  พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (2543, หน้า 13) กล่าวว่า เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 4 
ประการนี้ พระบรมศาสดาทรงแสดงว่าเป็นคุณธรรมส าหรับเป็นที่อยู่ของจิตใจแห่งพรหม คือ ผู้ใหญ่
หรือผู้ประเสริฐ ทรงเรียกคุณธรรมนี้ว่าพรหมวิหารเป็นธรรมอันเป็นที่อยู่ซึ่งมีทั้งความดีและความสุข   
แต่ความล าเอียงหรือความประพฤติที่คลาดเคลื่อนของการปกครองที่ดี เมื่อปฏิบัติหน้าที่ของตน พึงละ
เว้น อคติ หลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่ผู้บริหารหรือผู้ใหญ่ควรยึดปฏิบัติ ในการ
ปกครองคน ซึ่งพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานนั้นจะมีดังนี้ คือ 
   ด้านเมตตา 1) มีการเสียสละอย่างปราศจากการเห็นแก่ตัว 2) เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียง
และ คุณงามความดี 3) มีความจริงใจตลอดเวลา 4) มีความรอบรู้ในงานวิชาการ 5) มีความรักและ
ห่วงใยเพ่ือนร่วมงาน 6) เป็นผู้น าที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ อุทิศตนและเวลาให้สถานศึกษาอย่างเต็มที่ 
7) เป็นผู้ที่มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของตนเองและผู้อ่ืน 
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   ด้านกรุณา 1) มีประสบการณ์มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์ที่เกี่ยวกับการที่
เคยถูกปกครองบังคับบัญชาจากหัวหน้าแบบต่างๆเพ่ือที่ได้ทัศนะในการปกครองบังคับบัญชาผู้อ่ืน 2) 
มีความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่ผู้อื่น 3) เปิดโอกาสให้บุคคลจ านวนมากหรือบุคคลหลายๆ 
คนเข้ามามีส่วนร่วมในการกระท าโดยไม่ท างานตามล าพังยอมรับความคิดผู้อ่ืน  4) เป็นผู้ท าหน้าที่
ประสานประโยชน์บริการแก่ผู้อ่ืนทุกๆคนเข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะช่วยให้เขาด าเนินงานต่างๆใน
การให้การศึกษาได้ผลและมีประสิทธิภาพมากที่สุด 5) เป็นผู้ที่เสียสละทุกอย่างเพ่ือให้การศึกษาแก่
ประชาชนและเพ่ือให้สังคมดีขึ้น 6) เป็นผู้มีความสามารถส่งเสริมและสนับสนุนในการท างานเป็นทีม 7) เป็น
ผู้ศึกษาหาความรู้ ความสามารถและมีความเข้าใจในหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอน การแนะแนว
การวัดผล และการประเมินผลตลอดจนสามารถจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 
   ด้านมุทิตา 1) มีความกระตือรือร้น เป็นมิตร และมองโลกในแง่ดี 2) ประพฤติปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงานและผู้อ่ืน 3) ต้องรู้จักยกย่องและชมเชยผู้ร่วมงานที่ท าความดีตาม
ความเหมาะสม 4) เผยแพร่ผลงานที่ดีของผู้ร่วมงานทุกคน 5) ชื่นชมผลงานการปฏิบัติงานของบุคคล
อ่ืนด้วยความบริสุทธิ์ใจ 6) เป็นก าลังใจให้ผูร้่วมงานหรือบุคคลอ่ืนประสบผลส าเร็จในงานที่ได้รับมอบหมาย 
   ด้านอุเบกขา 1) มีความเฉลียวฉลาด 2) มีความสามารถรอบด้าน รู้บ้างสิ่งในทุกสิ่ง 
และรู้ทุกสิ่งในบางสิ่งและรู้หน้าที่ของตนอย่างกว้างขวางด้วย 3) มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่โลเล 4) มี
ก าลังกายและพลังประสาทมั่นคง 5) มีความเด็ดเดี่ยวในการตัดสินใจ 6) มีความยุติธรรม มีเหตุผลและ
วางตัวเป็นกลางอย่างสม่ าเสมอ 7) ซื่อสัตย์ต่อตนเอง ต่อหน่วยงานและผู้อื่น 8) เฉลียวฉลาดแต่ไม่อวด
ฉลาด 9) กล้าหาญทั้งกายและใจกล้าเผชิญกับเหตุการณ์ร้อนหรือด่วนสามารถควบคุมจิตใจตนเองได้
กล้าตัดสินใจเมื่อชั่งใจว่าถูกต้องและยืนหยัดอย่างไม่สะทกสะท้าน 10) มีความคิดริเริ่ม ท าให้งานต่างๆ 
ก้าวหน้าอยู่เสมอเป็นผู้ที่ส ารวจตัวเองและพัฒนาหน้าที่ของตนเองให้ดีอยู่เสมอ  คิดและวางแผนการ
งานไว้ล่วงหน้า 11) มีความยุติธรรม เมื่อใดผู้น้อยเกิดความรู้สึกว่า ไม่ได้รับความยุติธรรม เมื่อนั้นขวัญ
ของเขาจะเสื่อมลงทันที อย่างไรก็ดีอย่าแสดงความใกล้ชิดกับใครจนออกนอกหน้า 12) มีการวางตัวดี
และมีการประพฤติปฏิบัติให้ประทับใจแก่ผู้น้อย แต่งกายสะอาด การด่าหรือการต าหนิอย่างกราวรูด
จะต้องยับยั้งโดยสิ้นเชิง 13) ปฏิบัติงานอย่างเป็นทีม ให้ท างานแทนกันได้ 
   สรุปได้ว่า หลักพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ประเสริฐที่ควรแก่การใช้ในการบริหาร
การด าเนินชีวิต เพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้น ากับผู้ตาม ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเชิง
การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเพ่ือการเกื้อกูลต่อบุคคลอ่ืนโดยเริ่มจากผู้ที่อยู่ใกล้ตนเองไปจนถึงสังคมที่
มีการเชื่อมโยงในระบบสายงานที่ท าอยู่ 
 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 
 2.3.1 ความหมายของการบริหาร 
 การบริหาร (Administration) เป็นเรื่องที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานของ
องค์การ เพราะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะชี้ให้เห็นความส าเร็จ หรือความล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ
หรือความไร้ประสิทธิภาพของหน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า
ของสังคม ความก้าวหน้าของวิทยาการต่างๆ การบริหารเป็นมรรคที่ส าคัญจะน าไปสู่ความก้าวหน้า
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การบริหารเป็นลักษณะการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การซึ่งมีการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหาร
จะต้องค านึงถึงปัจจัยสิ่งแวดล้อมต่างๆ การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนัก
บริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหารชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือองค์การ
ใดย่อมเกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะ
ด ารงชีวิตของมนุษย์ในสังคม มีนักบริหาร นักวิชาการ และนักการศึกษามากมายหลายท่านได้ให้ความหมาย
ของการบริหารไว้หลายทัศนะ ซึ่งพอสรุปได้ดังนี้ 
  จันทรานี สงวนนาม (2545, หน้า 11) ได้ให้ความหมายว่า การบริหาร เป็นเรื่องของ
การท ากิจกรรมโดยผู้บริหารและสมาชิกในองค์กร เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วย
การใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
  วิรัช วิรัชวิภาวรรณ (2548, หน้า 5) กล่าวว่า การบริหารนั้น หมายถึง การแก้ปัญหา
ให้บรรลุผลตามเป้าหมายลักษณะของการแก้ปัญหาซึ่งอาจด าเนินไปในรูปของการตัดสินใจ  และการ
ปฏิบัติงานก็ได้การบริหาร (administration) มีรากศัพท์มาจากภาษาละติน “Administatrae” 
หมายถึง ช่วยเหลือ (assist) หรืออ านวยการ (direct) การบริหารมีความสัมพันธ์หรือมีความหมายใกล้เคียง
กับค าว่า “minister” ซึ่งหมายถึงการรับใช้หรือผู้รับใช้ หรือผู้รับใช้รัฐ คือ รัฐมนตรีส าหรับความหมาย
ดั้งเดิมของค าว่า administer หมายถึงการติดตามดูแลสิ่งต่างๆ 
  พระมหาไพฑูรย์ วรรณบุตร (2550, หน้า 33) กล่าวถึงการบริหารว่า หมายถึง การท างาน
ของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ที่ปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายเดียวกัน ความหมายเชิงพฤติกรรม
ว่า การบริหาร คือศิลปะในการท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน การบริหารนั้นหมายถึง การใช้
ศาสตร์ และศิลป์ โดยการน าเอาทรัพยากร (Administration Resource) มาประกอบเป็นกระบวนการของ
การบริหาร เป็น (Process of Administration) เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่ างมี
ประสิทธิภาพ ค าว่า การบริหาร หมายถึง การท างานของคณะบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมมือกัน
ปฏิบัติงาน เพ่ือบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งเอาไว้ร่วมกัน หรือหมายถึงกระบวนการทางสังคม ซึ่งมองได้
ในเรื่องของโครงสร้าง เป็นความส าคัญระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับขั้นตอน
ของสายบังคับบัญชา ในหน้าที่เป็นขั้นตอนของหน่วยงานที่ระบุหน้าที่เด่นชัด มีความรับผิดชอบ และเป็น
เครื่องอ านวยความสะดวกต่างๆ เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จตามเป้าหมาย หรือทางการปฏิบัติงานเป็น
กระบวนการบริหารด าเนินการในสถานการณ์ที่บุคคลก าลังมีปฏิสัมพันธ์ หรือมีความสัมพันธ์ต่อกัน หรือ
การร่วมท าปฏิกิริยาเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน 
  อดิศร เพียงเกษ (2551, หน้า 111) กล่าวไว้ว่า การบริหารงานเป็นการบริหารให้ทุก
คนได้ท างานอย่างมีประสิทธิภาพและมีงานท าตามความถนัด ภาษาอังกฤษใช้ค าว่า “Put the right 
man on the right job.”หลักการจัดงานให้เหมาะสมกับคนเป็นเรื่องที่ยาก เพราะงานบางที่มีแผนก
จ ากัดคนมีจ านวนมากกว่างาน จึงจ าเป็นต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมและลงตัว 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พุทธศักราช 2552 (2552, หน้า 609) ได้ให้
ความหมายไว้ว่า การบริหารหมายถึง การปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น ด าเนินการจัดการ เช่น 
บริหารธุรกิจ เป็นต้น 
  แฮร์โรลด์ คูนตซ์ (Harold Koontz อ้างถึงใน จันทรานี สงวนนาม, 2545, หน้า 3) 
กล่าวไว้ว่า การบริหาร หมายถึง การด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยอาศัยปัจจัย
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ต่างๆ ได้แก่ คน เงิน วัสดุสิ่งของ เป็นอุปกรณ์ในการบริหารเพ่ือให้เกิดสัมฤทธิ์ผลตามจุดมุ่งหมายอย่าง
มีประสิทธิภาพ  
  ไซม่อน (Herbert A.Simon) (อ้างถึงใน เติมศักดิ์ ทองอินทร์, 2547, หน้า 3) กล่าว
ว่าการบริหารหมายถึง ศิลปะในการท าให้สิ่งต่างๆ ได้รับการกระท าจนเป็นผลส าเร็จ โดยที่ผู้บริหารมัก
ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติแต่ผู้บริหารเป็นผู้ใช้ศิลปะท าให้ผู้ปฏิบัติได้ท างานจนส าเร็จ  ตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือก  
  วากเนอก์และโฮลเลนเบค (Wagner & Hollenbeck อ้างถึงใน ทิพยาพัศ คลังแสง, 
2556, หน้า 7) ให้ความหมายของการบริหารจัดการว่าเป็นกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร การ
เป็นผู้น าและการควบคุม  
  โฮล (Holt อ้างถึงใน ทิพยาพัศ คลังแสง, 2556, หน้า 7) ให้ความหมายว่า การ
บริหาร เป็นศิลปะของการท างานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งพร้อมด้วยกระบวนการวางแผน การจัดองค์กร 
การเป็นผู้น าและการควบคุม  
  สรุป จากความหมายและค าจ ากัดความท่ีนักวิชาการต่างๆ ได้กล่าวมานี้ การบริหารเป็น
เรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการด าเนินงานขององค์กร เพราะเป็นเครื่องมืออันส าคัญใน
อันที่จะชี้ให้เห็นถึงความส าเร็จ หรือล้มเหลว ความมีประสิทธิภาพ หรือความไร้ประสิทธิภาพของ
หน่วยงาน การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้า การบริหารเป็นลักษณะการท างาน
ร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ มีลักษณะการวินิจฉัยสั่งการ นักบริหารจะต้องค านึงถึงปัจจัย
สิ่งแวดล้อมต่างๆ เพราะการวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึงความสามารถของนักบริหาร
และการเจริญเติบโตของการบริหาร ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวองค์การใดย่อม
เกี่ยวข้องกับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้น การบริหารจึงเป็นเรื่องที่น่าสนใจ และจ าเป็นต่อการที่จะ
ด ารงชีวิตของบุคคลในสังคม 
 2.3.2  แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร 
 การบริหารโดยทั่วๆ ไปจะมีลักษณะเป็นกระบวนวิธีหรือเป็นการก าหนดขั้นตอนในการ
ปฏิบัติงาน หรือเป็นล าดับรายการในการบริหาร ซึ่งในการบริหารนั้นจะต้องมีล าดับรายการก่อนหลัง
ว่าจะต้องท าสิ่งใดก่อนและต่อๆ ไปจะท าอะไรซึ่งจัดว่าเป็นหลักเกณฑ์วิธีการทางวิทยาศาสตร์ 
(Scientific Management) กระบวนการบริหารจะก าหนดขอบเขตและหน้าที่ตามขั้นตอนต่างๆ  ไว้
อย่างชัดเจนนักวิชาการ และนักบริหารต่างประเทศตลอดจนนักการศึกษาได้ให้แนวคิดเกี่ยวกับ
กระบวนการบริหารไว้ดังนี้ 
  สมาคมผู้บริหารการศึกษาแห่งสหรัฐอเมริกา  (American Association of School 
Administration) (อ้างถึงใน ธีระรัตน์ กิจจารักษ์, 2542, หน้า 67) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการ
บริหารไว้ 5 ประการ คือ 
   1 . การวางแผน  (Planning) หมายถึง การวางแผนหรือโครงการส าหรับการ
ปฏิบัติงานในอนาคตให้ตรงเป้าหมายที่ต้องการ โดยก าหนดงานที่จะท าวิธีการและวัตถุประสงค์ของ
งานนั้นๆไว้ล่วงหน้า  
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   2. การแสวงหาและก าหนดตัวบุคคลและอุปกรณ์ (Allocation) หมายถึง การ
แสวงหาก าหนดตัวบุคคลและวัสดุทุกชนิดที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามแผน  เพ่ือให้งานนั้นส าเร็จ
ลุล่วงไปได้ด้วยดี มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
   3. การเสริมก าลังบ ารุง (Stimulation) หมายถึง การบ ารุงขวัญ กระตุ้นและส่งเสริม
ให้บุคลากรปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้ผลงานดีทั้งปริมาณและคุณภาพ  
   4. การประสานงาน (Co–ordination) หมายถึง การจัดให้ผู้แทนของหน่วยงานย่อย
ทุกหน่วยงานพบปะปรึกษาหารือกันเพ่ือให้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นหรือทราบเรื่องการปฏิบัติงาน
ของผู้อื่น และเพ่ือให้งานสัมพันธ์ไม่ขัดแย้งกัน โดยยึดเป้าหมายขององค์การเป็นหลัก 
   5. การประเมินผลงาน (Evaluation) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานทุก
ระยะให้ทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดข้ึน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผลขั้น
สุดท้ายเพ่ือทราบผลการปฏิบัติงาน และปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือหาแนวทางแก้ไขทุกระยะและประเมินผล
ขั้นสุดท้ายเพื่อเปรียบเทียบผลงานกับผลงานที่ควรจะได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ตั้งแต่ต้นเพื่อวางแผนใหม่
ส าหรับการปฏิบัติงานในอนาคต 
  วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, หน้า 39) กล่าวไว้ว่า กระบวนการบริหารเกิดได้หลาย
แนวคิด เช่น โพสด์คอร์บ (POSDCORB) เกิดจากแนวคิดของลูเธอร์กูลิค (Luther Gulick) และ
ลินดอลเออร์วิค (Lyndall Urwic.k) ประกอบด้วยขั้นตอนการบริหาร 7 ประการ ได้แก่ 1) การ
วางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 3) การบริหารงานบุคคล (Staffing) 4) การ
อ านวยการ (Directing) 5) การประสานงาน  (Coordination) 6) การรายงาน  (Reporting) 7 ) 
การงบประมาณ (Budgetiong) ขณะที่กระบวนการบริหารตามแนวคิดของ เฮ็นรี ฟาโยล์ (Henry 
Fayol) ประกอบด้วย 5 ประการ ได้แก่1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองค์การ (Organizing) 
3 ) การบั งคับการ  (Commanding) 4 ) การประสานงาน  (Coordinating) 5 ) การควบคุมงาน 
(Controlling) หรือ รวมเรียกว่า พอคค์ (POCCC) 
  พิทยา บวรวัฒนา (2546, หน้า 2) กล่าวไว้ว่า การบริหารเป็นเรื่องของการน าเอา
กฎหมายและนโยบายต่างๆ ไปปฏิบัติให้เกิดผล ซึ่งเป็นหน้าที่ของข้าราชการที่จะท างานด้วยความเต็ม
ใจด้วยความเที่ยงธรรมและอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ 
  นอกจากนี้ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2548, หน้า 5) ยังได้กล่าวไว้อีกว่า การบริหาร
จัดการ (Management Administration) การบริหารการพัฒนา (Development Administration)
แม้กระทั่งการบริหาร การบริการ (Service Administration) แต่ละค ามีความหมายคล้ายคลึงหรือ
ใกล้เคียงกันที่เห็นได้อย่างชัดเจนมีอย่างน้อย 3 ส่วน คือ  
  ส่วนที่หนึ่ง ล้วนเป็นแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หน่วยงานของรัฐและ/หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐน ามาใช้ในการปฏิบัติราชการ เพ่ือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารราชการ 
  ส่วนที่สอง มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบด้วย 3 ขั้นตอนคือการคิด (Thinking) 
หรือการวางแผน (Planning) การด าเนินงาน (Acting) และ การประเมินผล (Evaluating)ส่วนที่สาม 
มีจุดหมายปลายทาง คือ การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ท าให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้าและมั่นคงเพ่ิมขึ้น ส่วนที่แตกต่างกัน คือ แต่ละค ามีจุดเน้น
ต่างกัน กล่าวคือ การบริหารจัดการเน้นเรื่องการน าแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน เข้ามาใช้ในการ
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บริหารราชการ เช่น การมุ่งหวังผลก าไร การแข่งขันความรวดเร็ว การตลาด และการประชาสัมพันธ์ 
การจูงใจด้วยค่าตอบแทน การลดขั้นตอน และการลดพิธีการเป็นต้น ในขณะที่การบริหารการพัฒนาให้
ความส าคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย (Policy) แผน (Plan) และแผนงาน (Program) 
โครงการ (Project) หรือกิจกรรมหน่วยงานของรัฐ ส่วนการบริหารการบริการเน้นเรื่อง การอ านวย
ความสะดวกและการให้บริการแก่ประชาชน 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 3) กล่าวถึง การบริหารเป็น
วิธีการท าให้งานส าเร็จโดยอาศัยผู้อ่ืน (Getting things done through other people) และกล่าว
ว่าหน้าที่ของผู้บริหารเป็นกรอบในการพิจารณาของผู้บริหารให้ส าเร็จ  มี 5 ประการ ตามค าย่อ
ภาษาอังกฤษว่า “POSDC” ดังนี้ คือ 
   1. P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก าหนดแนวทางการด าเนินงาน
เพ่ือความส าเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารทีดีต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล เพ่ือก าหนดทิศทางของ
องค์กร 
   2 . O คือ  Organizing หมายถึ ง  การจัดองค์ กรเป็ นการก าหนดโครงสร้ าง
ความสัมพันธ์ของสมาชิกและสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท าและการกระจาย
อ านาจ 
   3. S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากรเป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนา
บุคลากรและการใช้คนให้เหมาะสมกับงาน 
   4. D คือ Directing หมายถึง การอ านวยการ เป็นการสื่อสารเพ่ือให้ เกิดการ
ด าเนินการตามแผน ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและต้องมีภาวะผู้น า 
   5. C คือ Controlling หมายถึง การก ากับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการ
ปฏิบัติงานภายในองค์กร รวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร 
  คณาจารย์ภาควิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยรามค าแหง (2549, หน้า 9) ได้
กล่าวถึงแนวคิดของฟาโยล์ (Henry Fayol) นักวิชาการเหมืองแร่ชาวฝรั่งเศส ผู้เป็นต้นก าเนิดในการ
เสนอองค์ประกอบมูลฐานของการบริหารแบบกระบวนการ 5 ประการ ที่เรียกว่า POCCC ไว้ดังนี้ 
   1. การวางแผน(Planning) หมายถึง การสร้างทางเลือกหรือแนวทางด าเนินการไว้
ล่วงหน้า เพ่ือใช้ในการตัดสินใจในอนาคต  
   2. การจดัองค์การ (Organizing) หมายถึง การก าหนดโครงสร้างหน่วยงาน และระบุ
หน้าที่โดยการผสมผสานระหว่างวัตถุ คน และเงิน  
   3. การบังคับบัญชา (Commanding) หมายถึง การท าให้เกิดการด าเนินงานตามที่
ได้มีการก าหนดไว้ ซึ่งการบังคับบัญชาที่ดีนั้นจะต้องมีการติดต่อสื่อสาร 2 ทาง กล่าวคือ การยอมให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแสดงความคิดเห็นได้  
   4 . การประสานงาน (Coordinating) หมายถึ ง  การรวมความพยายามของ
ผู้ปฏิบัติงานและช่วยสนับสนุนให้เกิดการติดต่อสื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้การท างานส าเร็จ  
   5. การควบคุม (Controlling) การติดตามการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว.วชิรเมธี) (2550, หน้า 25) กล่าวไว้ว่า ผู้บริหารงานที่ดี
จะต้องมีวิธีการบริหารงานที่จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ จะต้องมีความหนัก
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แน่นมั่นคงและสามารถเป็นเสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงาน
ให้ลูกน้องท าตามความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบา
ภาระของตนเอง ดังนั้นผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ที่คอยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ 
  ลูเธอร์ กูลิค และลัดแดล เออร์วิค (Luther Gulick and Lyndall Urwick) (อ้างถึงใน 
จันทรานี สงวนนาม, 2547, หน้า 34 – 35)  นักทฤษฎีการบริหารองค์การผู้ที่ได้ร่วมกันน าเอา
ความคิดของฟาโยล์มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ ได้ขยายส่วนส าคัญพ้ืนฐานที่เรียกว่า The 
Elements of Management 5 ประการ ของฟาโยล์มาใช้ในการจัดการองค์การทางราชการ โดย
ขยายกิจกรรมทางการบริหารออกเป็น 7 ประการ คือ  
   1. Planning หมายถึงการวางแผนล่วงหน้าว่าองค์การจะต้องท าอะไรบ้างเพ่ือให้
บรรลุเป้าหมาย  
   2. Organizing หมายถึง การจัดองค์การ การก าหนดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน
การจัดสายการบังคับบัญชา การก าหนดต าแหน่งหน้าที่  
   3. Staffing หมายถึง การบริหารงานบุคคล ได้แก่ การจัดอัตราก าลัง การสรรหาการ
พัฒนา การสร้างบรรยากาศที่ดีในการท างาน การประเมินผลงาน การพิจารณาความดีความชอบการ
ให้สวัสดิการและการให้พ้นจากงาน  
   4. Directing หมายถึง การอ านวยการ การตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการและการ
ควบคุมบังคับบัญชา  
   5. Coordinating หมายถึง การประสานงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือ เพ่ือการ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายเดียวกัน  
   6. Reporting หมายถึง การรายงานการปฏิบัติงานขององค์การ เพ่ือให้สมาชิกของ
องค์การทราบความก้าวหน้าของการด าเนินงาน  
   7. Budgeting หมายถึง การงบประมาณ การใช้จ่ายเงิน การควบคุมการใช้จ่ายและ
การตรวจสอบด้านการเงิน  
   กิจกรรมทั้ง 7 ประการนี้ รวมเรียกว่า “POSDCORB” ที่กูลิคและเออร์วิค ถือว่าเป็น
งานในหน้าที่ของผู้บริหารในองค์การราชการโดยทั่วไป  ซึ่งองค์การทางการบริหารการศึกษาก็ได้น า
แนวความคิดนี้มาใช้กันอย่างแพร่หลาย 
  สรุป  แนวคิดและทฤษฎี เกี่ยวกับการบริหารเป็นพฤติกรรมอย่างหนึ่ ง  ซึ่ งเป็น
กระบวนการทางสังคมที่ผู้บริหารใช้ส าหรับตัดสินใจ เพ่ือเป็นแนวทางในการบริหารหน่วยงานหรือ
องค์กรต่างๆทั้งที่เป็นองค์กรที่เป็นหน่วยงานของรัฐและเอกชนให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย
โดยน าทรัพยากรมาใช้ให้ประหยัด ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้นต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ เพ่ือให้
บุคคลต่างๆ เกิดความร่วมมือกันในการปฏิบัติงาน ซึ่งกระบวนการบริหารเป็นภารกิจที่ผู้บริหารต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ตามล าดับขั้นตอน เป็นระบบให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร 
 2.3.3 ความส าคัญของการบริหาร 
 สังคมใด หน่วยงานใด ประเทศใด จะเจริญก้าวหน้าไปแค่ใดจะดูได้ที่ระบบบริหาร เพราะ
เป็นการสะท้อนให้เห็นวัฒนธรรมของสังคม ถ้าระบบบริหารดี ความสามารถในการผลิตก็สูงรายได้
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เฉลี่ยของประชาชาติและอัตราการเจริญทางเศรษฐกิจก็จะเพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ การบริหารงานที่มี
ประสิทธิภาพจะส่งผลให้เกิดประสิทธิผลในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้น 
  ภิญโญ สาธร (2543, หน้า 12) กล่าวว่า ความจ าเป็นที่ต้องมีการบริหาร เป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับแนวคิดของการรวมตัวเป็นกลุ่มและมีการร่วมกันท างานในลักษณะที่เป็นองค์การ กล่าวคือ 
องค์การต่าง ๆ ที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเป็นเครื่องมือให้สามารถท าการผลิตได้ดีนั้น จุดส าคัญก็คือ
ประสิทธิภาพที่จะท าได้ดี จะอยู่ที่สามารถเข้ามาร่วมกันท างาน โดยที่ภายในองค์การจะต้องมีการแบ่ง
งานกันท าและคนที่เข้ามาจะช่วยท าหน้าที่ในส่วนต่าง ๆ ตามที่ตนถนัด ช่วยกันแบ่งภาระรับผิดชอบ
ตามความยากง่าย จึงจะสามารถเกิดสภาพที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นในทุก ๆ จุดขององค์การ 
  จากความเห็นดังกล่าวของภิญโญ สาธร สรุปได้ว่าความส าคัญของการบริหารนั้นต้องมี
องค์ประกอบดังนี้ 
   1.  การบริหารได้เจริญเติบโตควบคู่มากับการด ารงชีวิตของมนุษย์และเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้มนุษย์ด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันได้อย่างผาสุก 
   2.  จ านวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลท าให้องค์การต่าง ๆ ต้องขยาย
ความก้าวหน้าทางวิทยาการด้านต่าง ๆ ท าให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้ารวดเร็ว
ขึ้น 
   3.  การบริหารเป็นเครื่องบ่งชี้ให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม  
   4.  การบริหารเป็นมรรควิธีที่ส าคัญ ในอันที่จะน าสั งคมและโลก ไปสู่ความ
เจริญก้าวหน้า 
   5.  การบริหารจะช่วยชี้ให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเสื่อมของ
สังคมในอนาคต 
   6.  การบริหารมีลักษณะเป็นการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การ ฉะนั้น
ความส าเร็จของการบริหารจึงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่
เป็นอันมาก 
   7.  การบริหารมีลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ ซึ่งนักบริหาร
จ าเป็นต้องค านึงถึงปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการนี้เองเป็นเครื่องแสดงให้ทราบถึง
ความสามารถของนักบริหารและความเจริญเติบโตของการบริหาร 
   8.  ชีวิตประจ าวันของมนุษย์ไม่ว่าในครอบครัวหรือในองค์การ ย่อมมีส่วนเกี่ยวพัน
กับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการบริหารจึงเป็นเรื่องน่าสนใจและจ าเป็นต่อการที่จะด ารงชีพอย่าง
ฉลาด 
   9.  การบริหารกับการเมืองเป็นสิ่งคู่กัน ไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวกัน
ว่า “การเมืองกับการบริหารนั้นเปรียบเสมือนคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน” 
  สมคิด บางโม (2545, หน้า 62-63) ได้อธิบายองค์ประกอบของการบริหารที่ส าคัญ 
และมีความจ าเป็นต่อองค์การ ดังนี้ 
   1. วัตถุประสงค์ที่แน่นอน กล่าวคือ จะต้องรู้ว่าจะด าเนินการไปท าไม เพ่ืออะไรและ
ต้องการอะไรจากการด าเนินการ เช่น ต้องมีวัตถุประสงค์ในการให้บริการ หรือในการผลิตต้องรู้ว่าจะ
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ผลิตเพ่ือใคร ต้องการผลตอบแทนเช่นใด ถ้าหากไม่มีเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์แล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่
จะบริหารการด าเนินงานต่าง ๆ จะไม่มีผลส าเร็จ เพราะไม่มีเป้าหมายก าหนดไว้แน่นอน 
   2. ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ วัตถุและเครื่องใช้เพ่ือประกอบการด าเนินงานรวม
ไปถึงความสามารถในการจัดการ  ทรัพยากรในการบริหาร ได้แก่ 4Ms คือ มนุษย์ (Man) เงิน 
(Money) วัสดุอุปกรณ์ (Material) และความสามารถในการจัดการ (Management) หรือ 6Ms ที่
เครือ่งจักร (Machine) และตลาด (Market) เพ่ิมเข้ามา ซ่ึงในปัจจุบันมีความจ าเป็นมากขึ้น 
   3. มีการประสานงานระหว่างกัน หรือเรียกได้ว่ามีปฏิกิริยาระหว่างกัน กล่าวคือ
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวมทัง-ทรัพยากรในการบริหารทัง- 4Ms หรือ 6Ms ดังกล่าว จะต้องมี
ความสัมพันธ์ซึ่งกันและเกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน หรือกล่าวได้ว่า จะต้องมีระบบของการท างานร่วมกัน
และท่ีเกิดข้ึนจริง ๆ ด้วย การน าปัจจัยทั้งหลายเบื้องต้นมาไว้ร่วมกันแล้วไม่เกิดปฏิกิริยาระหว่างกัน ไม่
เกิดความสัมพันธ์ระหว่างกัน การบริหารก็จะไม่เกิดขึ้น 
   4. ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารงานนั้น สิ่งที่วัดผลส าเร็จของงานว่า
บรรลุเป้าหมายของวัตถุประสงค์ขององค์การก็คือ ประสิทธิผลขององค์การ หมายถึง ความสามารถ
ขององค์การในอันที่จะบริหารงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การในการใช้ทรัพยากรขององค์การที่
มีอยู่ระยะสั้น โดยเปรียบเทียบกับปัจจัยน าเข้าและค่าใช้จ่ายกับปัจจัยน าออกและรายได้ขององค์การ 
  ประพันธ์ สุริหาร (2547, หน้า 18) กล่าวว่า การบริหาร เป็นทั้งศาสตร์และศิลปะใน
การท างานให้ส าเร็จโดยการใช้คนอ่ืน เป็นความถนัดหรือทักษะส่วนบุคคล อันได้แก่ การวางแผน การ
จัดองค์กร การสั่งการและการควบคุม รวมถึงการใช้ทรัพยากรอ่ืนๆ เพ่ือความส าเร็จขององค์กรที่
ก าหนดไว้ ส่วนการบริหารนั้นเป็นแนวทางหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้องค์กรบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรที่ก าหนดไว้ตามข้ันตอนและหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์อย่างมี
ระบบ 
  พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี (ว. วชิรเมธี) (2550, หน้า 25) ได้กล่าวว่า.การบริหารงานที่
จะท าให้ชนะใจลูกน้อง ธรรมะส าหรับผู้บริหารงาน คือ.จะต้องมีความหนักแน่นมั่นคงและสามารถเป็น
เสาหลักในการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกน้องได้ มีความสามารถในการแบ่งงานให้ลูกน้องท าตาม
ความช านาญของแต่ละบุคคลและรู้จักกระจายอ านาจให้แก่ลูกน้องได้ช่วยแบ่งเบาภาระของตนเอง  
ดังนั้น  ผู้บริหารงานที่ดีจึงเป็นผู้ทีค่อยดูแลภาพรวมในการท างานของบุคคลในองค์การ 
  ลูเธอร์ กูลิค (Luther Gulick อ้างถึงใน สมยศ นาวีการ, 2544, หน้า 18.) ได้ให้
ทัศนะว่า การบริหารเป็นศาสตร์ สาขาวิชาการบริหารย่อมจะให้ความรู้ที่ เชื่อถือได้กับผู้บริหารว่าต้อง
กระท าอะไรภายในสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพาะและช่วยให้พวกเขาคาดคะเนถึงผลลัพธ์
ของการกระท าของพวกเขาได ้
  จากแนวคิดเกี่ยวกับความส าคัญของการบริหารดังกล่าว สรุปได้ว่า การบริหาร มี
ความส าคัญต่อความเจริญก้าวหน้าของหน่วยงานหรือองค์การ การบริหารที่มีกระบวนการจัดการที่ดี 
มีประสิทธิภาพจะท าให้สมาชิกหน่วยงานหรือองค์การเกิดความตั้งใจเต็มใจ ร่วมมือกันเพ่ือให้องค์การ
หรือหน่วยงานเจริญก้าวหน้า ประสบความส าเร็จและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน 
 2.4.1 ความหมายของการบริหารโรงเรียน 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
กล่าวเกี่ยวกับการบริหารและการจัดการศึกษา ในมาตราที่ 39 ว่าให้สถานศึกษามีอ านาจการบริหาร
และจัดการศึกษา ทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไปซึ่ง
หน่วยงานทางการศึกษาต้องน าไปปฏิบัติเพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
ดังกล่าว โดยมีผู้บริหารโรงเรียนรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียน ซึ่งความหมายของการบริหารโรงเรียน มี
ดังนี้ 
 โสรัจ พิศชวนชม (2542, หน้า 311) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน คือ กระบวนการที่
ผู้บริหารโรงเรียนใช้อ านาจหน้าที่ที่มีอยู่จัดการให้เกิดกิจกรรมทางการศึกษาแก่นักเรียนในโรงเรียน
เพ่ือให้บรรลุตามจุดประสงค์ที่วางไว้ 
 สมศักดิ์ คงเที่ยง และคณะ (2543, หน้า 6) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นการจัด
การศึกษา ให้ความรู้ ประสบการณ์ และอบรมเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ เป็นการจัดการศึกษา
ตามนโยบายของรัฐให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 สมยศ นาวีการ (2544, หน้า 22) กล่าวว่า การบริหารโรงเรียน คือ การด าเนินงานของ
กลุ่มบุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษาเพ่ือสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ช่วยพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง
สติปัญญา ร่างกาย จิตใจ ให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์และอยู่ในสังคมได้อย่างดีและมีความสุขในชีวิตตาม
สมควรแก่สภาพ 
 ประพันธ์ สุริหาร (2547, หน้า 20) กล่าวว่า การบริหารสถานศึกษาเป็นกระบวนการที่
ให้บริการแก่บุคคลที่อยู่ในสถานศึกษาและบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยอาศัยทรัพยากรทาง
การศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บุคลากรทางการศึกษาโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนตามจุดมุ่งหมาย
ของหลักสูตร 
 วิรัช วิรัชวิภาวรรณ  (2548 , หน้า 5) กล่าวสรุปว่า การบริหารโรงเรียน คือ การ
ด าเนินงานของกลุ่มคนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้การศึกษาแก่สมาชิกของสังคมให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ที่ก าหนดไว้  
 กู๊ด (Good อ้างถึงใน ทิพยาพัศ คลังแสง, 2556, หน้า 17)ได้ให้ความหมายของการ
บริหารโรงเรียน หมายถึง การอ านวยการ การควบคุม และการด าเนินงานเกี่ยวกับภาระหน้าที่ทั้งหมด
ของโรงเรียนโดยจะต้องค านึงถึงผลสุดท้ายของการศึกษาเป็นส าคัญและหมายถึงการควบคุมการ
จัดการเกี่ยวกับเรื่องต่างๆภายในโรงเรียน ซึ่งเกี่ยวกับกระบวนการเรียนการสอน เช่น เรื่องเกี่ยวกับครู 
นักเรียน แผนการสอนหลักสูตร กิจกรรม วิธีการสอน สื่อการเรียนการสอน และการแนะแนว  
 สรุป จากความหมายดังกล่าว การบริหารโรงเรียน หมายถึง การด าเนินงานและกิจกรรม
ทางการศึกษาที่จะต้องท าเป็นกระบวนการ โดยกลุ่มบุคคลต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ นั่น
ก็คือการพัฒนาสมาชิกหรือผู้รับบริการทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ กระบวนการอย่างมีระบบตามที่สังคมต้องการ และเป็นภารกิจที่ส าคัญยิ่งของผู้บริหารโรงเรียน
ที่จะต้องสามารถน าองค์กรให้อยู่รอด ต้องใช้หลักการบริหารที่ดีต้องก าหนดแผนงาน วิธีการตลอดจน
ขั้นตอนต่างๆ ในการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่า เพราะถ้าระบบบริหารภายใน
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โรงเรียนไม่ดี จะกระทบกระเทือนต่อส่วนอ่ืนๆ ของหน่วยงานได้ ดังนั้นความส าเร็จหรือความล้มเหลว
ในการบริหารโรงเรียน จึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารโรงเรียนเป็นส าคัญ 
 2.4.2  ความส าคัญของการบริหารโรงเรียน 
 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ (2544, หน้า 10) ได้ให้ความหมายของ
ความส าคัญของการบริหารโรงเรียนว่า เป็นกระบวนการบริหารโรงเรียน เป็นระบบครบวงจร (PDCA) 
ซึ่งประกอบไปด้วย ร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) 
และรว่มกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพด้วย 
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546, หน้า 32) ได้ให้ความหมายของความส าคัญของการบริหาร
โรงเรียนว่า โรงเรียนมีสิทธิหน้าที่หรืออ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย  คือ เป็น
ส่วนราชการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนา
คนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้และมีคุณธรรมและวัฒนธรรม
ในการด ารงชีวิตสามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้ นอกจากจะมีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ
แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการด าเนินกิจการหรือบริหารงานวิชาการให้มีประสิทธิภาพโดยยึด
หลักการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐานและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดีที่ยึดทั้ง
หลักนิติบุคคล หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่าเป็น
เครื่องมือในการน าวิสัยทัศน์และนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 18) ได้ให้ความหมายของความส าคัญและ
กระบวนการบริหารการศึกษาว่า เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาที่ได้ก าหนดไว้ 5 ขั้นตอนคือ การ
วางแผน (Planning) การจัดสรรทรัพยากร (Allocating Resources) การกระตุ้น (Stimulating) การ
ประสานงาน (Coordinating) และการประเมินผล (Evaluating) 
 กล่าวว่า ปัจจุบันเป็นที่ยอมรับกันว่าผู้บริหารในทุกระดับมีอิทธิพลต่อองค์การสมัยใหม่ใน
ทุกแง่มุม ผู้บริหารจึงต้องท าความเข้าใจในภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของงานด้านการบริหารทั้ง
ต่อตนเอง ต่อกลุ่ม ต่อสังคมและต่อประโยชน์ที่เกี่ยวเนื่องกัน ผู้บริหารทุกองค์การต่างเก่ียวข้องกับการ
บริหารจัดการระบบย่อย 2 ระบบคือ 1. ระบบงาน ก็คือ ทรัพยากรที่ไม่มีชีวิต ได้แก่ ทรัพย์สิน เงินทุน 
เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์  2. ระบบคน ก็คือ มนุษย์หรือทรัพยากรบุคคล ที่เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยใช้
ทรัพยากรต่างๆ หรือสิ่งของ เพ่ือที่จะก่อให้เกิดผลส าเร็จให้กับองค์การ ดังนั้นการบริหารจึงเกี่ยวข้อง
กับการ “บริหารงาน” และ “บริหารคน” อยู่ตลอดเวลา ผู้บริหารจึงต้องท าหน้าที่จัดการเรื่อง
ระบบงานด้านต่างๆ และวิธีการปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบ  การผลิต การให้บริการ หรือการ
ด าเนินงานด้านต่างๆ ทุกด้านเป็นไปด้วยดี พร้อมๆ กันกับการที่ต้องจัดการเรื่องคน หรือบุคลากร ซึ่ง
จะเป็นผู้เข้าไปรับมอบหมายและปฏิบัติงานตามหน้าที่หรือต าแหน่งงานต่างๆ ที่ก าหนดไว้ เพ่ือให้ทุก
คนมุมานะ ทุ่มเทก าลังความสามารถ ทั้งกายและใจให้เกิดผลงานที่ดี และประสานกันกับการท างาน
ของบุคคลฝ่ายอ่ืนๆ อย่างดีด้วย อาจกล่าวได้ว่า ผู้บริหารท าหน้าที่จัดให้การท างานของสองระบบนี้ 
คือ ระบบงานและระบบคน ให้สามารถประสาน ท างานร่วมกันไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 ประภาพรรณ รักเลี้ยง (2556, หน้า 1) กล่าวว่า การบริหารเป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นและ
ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าในการด าเนินงานใดๆ ก็ตามหากไม่มีการบริหารโอกาสที่จะประสบผลส าเร็จมี
น้อยมาก หรือหากว่าสามารถด าเนินงานจนประสบผลส าเร็จ แต่จะพบว่าการด าเนินงานนั้นไม่มี
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ประสิทธิภาพ กล่าวคือ มีการใช้ทรัพยากรต่างๆ มากมาย อาทิ คน วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณและเงิน
ลงทุน และเทคนิควิธีการเป็นจ านวนมากและอาจใช้เวลายาวนาน การบริหารสามารถช่วยขจัดปัญหา
เหล่านี้ได้ เพราะการบริหารจะมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบว่าจะท าอะไร (ก าหนด
วัตถุประสงค์) อย่างไร (ระบุกิจกรรมและก าหนดทรัพยากรที่ใช้) ที่ไหน (ระบุสถานที่) เมื่อใด (ก าหนด
วันเวลา) และโดยใคร (ระบุบุคคลที่รับผิดชอบ) ในขั้นตอนการด าเนินงานตามแผนก็จะมีการประสาน
ความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้องการ ติดตามและก ากับเพ่ือดูความก้าวหน้าของงาน คุณภาพของงาน 
ปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน และหาแนวทางแก้ไขปัญหา นอกจากนั้นยังมีการประเมินผลและ
รายงานผลการด าเนินงานให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบ จากเหตุผลที่ยกมานี้แสดงให้เห็นอย่างชัดแจ้งว่าการ
บริหารเป็นสิ่งที่จ าเป็นและมีความส าคัญต่อการด าเนินงานเป็นอย่างมาก 
  สรุปได้ว่า ความส าคัญของการบริหารโรงเรียนจะเกี่ยวข้องกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็น
บุคลากรในโรงเรียน ผู้บริหารระดับสูง และผู้ปกครอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคนให้เป็นผู้ที่มีความรู้
ความสามารถ ความคิด มีบุคลิกลักษณะและพฤติกรรมที่ดีงาม และมีความส าคัญต่อการพัฒนา
ลูกหลานของชุมชนให้เป็นผู้มีทักษะในการท างาน  สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ประเทศชาติ ยึดหลักการบริการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคม
ที่ดีที่ยึดท้ังหลักนิติบุคคล หลักคุณธรรม หลักการมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 
 2.4.3 บทบาทหน้าทีข่องผู้บริหารโรงเรียน 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540, หน้า 4) กล่าวว่า ผู้บริหารโรงเรียน เป็นบุคคลที่มี
ความส าคัญต่อการบริหารอย่างมาก เพราะโรงเรียนเป็นระบบของระบบการศึกษาและระบบสังคม 
ผู้บริหารโรงเรียน หมายถึง ผู้ที่ท าหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน ซึ่งจะประกอบด้วยผู้อ านวยการ 
และรองผู้อ านวยการ หรือผู้ช่วยผู้อ านวยการโรงเรียน เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่าการเป็นผู้บริหาร
โรงเรียนเป็นงานที่ยากล าบาก เป็นงานที่ส าคัญและท้าทายความสามารถของบุคคล ผู้ที่เป็นผู้บริหาร
โรงเรียน จึงจ าเป็นต้องรู้ ต้องตระหนัก และมีความรู้ความสามารถอย่างดีในบทบาทภาระหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของงานในต าแหน่งนี้ ยิ่งไปกว่านั้นยังต้องเข้าใจพลังทางสังคมต่างๆ ที่มีบทบาทหน้าที่
ความรับผิดชอบของตนอีกด้วย ความพยายามที่จะรวบรวมเอาความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และมโนทัศน์ใน
เรื่องบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้บริหารโรงเรียน สรุปได้เป็นบทบาทหลัก 6 ประการ คือ 
  1. เป็นผู้จัดการของโรงเรียน 
  2. เป็นผู้น าทางการสอน  
  3. เป็นผู้มีวินัยที่ผู้ใต้บังคับบัญชาและนักเรียนจะถือเอาเป็นแบบอย่างได้ 
  4. เป็นผู้อ านวยประโยชน์ให้เกิดมนุษย์สัมพันธ์อันพึงประสงค์ในโรงเรียน 
  5. เป็นผู้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2540, หน้า 4) ได้ก าหนดมาตรฐานผู้บริหารการศึกษาของ
คุรุสภา พ.ศ.2540 ซึ่งได้กล่าวถึงแนวทางการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้บริหารโรงเรียนไว้ 12 ประการ  ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติกิจกรรมทางวิชาการเก่ียวกับการพัฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษา  
  2. ตัดสินใจปฏิบัติกิจกรรมต่างๆ โดยค านึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาของบุคลากร 
ผู้เรียนและชุมชน 
  3. มุ่งม่ันพัฒนาผู้ร่วมงานให้สามารถปฏิบัติงานได้เต็มศักยภาพ  
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  4. พัฒนาแผนงานขององค์กรให้สามารถปฏิบัติได้เกิดผลจริง  
  5. พัฒนาและใช้นวัตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ้นเป็นล าดับ 
  6. ปฏิบัติงานขององค์กรโดยเน้นผลถาวร  
  7. รายงานผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นระบบ 
  8. ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
  9. ร่วมมือกับชุมชน และหน่วยงานอื่นอย่างสร้างสรรค์  
  10. แสวงหาและใช้ข้อมูลข่าวสารในการพัฒนา  
  11. เป็นผู้น า และสร้างผู้น า  
  12. สร้างโอกาสในการพัฒนาได้ทุกสถานการณ์ 
  13. เป็นคนกลางไกล่เกลี่ยข้อขัดแย้งต่าง ๆ  
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2546, หน้า 19) ได้ให้ความหมายค าว่า ผู้บริหารสถานศึกษา  
หมายถึง บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้น าในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน
อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุกด้าน นับตั้งแต่ความรู้ ความสามารถ บุคลิกภาพ 
พฤติกรรมและคุณธรรม ให้เป็นผู้มีคุณภาพและมีคุณค่าแก่สังคมในที่สุด 
 สุรศักดิ์ ปาเฮ. (2546, หน้า 14) ได้ให้ความหมายไว้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายถึง 
บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนแต่ละแห่งทั้งของรัฐและเอกชน 
 เคนซิวิช (Kenzevich อ้างถึงใน ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย์, 2547, หน้า 15) ได้ให้
ความหมายของผู้บริหารโรงเรียน ได้แก ่ผู้อ านวยการ อาจารย์ใหญ่ หรือครูใหญ่ มีบทบาทส าคัญถึง 17 
บทบาท  คือ 
  1. เป็นผู้ก าหนดทิศทาง (Direction setting) หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้ก าหนด
วางแผนนโยบายและทิศทางในการด าเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ 
  2. ความเป็นผู้น าหรือกระตุ้นความเป็นผู้น า (Leader Catalyst) หมายถึง ผู้บริหาร
จะต้องเป็นผู้น าในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและสถานศึกษา และเป็นผู้โน้มน้าวให้บุคลากรที่
อยู่ภายใต้บังคับบัญชามีแนวโน้มตามได้ 
  3. เป็นนักวางแผน (Planner) หมายถึง ผู้บริหารต้องเป็นผู้ที่รู้จักการวางแผนทั้งระยะ
สั้นและระยะยาว ซึ่งแล้วแต่กิจการด้านต่างๆ ว่าควรจะวางแผนอย่างไร และต้องร่วมมือกับบุคลากร
ทุกฝ่ายภายในสถานศึกษานั้นๆ ได้เป็นอย่างด ี
  4. เป็นผู้ตัดสินใจ (Decision Maker) ผู้บริหารเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างการบริหาร และ
ตัดสินใจในการท ากิจการงานต่างๆ ในสถานศึกษา 
  5. เป็นนักจัดองค์การ (Organizer) ผู้บริหารจะเป็นผู้ก าหนดโครงสร้างการบริหารงาน
ต่างๆ ในสถานศึกษา 
  6. เป็นผู้จัดการเปลี่ยนแปลง (Change Manager) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าและรู้จัก
การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ เกี่ยวกับการศึกษา สถานศึกษาให้ดีขึ้น และรู้จักโน้มน้าวจิตใจของ
บุคลากรภายในสถานศึกษาให้ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่ดีนั้นด้วย 
  7. เป็นผู้ประสานงาน (Co - Ordinates) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ประสานงานที่ดีทั้งภายใน
สถานศึกษาของตนเองและประสานงานต่างๆ กับสถานศึกษาและองค์กรอื่นๆ ด้วย 
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  8. เป็นผู้สื่อสาร (Communication) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่บุคลากรทั้งภายในสถานศึกษา
และภายนอกสถานศึกษาสามารถที่จะติดต่อสื่อสารได้โดยไม่แบ่งระดับหรือชนชั้น 
  9. เป็นผู้แก้ความขัดแย้ง (Conflict Manager) ผู้บริหารต้องเป็นผู้คอยแก้ปัญหาเมื่อ
บุคลากรภายในสถานศึกษาเกิดความขัดแย้ง หรือต่างสถาบันที่เกิดความขัดแย้งกัน 
  10. เป็นผู้แก้ปัญหา (Problem Manager) ผู้บริหารจะต้องรู้จักและคอยแก้ปัญหาต่างๆ 
อย่างเป็นธรรม เมื่อเกิดการขัดแย้งไม่ว่าทั้งภายในสถานศึกษาของตนหรือต่างสถานศึกษาก็ตาม 
  11. เป็นผู้จัดระบบงาน (Systems Manager) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าในการจัดระบบงาน 
และรู้จักพัฒนาสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้น 
  12. เป็นผู้บริหารการเรียนการสอน (Instructional Manager) ผู้บริหารต้องเป็นผู้น า
ทางด้านวิชาการ โดยเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับหลักสูตรหรือวิชาชีพต่างๆ ที่จะท าการเรียนการสอนที่
ทางหน่วยงานก าหนดขึ้นมาใหม่เป็นอย่างดี และจะต้องเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนและบริหาร
หลักสูตรในสถานศึกษา 
  13. เป็นผู้บริหารบุคคล (Personal Manager) ผู้บริหารจะต้องรู้จักเลือก สรรหาบุคลากร
ให้เหมาะสมกับงาน รู้จักรักษาและพัฒนาบุคลากรมาใช้ให้เกิดประโยชน์ และท าให้เกิดประสิทธิภาพ
อย่างสูง รู้จักเทคนิควิธีการใช้ที่ดี 
  14. เป็นผู้บริหารทรัพยากร (Resource Manager) ผู้บริหารต้องรู้จักน าเอาทรัพยากร
ทั้งทรัพย์สินสิ่งของบุคคล มาใช้ให้เกิดประโยชน์ และท าให้เกิดประสิทธิภาพอย่างสูง และรู้จักใช้
เทคนิควิธีการใช้ที่ดี 
  15. เป็นผู้ประเมิน (Appraiser) ผู้บริหารต้องมีการประเมินผลของการด าเนินงานต่างๆ
ที่ได้กระท าไปแล้ว เพ่ือจะได้รู้ว่าสิ่งที่ด าเนินไปแล้วนั้นดีหรือไม่ จะได้ด าเนินการต่อไปถ้าเกิดผลดี และ
เปลี่ยนแปลงวิธีการถ้าการด าเนินการนั้นผิดพลาด 
  16. เป็นประธานในพิธี (Ceremonial Head) ผู้บริหารต้องเป็นผู้น าทางด้านการจัดงาน
และพิธีต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาของตนเองและนอกสถานศึกษา เมื่อได้รับเชิญมาเป็นพิธีกร 
  17. เป็นผู้สร้างความสัมพันธ์กับชุมชน (Public Relater) ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้น าและ
มีความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภายนอก รู้จักการประชาสัมพันธ์การ
ติดต่อประสานงาน และรู้จักการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ที่ต้องการ 
 ส านักงานเลขาธิการคุรุสภา (2548, หน้า 3) กล่าวว่า ผู้บริหารสถานศึกษา หมายความ
ว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอ่ืนที่
จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
 จากความหมายของผู้บริหารโรงเรียนดังกล่าวข้างต้น  สรุปได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน  
หมายถึง บุคลากรวิชาชีพ ซึ่งปฏิบัติงานในต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
สถานศึกษาอ่ืนที่จัดการศึกษาปฐมวัย ขั้นพ้ืนฐาน และอุดมศึกษาต่ ากว่าปริญญาทั้งของรัฐและเอกชน 
มีอ านาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของสถานศึกษาโดยใช้ทั้ งความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และ
ภาวะผู้น า ด าเนินงานของสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมาย และมีบทบาทภาระหน้าที่ที่ต้องใช้ความ
พยายามที่จะท าให้ตนมีสมรรถนะในแต่ละบทบาทอย่างแท้จริง เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานในหน้าที่ตาม
บทบาทได้อย่างมีผลดีในสถานการณ์ต่างๆ 
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 2.4.4 คุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียน 
 คุณลักษณะของผู้บริหาร หมายถึง ลักษณะหรือคุณสมบัติที่ดีของผู้บริหาร เพ่ือการบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้ คุณลักษณะของผู้บริหารที่สามารถจะปฏิบัติให้ได้รับผลส าเร็จและเกิดประสิทธิภาพ
นั้น มีนักวิชาการและนักการศึกษาหลายท่านได้ศึกษาค้นคว้าและรายงานไว้ดังนี้ 
  วิจิตร วรุตยางกูร และสุพิชญา ธีระกุล (2538, หน้า 29) ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
คุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียนได้ดังนี้ 
   1. มีความเป็นผู้น า (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกว่าอิทธิพลอ่ืนๆ ของ
บุคคลในกลุ่ม และสามารถชักน าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในหน่วยงานได้ คุณสมบัติด้านนี้ประกอบด้วย 
ลักษณะต่างๆ คือ มีความร่าเริงแจ่มใสและอดทน สามารถตัดสินใจและจูงใจคน มีความรับผิดชอบ 
ฉลาดและไหวพริบดี มีความอุตสาหะ วิริยะ มีความเสียสละ มีบุคลิกภาพดี และมีความเป็นประชาธิปไตย  
   2. มีความรู้และประสบการณ์  (Knowledge and Experience) เป็นคุณสมบัติที่
เกี่ยวกับงานในอาชีพของผู้บริหารโดยเฉพาะ เช่น มีความรู้และประสบการณ์ มีความรู้เกี่ยวกับ
ธรรมชาติของงานและรู้เท่าทันเหตุการณ์ 
   3. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี (Human Relationship) ผู้บริหารจะต้องท างานร่วมกับบุคคล
ทั้งภายนอกและภายในโรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะที่ส าคัญ ๆ คือ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็น
ของผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น เปิดเผยและเป็นกันเอง 
   4. มีคุณธรรมสูง (Virtue) คุณธรรมเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้บริหารให้
ประพฤติแต่สิ่งที่ดีงาม ได้แก่ ความยุติธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความจงรักภักดี และมีศีลธรรมมี
สุขภาพดี (Healthy) คือ มีสุขภาพกาย  (Physical health) และสุขภาพจิตดี (Mental health) 
สุขภาพจะเป็นเครื่องเสริมการปฏิบัติงานให้ถูกต้องและสม่ าเสมออยู่เสมอ 
  นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2540, หน้า 17)  ได้แบ่งความรู้และประสบการณ์ของผู้บริหาร
ในการเตรียมตัวเข้าสู่วิชาชีพ 3 ประการ  
   1. ความรู้ที่น าไปสู่ความคล่องตัว และความมีเสน่ห์ของนักบริหาร (Technical 
Skill)ได้แก่ความรู้เกี่ยวกับงานธุรการ งานสารบรรณ ความรอบคอบในการตรวจตราหนังสือ การจัด
ส านักงานให้สวยงาม เป็นต้น 
   2. ความรู้ที่น าไปสู่การเป็นนักบริหารโดยวิชาชีพ ได้แก่การศึกษาหาความรู้ด้าน
การเมือง เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม พัฒนาการของมนุษย์ จิตวิทยา โดยการอ่านหรือการร่วม
อภิปรายสนทนา  
   3. ความรู้เมื่ออยู่กับคน ได้แก่ การศึกษาพ้ืนเพภูมิหลังของคน ถิ่นก าเนิด นิสัยใจคอ 
บุคลิกภาพท่าทางท่ีแสดงออก อุดมการณ์สภาพเศรษฐกิจ ตลอดจนกลุ่มที่เข้าร่วมอยู่ 
  นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2540, หน้า 17) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้บริหารที่ดีและจะ
ปฏิบัติงานได้ประสบผลส าเร็จไว้ 2 ประการ คือ คุณสมบัติเบื้องต้นและคุณสมบัติในการปฏิบัติงานได้
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
   1. คุณสมบัติเบื้องต้นของนักบริหาร (Basic qualifications of the executive)  
    1.1 มีสติปัญญาเฉลียวฉลาด (Intelligence) 
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    1.2 มีความสามารถในการวิเคราะห์ (Analytical Ability) 
    1.3 มีความสามารถในการพิจารณาเหตุการณ์ (Judgment) 
    1.4 มีความคิดริเริ่มและเป็นผู้รอบรู้ (Initiative and Resourcefulness) 
    1.5 มีจิตใจมั่นคงไม่เอาแต่อารมณ(์Emotional Stability) 
    1.6 มีบุคลิกลักษณะและความประพฤติส่วนตัวดี (Good Personality) 
    1.7 มีคุณสมบัติของผู้น า (Leadership Action) 
   2. คุณสมบัติการปฏิบัติงาน (Action Characteristics of the Executive) 
    2.1 ริเริ่มและมีความคิดใหม่ๆ อยู่เสมอ (Alert : new Idea) 
    2.2 ใจกว้าง (Open Minded) 
    2.3 รู้จังหวะเวลา (Sense of Timing) 
    2.4 รู้ว่าอะไรรีบด่วน ไม่รีบด่วน (Sense of Urgency) 
    2.5 รับฟังและรู้จักเลือกความเห็นที่ดี (Free market – ideas) 
    2.6 หนักเอาเบาสู้ (Cover a Challenge)   
    2.7 หนักแน่นอดทน (Tough Minded) 
    2.8 สามารถในการสร้างสรรค์ (Creative) 
    2.9 สามารถในการปรับปรุงงาน (Innovation) 
  ดนัย เทียนพุฒ (อ้างถึงใน สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2546, หน้า 111) ได้ให้ความหมายของ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้บริหารยุคใหม่ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพของการบริหาร ได้ดังนี ้
   1. มองการณ์ไกล 
    1.1 วาดภาพเหตุการณ์ในอนาคตได้อย่างสมจริง โดยมีพฤติกรรม มองเป้าหมาย
ของงาน และการปฏิบัติงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มองสภาพการแข่งขันทางสังคมในอนาคตได้
อย่างน่าเชื่อถือ  
    1.2 มีการวางแผนและเตรียมการส าหรับงานในอนาคตได้อย่างเหมาะสม 
คาดคะเนแนวโน้ม ความต้องการและปัญหาอุปสรรคของงานในอนาคตส าหรับเตรียมรับสถานการณ์ 
มีการวางแผนอย่างเป็นระบบเพ่ือเป้าหมายที่พึงปรารถนา 
   2. มีไฟของการท างาน 
    2.1 มีความกระตือรือร้นในการท างาน พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่มีความตั้งใจใน
การท างานอย่างสม่ าเสมอ ไม่ย่อท้อต่อปัญหาในการท างาน  
    2.2 มุ่งมั่นสร้างความก้าวหน้าในหน้าที่การท างาน พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่รักษา
มาตรฐานของงานที่ท า แม้อยู่ในสภาพแรงกดดันและ สภาวการณ์ที่สับสน ต้องการความก้าวหน้าสูง
กว่าเพื่อนร่วมงาน 
   3. สื่อสารสัมพันธ์ 
    3.1 มีความสามารถในการสื่อค าพูด พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่จัดล าดับเนื้อหาของ
ความคิด ข่าวสาร เพ่ือเป็นสื่อค าพูดได้อย่างสมเหตุสมผล พูดได้อย่างกระชับ ชัดเจนและใช้ค าพูดได้
อย่างเหมาะสมกับ สถานการณ์และผู้ฟัง มีการพูดท่ีดึงดูดความสนใจของผู้ฟังและพูดด้วยความมั่นใจ 
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    3.2 มีความสามารถในการสื่อภาษา พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่จัดล าดับเนื้อหาของ
ความคิด ข่าวสารเพื่อเป็นสื่อค าพูดได้อย่างสมเหตุสมผล เขียนได้อย่างกระชับ ชัดเจน และใช้ค าพูดได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์และผู้ฟังหรือผู้อ่านเขียนได้อย่างถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
    3.3 สามารถประสานงานได้ดี พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่ สามารถท าให้ผู้ร่วมงาน
อ่ืนๆ เข้าใจร่วมกันได้สามารถท าให้ผู้อื่นร่วมมือร่วมงานกันได้ 
    3.4 มีมนุษยสัมพันธ์ พฤติกรรมบ่งบอกได้แก่ สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนและ
ฝ่ายต่างๆ ได้เป็นที่ยอมรับของบุคคลฝ่ายต่างๆ 
   4. สร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
    4.1 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ คิดหาค าตอบของปัญหา
ได้หลายๆ อย่างในเวลาจ ากัด เสนอแนะวิธีแก้ปัญหาอย่างหนึ่งได้หลายๆ แนวทาง เป็นต้นแบบของ
การคิดแก้ปัญหาและ สามารถน าไปปฏิบัติได้  
    4.2 สามารถยืดหยุ่นวิธีการเพ่ือความส าเร็จของงาน พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก ่
ปรับพฤติกรรมหรือการกระท าได้เหมาะสมกับปัญหาหรือลักษณะงานที่แตกต่างกันไป คิดทางเลือกอ่ืน
ได้อย่างเหมาะสมถ้าวิธีการเดิมท่ีใช้อยู่ไม่ได้ผล  
    4.3 มุ่งมั่นพัฒนางานและแผนงาน พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ช่างสังเกตลักษณะ
ของการท างานที่มีประสิทธิภาพและไม่มีประสิทธิภาพ ช่วยเสนอแนะเพ่ือนร่วมงานถึงวิธีการที่มี
ประสิทธิภาพ  
    4.4 มุ่งมั่นพัฒนางานและแผนงาน พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ต้องการปรับวิธีการ
ท างานให้ดีข้ึน มีแนวคิดสร้างแผนงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
   5. ใฝ่หาข่าวสารเพ่ือการตัดสินใจ 
    5.1 เห็นความส าคัญของข่าวสาร พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ติดตามข่าวสารอยู่
ตลอดเวลา นิยมแลกเปลี่ยนข่าวสารหรือความคิดเห็นร่วมกับเพื่อนร่วมงาน  
    5.2 ตัดสินใจอย่างมีคุณภาพ พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ ตัดสินใจเลือกทางเลือกได้
อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์โดยไม่ใช่อาศัยเพียงประสบการณ์ 
   6. ภาวะผู้น า 
    6.1 มีความสามารถในการแก้ปัญหา พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่สนใจมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็น ซักถามหรือให้ค าแนะน าในการแก้ปัญหา สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์  
    6.2 สามารถโน้มน้าวผู้ อ่ืนท างานอย่างมีประสิทธิภาพ พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก ่
สามารถจูงใจให้ผู้อ่ืนคล้อยตามความคิดเห็นของตน ท าให้ผู้อ่ืนร่วมแรงกันท างานอย่างมีประสิทธิภาพ 
   7. มีคุณธรรมรับผิดชอบ 
    7.1 มีความรับผิดชอบ พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่กล้ารับผิดชอบในสิ่งที่ท า  
    7.2 ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงาน พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่มีความรักต่อองค์กรและ
เพ่ือนร่วมงานไม่ทุจริตต่อหน้าที่การงาน  
    7.3 มีความยุติธรรม พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ ไม่ล าเอียงต่อเพ่ือนร่วมงาน เพ่ือนต่าง
เพศ เชื้อชาติ ฐานะทางเศรษฐกิจ ให้ความเป็นธรรมแก่เพ่ือนร่วมงานทุกคน  
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    7.4 รักษาการก าหนดมาตรฐานค าพูด พฤติกรรมบ่งบอก ได้แก่ รักษาค ามั่นสัญญา 
สามารถรักษาความลับได้ท างานที่ได้รับมอบหมายได้ผลส าเร็จดี 
  ไพฑูรย์ เจริญพันธุวงศ์ (2546, หน้า 51) กล่าวว่า คุณลักษณะด้านทักษะพิสัยของ
ผู้บริหารเป็นทักษะในการบริหารงานให้ประสบความส าเร็จ  บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
จ าเป็นต้องมีอย่างน้อย 3 ทักษะ คือ 
   1. ทักษะด้านเทคนิค หมายถึง กระบวนการ วิธีการหรือเทคนิคเฉพาะอย่าง อาศัย
ความรู้ การวิเคราะห์ การใช้วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานด้านทักษะนี้เรียนโดยการปฏิบัติ
จนเกิดความช านาญ เช่น ทักษะด้านการพูด การเขียน การอ่าน การร่างหนังสือ การเขียนค าสั่ง การ
สั่งการที่ชัดเจน เป็นต้น 
   2 . ทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์  และการบริหารงานทุกด้านผู้น าหรือผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีทักษะด้านมนุษย์สัมพันธ์เป็นอย่างดี จึงก่อให้เกิดความร่วมมือเกิดการประสานงานที่ดีใน
การท างานร่วมกันเพราะผู้บริหารต้องท างานร่วมกับบุคคลหลายกลุ่ม  ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา 
ผู้ใต้บังคับบัญชา ครูอาจารย์คนงาน นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน ชุมชน และองค์กร และ
หน่วยงานภายนอก ทั้งที่เป็นหน่วยงานของทางราชการและหน่วยงานเอกชน  อ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
หน่วยงานหรือสถาบัน 
   3. ทักษะด้านมโนทัศน์ เป็นทักษะที่ผู้บริหาร หรือผู้น าต้องมีมากที่สุด เป็นทักษะที่
ต้องเข้าใจหน่วยงานของตนในทุกลักษณะ มองเห็นความสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือองค์การต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน ทั้งระบบรวมและระบบย่อย และต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางในด้านพฤติกรรม
ศาสตร์อันประกอบด้วย สังคมวิทยา เศรษฐศาสตร์การเมือง และจิตวิทยา นั่นก็คือผู้น าหรือผู้บริหาร
จ าเป็นต้องมีความรู้อย่างกว้างขวางในวิชาสามัญทั่วไป มีทั้งศาสตร์และศิลป์ในการท างาน ซึ่งจะท าให้
สามารถบริหารงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  สถาบันพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 14) ได้จัดท า
หลักสูตร “ผู้บริหารมืออาชีพ” โดยก าหนดคุณลักษณะของผู้บริหารโรงเรียนมืออาชีพไว้ 6 ประการ คือ  
   1. การเป็นผู้น าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ในเรื่องคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับ
ผู้บริหาร การบริหารงานบุคคลตามแนวคิดของศาสนา และการบริหารจัดการภูมิปัญญาไทย เพ่ือการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม  
   2. การเป็นผู้น าในการจัดระบบ ในเรื่อง การพัฒนาองค์การแห่งการเรียนรู้ การจัด
และใช้สารสนเทศและการสื่อสาร การจัดระบบเครือข่ายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อมท้ังระบบ  
   3. การเป็นผู้น าในด้านวิชาการ ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรเพ่ือความเป็นเลิศ การ
พัฒนารูปแบบกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาครูตามแนวปฏิรูปการศึกษา การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ
และการประเมินผลเพ่ือพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  
   4. การเป็นผู้น าในด้านการบริหารจัดการในเรื่องการวางแผนกลยุทธ์  การบริหาร
แบบมีส่วนร่วม การบริหารความขัดแย้ง บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและมีเทคนิคการ
บริหารจัดการแนวใหม่  
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   5. การเป็นผู้น าด้านสังคมและชุมชน ในเรื่องการบริหารจัดการโรงเรียนเพ่ือชุมชน
และสังคม และการบริหารในบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคม  
   6. การเป็นผู้น าการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร ในเรื่องการพัฒนาตนเอง เพ่ือเป็น
ผู้บริหารมืออาชีพ 
  พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) (2549, หน้า 38 – 39) ได้ให้ความหมาย
ของนักบริหารจะท าหน้าที่ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามีคุณลักษณะ 3 ประการ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้
ในทุติยปาปณิกสูตร ดังนี้ 
   1. จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการณ์ไกล เช่น ถ้าเป็นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจ
ต้องรู้ว่าสินค้าไหนราคาถูก แล้วน าไปขายที่ไหนจะได้ราคาแพงในสมัยนี้ต้องรู้ว่าหุ้นจะขึ้นหรือจะตก 
ถ้าเป็น นักบริหารทั่วไปต้องสามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี้ตรงกับ
ภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความช านาญในการใช้ความคิด 
   2. วิธูโร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชรต้อง
ดูออกว่าเป็นเพชรแท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หัวหน้าคณะผ่าตัดต้องเชี่ยวชาญการผ่าตัด คุณลักษณะที่
สองนี้ตรงกับค าว่า Technical Skill คือ ความช านาญด้านเทคนิค 
   3. นิสสยสัมปันโน หมายถึง พ่ึงพาอาศัยคนอ่ืนได้เพราะเป็นคนมีมนุษย์สัมพันธ์ดีเช่น 
พ่อค้าเดินทางไปค้าขายต่างเมืองก็มีเพ่ือนพ่อค้าในเมืองนั้นๆ ให้ที่พักอาศัยหรือให้กู้ยืมเงิน เพราะมี
เครดิตดี นักบริหารที่ดีต้องผูกใจคนไว้ได้ คุณลักษณะที่สามนี้ส าคัญมาก “นกไม่มีขน คนไม่มีเพ่ือน ขึ้น
สู่ที่สูงไม่ได้” ข้อนี้ตรงกับค าว่า Human Relation Skill คือ ความช านาญด้านมนุษย์สัมพันธ์ 
  สรุปได้ว่า คุณลักษณะของผู้บริหารที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนี้ ทั้งคุณลักษณะด้านความ
เป็นผู้น า คุณลักษณะด้านความรู้ด้านวิชาการ คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพและคุณลักษณะด้าน
ความสามารถในการบริหารงาน เป็นคุณลักษณะส าคัญที่ผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมี หรือศึกษาค้นคว้า 
อบรม พัฒนาตนเองให้มีคุณลักษณะดังกล่าว เพ่ือจะได้น าไปพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการ
บริหารงานและ มีวิสัยทัศน์ในการจัดการศึกษา แสวงหาความรู้ใหม่ๆ มาปรับใช้ได้ตลอดเวลามี
คุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม นอกจากนั้นผู้บริหารโรงเรียนจะต้องมีความสามารถในการ
ครองตน ครองคน และครองงาน พัฒนาตน พัฒนาคน พัฒนางาน ให้ทันเหตุการณ์และทันสมัย มี
อุดมการณ ์มีความเสียสละ และเป็นประชาธิปไตย 
 
2.5  สภาพพ้ืนที่ที่ศึกษา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ได้ด าเนินการจัดแบ่ ง
สถานศึกษาในสังกัดออกเป็นศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา เพ่ือให้สะดวกต่อการ
ด าเนินการจัดการศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาร่วมกัน ทั้งนี้ได้อาศัยเกณฑ์ในการรวมกลุ่ม
โรงเรียนในเครือข่าย โดยเป็นโรงเรียนที่อยู่ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน เพ่ือความสะดวกในการประสานงาน
และการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน โดยแต่ละศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษาแต่ละ
ศูนยจ์ะประกอบด้วยโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ่  
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 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ สังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต 2 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วยโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ จ านวน 19 โรงเรียน เปิดสอน 4 ระดับ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ภารกิจ
หน้าที่ส าคัญคือ การจัดการ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดการศึกษา
ในระดับก่อนประถมศึกษา – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 อย่างทั่วถึง ในเขตพ้ืนที่รับผิดชอบ ประกอบด้วย
โรงเรียนทั้งหมด 19 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนโคกค าวิทยา โรงเรียนห้วยเตยวิทยา โรงเรียนนาแกราษฎร์อ านวย 
โรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง โรงเรียนบ้านหนองแสง โรงเรียนนากุงวิทยาเสริม โรงเรียนดอนยานาง
ศึกษา โรงเรียนบ้านหนองขาม โรงเรียนบ้านหนองเสือ โรงเรียนนาเชือกวิทยาสรรพ์ โรงเรียนชุมชนบ้านตูม
วิทยาคาร โรงเรียนหนองกุงราษฎร์วิทยา โรงเรียนโพธิ์ศรี โปร่งแควิทยาเสริม โรงเรียนเชียงงามวิทยาคาร 
โรงเรียนค าแมดพิทยาสรรพ์ โรงเรียนบ้านเว่อวิทยานุกูล โรงเรียนเชียงสาศิลปสถาน และโรงเรียนโคกก่อง
ราษฎร์นุกูล 
  ปัจจุบันมีครูทั้ งสิ้น จ านวน 229 คน เป็นชาย 91 คน หญิง 138 คน ในจ านวนนี้ เป็น
คณะกรรมการในการบริหารศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพฯ ดังนี้   
   1. นายชอบโพธิ์หล้า ผู้ อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร ประธานศูนย์
เครือข่าย 
   2. นายสมพร  ไชยดี ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองเสือ รองประธานศูนย์เครือข่าย 
   3. นายศราวุฒิ  ศรีประภา ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านป่าแดง เลขานุการ 
ศูนย์เครือข่าย 
   4. ผู้อ านวยการโรงเรียนที่เหลือ 16 โรงเรียนเป็นคณะกรรมการศูนยเ์ครือข่าย 
   5. ครูผู้สอนโรงเรียนละ 2 คน เป็นครูวิชาการศูนยเ์ครือข่าย 
  สภาพชุมชนโดยรวม มีลักษณะสิ่งแวดล้อมแออัด อาชีพหลักของชุมชน คือ ท านากุ้ง
ก้ามกราม ท านา ท าไร่ ค้าขาย ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นที่เป็นที่รู้จักโดยทั่วไป คือ จารีตประเพณีฮีตสิบสองคลองสิบสี่ เช่น ประเพณีบุญบั้งไฟ 
ประเพณีบุญมหาชาติ งานบวช งานแต่ง งานเข้าพรรษา งานบายศรีสู่ขวัญ งานเลี้ยงปู่ตา เป็นต้น 
ประชาชนส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพหลักคือ รับราชการ ฐานะทางเศรษฐกิจ
ประชากรมีรายได้เฉลี่ย 90,000 บาท/ปี  
  แต่ละโรงเรียนได้จัดแบ่งโครงสร้างการบริหารงานออกเป็น 4 ฝ่ายตามขอบข่ายและ
ภารกิจการบริหารจัดการสถานศึกษา ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การ
บริหารงานบุคลากร และการบริหารงานทั่วไป บริหารงานยึดหลักการบริหารแบบหลักธรรมาภิบาล มี
เทคนิคการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  (School Based Management) และบริหารโดยใช้
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กระบวนการ PDCA และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมกันก าหนดปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ การพัฒนาทุก
โรงเรียนไว้ ดังนี้ 
  วิสัยทัศน์ 
   มุ่งจัดการศึกษาตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาการจัดการ
เรียนรู้ เข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเทคโนโลยี ภายใต้การมีส่วนร่วมของชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ใช้ชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
  พันธกิจ 
   1. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนรู้ได้ตามมาตรฐานการศึกษา 
   2. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมให้ผู้เรียนมีจิตส านึกในความเป็นไทย 
   3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายเพ่ือ
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนได้เต็มตามศักยภาพ 
   4. สถานศึกษาใช้กระบวนการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 
 จากการด าเนินการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพที่ผ่าน
มา พบว่า บางภาระงานยังไม่ประสบความส าเร็จหรือบรรลุตามเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ               
ส่วนหนึ่งอาจเนื่องมาจากบางครั้งผู้บริหารสถานศึกษาไม่ให้ความส าคัญต่อการใช้หลักธรรมในการ
บริหารจัดการ ส่งผลให้ครูผู้สอนขาดขวัญก าลังใจ ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนไม่ให้ความร่วมมือใน
การพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเท่าที่ควร และบางครั้งผู้บริหารอาจน าหลักธรรมไปปฏิบัติ แต่
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือความเข้าใจอันดี เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจจากผู้ปกครอง
นักเรียนที่ส่งบุตรหลานมาเข้าเรียน เพ่ือหวังให้บุตรหลานเป็นคนดี คนเก่ง สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3, 2556) 

2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 สุพล เครือมะโนรมย์ (2547, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การใช้หลักพุทธธรรมในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่” ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเทศบาล
นครเชียงใหม่นั้นผู้บริหารสถานศึกษาได้น าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา กรุณา และมุทิตาไป
ปฏิบัติในการบริหารงานในสถานศึกษาอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ในขณะที่อุเบกขานั้นถูกน าไปปฏิบัติในการ
บริหารงานในสถานศึกษาเป็นส่วนน้อยและการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาล  ที่
อยู่ในโรงเรียนขนาดต่างกันเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา พบว่า 
ความคิดเห็นของพนักงานครูเทศบาลที่อยู่ในโรงเรียนเทศบาลขนาดเล็กกับโรงเรียนเทศบาลขนาดกลาง มี
ความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน 
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 พระมานิต เตชวโร (อุดนอก) (2550, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง “รัฐศาสตร์แนวพุทธ : 
พรหมวิหาร 4 กับนักปกครอง” ผลการวิจัยพบว่า พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมส าหรับผู้ใหญ่ผู้น า หรือนัก
ปกครอง ถ้านักปกครองปฏิบัติตามย่อมได้รับความเคารพยกย่องสรรเสริญ และเป็นที่รักที่พอใจของ
ประชาชน แต่หากนักปกครองไม่ปฏิบัติตามหลักพรหมวิหาร 4 ปัญหาจะเกิดขึ้นในการบริหารและการ
ปกครองท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือประชาชนเกลียดชัง เพราะว่าหลักการปกครองตามหลักรัฐศาสตร์
ในทางพระพุทธศาสนา มิได้มุ่งเน้นที่ระบบแต่เน้นที่ตัวนักปกครอง เมื่อนักปกครองมีคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารและการปกครองแล้วย่อมท าให้รัฐ และประชาชนมีความสุขและชีวิตที่ดีได้ไม่ว่า
รัฐนั้นจะอยู่ในระบบการปกครองแบบใดก็ตาม 
 วิเชียร บุญกล้า (2550, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3” 
ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยู่ใน
ระดับมากและเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้านเรียงล าดับจากสูงสุดไปหา
ต่ าสุด ดังนี้ ด้านมุทิตา ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา ผลการเปรียบเทียบของการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพบว่าผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอนมีการรับรู้
ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกัน เมื่อพิจารณารายด้าน
พบว่า มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ทุกด้านแตกต่างกัน 
 บุปผา พิกุลแก้ว (2553, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัย
พบว่า การประยุกต์ใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารด้านหลักสูตรและ
การเรียนการสอน ด้านการวัดผลและประเมินผล ด้านการส่งเสริมวิชาการ และด้านการวางแผน
วิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก เพศชายกับเพศหญิงและประสบการณ์การท างานต่างกัน  มีความ
คิดเห็นโดยรวมทุกด้านไม่แตกต่างกันในขณะที่ผู้ที่มีอายุต่างกัน ระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็น
โดยรวมแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบส าคัญ พบว่า 
ผู้บริหารมีการประยุกต์ใช้หลักกรุณาโดยส่วนใหญ่ รองลงมาคือ เมตตา อุเบกขา มุทิตา โดยเฉพาะใช้
หลักกรุณากับงานการวัดผลและประเมินผล ใช้หลักเมตตากับการวางแผนวิชาการ ใช้หลักมุทิตากับ
งานส่งเสริมวิชาการ และใช้หลักอุเบกขากับงานหลักสูตรและการเรียนการสอน 
 พระเมธีธรรมาลังการ (2553, บทคัดย่อ)  ได้ท าการวิจัยเรื่อง " การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 
4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1" ผลการวิจัยพบว่า  
  1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหาร
สถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ใน 4 
ด้าน คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน 
พบว่า มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมากทุกด้าน  
  2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร  4 ในการ
บริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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แพร่ เขต 1 จ าแนกตามประเภทของโรงเรียน พบว่า ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มี
นัยส าคัญทางสถิต ิ
 น้ าอ้อย อนุสนธิ์ (2554, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการวิจัยเรื่อง “การศึกษาการใช้หลักธรรม
พรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร” 
ผลการวิจัยพบว่าภาพรวม การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา ทุกด้าน 
อยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามเพศและ
ประสบการณ์ท างานพบว่า พบว่าพนักงานครูในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด
ก าแพงเพชรมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกัน 
อย่างไม่มีนัยส าคัญ 
 พระมหาวุฒิมา ปญฺญาวุฑฺโฒ (เถาว์หมอ) (2554, บทคัดย่อ) ได้ท าการวิจัยเรื่อง “ภาวะผู้น า
ตามหลักพรหมวิหาร 4 ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร)” ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ผู้น ามีความจ าเป็นและส าคัญอย่างยิ่งต่อความส าเร็จขององค์การเพราะผู้น า  คือผู้ที่
สามารถประสานชักจูงบุคคลอ่ืน ให้เกิดความเชื่อมั่นปฏิบัติตามด้วยความเต็มใจ และน าพาองค์การ
ไปสู่เป้าหมายผู้น าในทางพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธเจ้า ทรงน าพาสมาชิกในองค์การ คือพุทธ
บริษัท ได้แก ่ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงอันเป็นเป้าหมายสูงสุด
ของพระพุทธศาสนา คือ พระนิพพาน 
  2. ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร 4 ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(ประจวบ กนฺตาจาโร) 
ผู้วิจัยเห็นว่า ท่านเป็นผู้ที่ทรงพระธรรมวินัย ประพฤติพรหมวิหารธรรมเป็นปกติ และได้บ าเพ็ญตน
เป็นประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา และสังคมประเทศชาติ ซึ่งแสดงถึงภาวะผู้น าขององค์กรคณะสงฆ์
ตามภาระงานที่ปฏิบัติตามบทบาทของพระสังฆาธิการแบ่งออกเป็น 6 ด้าน คือ ด้านการปกครองท่าน
ปกครองแบบพ่อปกครองลูก ด้านการศาสนศึกษาและการศึกษาสงเคราะห์ ได้ส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
ของพระภิกษุสามเณร ให้ศึกษาพระปริยัติธรรม คือ นักธรรม ภาษาบาลี และวิชาสามัญโดยมอบ
ทุนการศึกษา สร้างอาคารเรียน เป็นต้น ด้านการเผยแผ่ โดยการแสดงธรรม และส่งเสริมให้มีการเผย
แผ่ธรรมในและต่างประเทศ ด้านสาธารณูปการและสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้สร้างสิ่งก่อสร้างภายใน
วัดและนอกวัดจ านวนมากท าสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและพระพุทธศาสนามากมายโดยยึด
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นแม่แบบ  
  3. การประยุกต์ใช้ภาวะผู้น าตามหลักพรหมวิหาร 4 ของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺ
ตาจาโร) กับพระสงฆ์โดยส่งเสริมให้พระสงฆ์ปฏิบัติตามหน้าที ่การพัฒนาชุมชนและสังคม โดยไม่ขัดต่อ
หลักพระธรรมวินัย โดยยึดหลักพรหมวิหาร 4 
 ณัฐพร ภูทองเงิน (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหาร
สถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพ้ืนที่ที่ 1 - 4 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการ
บริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ทุกด้านมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก โดยเรียงล าดับจาก
มากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา ตามล าดับ 
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 การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูที่มีต่อการการบริหารงานบุคลากรของ
ผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 จ าแนกตามต าแหน่ง พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีต าแหน่ง
หน้าที่ ที่ต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา  ตามหลัก
พรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 พระมนัส อคฺคธมฺโม (ก้อนใหญ่) (2555, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหาร
ตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า 
  1. ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานครโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
และเรียงตามล าดับจากมากไปหาน้อยตามค่าเฉลี่ย คือ ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้านอุเบกขา และด้าน
เมตตา 
  2. เปรียบเทียบภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ตามความคิดเห็นของครู พบว่า เมื่อจ าแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา ครูผู้สอนมีความเห็นเกี่ยวกับภาวะผู้น าของผู้บริหารตาม
หลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ด้าน ไม่แตกต่างกันอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 มุกดา อนุกานนท์ (2555, บทคัดย่อ) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า  
  1. คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหารธรรม  4 ตามการรับรู้ของ
ผู้สอนโดยรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเรียงล าดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ด้านมุทิตา ด้านเมตตา 
ด้านอุเบกขา และด้านกรุณา  
  2. ผลการเปรียบเทียบคุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหารธรรม  4 
ตามการรับรู้ของผู้สอนจ าแนกตามเพศ ประสบการณ์ท างานและขนาดของโรงเรียน ทั้งโดยรวมและ
รายด้าน พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ 
 ทิพยาพัศ คลังแสง (2556, บทคัดย่อ) ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความ
คิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาล
นครนครสวรรค์ โดยภาพรวม อยู่ในระดับมากทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์
จ าแนกตามสถานภาพส่วนบุคคลเป็นการทดสอบสมมติฐาน โดยการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่าง 
ตัวแปรต้น ได้แก่การจ าแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ขนาดของโรงเรียน พบว่าโดยภาพรวม ไม่
แตกต่างกัน 
 จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่กล่าวมาทั้งหมด สรุปได้ว่า วิธีการและรูปแบบของ
การบริหารต่างๆ อีกท้ัง คุณลักษณะที่พึงประสงค์และทักษะการบริหารงานโรงเรียนที่เก่ียวข้องกับการ
บริหารงานในแนวทางตามหลักพรหมวิหารทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา ด้าน
อุเบกขาท าให้การบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพยั่งยืน พอสรุปได้ดังนี้  
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  ด้านเมตตา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มีความรักใคร่ปรารถนาดีอยากให้เขา
มีความสุข มีจิตแผ่ไมตรี และคิดท าประโยชน์แก่ส่วนรวม  
  ด้านกรุณา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มีความสงสาร คิดช่วยให้พ้นทุกข์ใฝ่ใจอันปลด
เปลื้องบ าบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนขององค์กรและส่วนรวม  
  ด้านมุทิตา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มีความยินดีในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิต
ผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่เสมอ ผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมี
สุข เจริญงดงามยิ่งขึ้นไป  
  ด้านอุเบกขา หมายถึง ผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่มีความวางใจเป็นกลาง อันจะท าให้
ด ารงอยู่ในธรรมที่พิจารณาเห็นด้วยปัญญา คือมีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรัก 
สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยและปฏิบัติไปตามหลักการความเป็นจริง รวมทั้งรู้จัก
วางเฉยสงบใจมองในเมื่อไม่มีกิจควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้ดีแล้วเขาสมควรรับผิดชอบตนเอง
หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน  
 ดังนั้นผู้บริหารโรงเรียนควรเป็นผู้ที่ด ารงตนในพรหมวิหาร  ควรบริหารสถานศึกษาด้วย
เมตตากรุณาและย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วยอุเบกขา ผู้บริหารสถานศึกษา นับว่าเป็นบุคลากรที่มี
ความส าคัญที่มีบทบาทที่สุดในโรงเรียนคุณภาพของการศึกษาและความเจริญก้าวหน้าของโรงเรียน 
ย่อมขึ้นอยู่กับสมรรถภาพในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นส าคัญ  ซึ่งถ้าหากสามารถ
บริหารงานด้วยหลักพรหมวิหารครบถ้วนทั้ง 4 ด้านก็จะท าให้การปฏิบัติงานและภารกิจต่างๆ ของ
โรงเรียนเป็นไปด้วยความราบรื่นประสบความส าเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ 



 

บทท่ี  3 
วิธีการด าเนินการวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ผู้วิจัยด าเนินการตามล าดับขั้นตอน  ดังนี้ 
 3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง 
 3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 3.7  สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.1  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 3.1.1  ประชากร 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 229 คน (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 2557, หน้า 3) 
 3.1.2  กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ซึ่งผู้วิจัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโรยามาเน ได้จ านวน 146 คน (ประครอง กรรณสูต, 
2542, หน้า 108) ดังนี้ 
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      n =     145.63 
   ขนาดกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ  146  คน 

 
3.2  เทคนิควิธีการสุ่มตัวอย่าง       
 การสุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple random 
sampling) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 610) โดยการเขียนรายชื ่อครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ทุกคนลงในสลากใส่ลงใน
กล่อง แล้วใช้วิธีการจับสลากแบบไม่ทดแทน จนครบจ านวนครูทั ้งสิ ้น 146 คน เพื่อใช้ในการเก็บ
ข้อมูลต่อไป 
 
3.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และขอบเขต
การวิจัย  โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น  3  ตอน  ดังนี้ 
 ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
 ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะเป็นแบบสอบถาม
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) (ส านักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ, 2547, หน้า 149) แบ่งออกเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 
จ านวน 30 ข้อ ใน 4 ด้าน คือ ด้านเมตตา จ านวน 9 ข้อ ด้านกรุณา จ านวน 6 ข้อ ด้านมุทิตา จ านวน 
7 ข้อ และด้านอุเบกขา จ านวน 8 ข้อ 
 ตอนที่  3  เป็นค าถามแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้ตอบ
แบบสอบถามแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา และด้านอุเบกขา 

 
3.4  การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 3.4.1  การสร้างเครื่องมือ ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยได้สร้างแบบสอบถาม จ านวน 3 ตอนเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยวิธีการสร้างแบบสอบถาม ดังนี้ 
  1)  ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้าวิธีการสร้างเครื่องแบบสอบถามจากเอกสาร ต ารา แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความคิดเห็นและการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
เพ่ือน าข้อมูลทั้งหมดมาสร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื้อหาสาระที่ศึกษา รวมทั้งวิธีการสร้างเครื่องมือ
แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ (Rating Scale) เพ่ือน ามาเป็นแนวทางในการสร้าง
แบบสอบถาม 
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  2)  น าผลจากการศึกษาข้อ 1 มาสร้างแบบสอบถาม โดยพิจารณาเนื้อหาให้ครอบคลุม
กับวัตถุประสงค์ในการวิจัย นิยามศัพท์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยแบ่งแบบสอบถามออกเป็น 
3 ตอน ดังนี้ 
   ตอนที่  1  เป็นแบบสอบถามแบบส ารวจรายการ (Check List) เกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์ในการท างาน 
   ตอนที่  2  เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ลักษณะแบบสอบถามเป็น
แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และ
น้อยที่สุด จ านวน 5 ด้าน รวม 30 ข้อ 
   ตอนที่  3  เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน  4  ด้าน ได้แก่ ด้านเมตตา ด้านกรุณา ด้านมุทิตา และด้านอุเบกขา 
 3.4.2  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ผู้วิจัยด าเนินการ 2 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนที่  1  
ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหาและขั้นตอนที่ 2 หาค่าความเชื่อถือได้ รายละเอียดดังนี้ 
  1)  ตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ผู้วิจัยด าเนินการตาม
ขั้นตอน คือ  น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือตรวจสอบเนื้อหาสาระ 
ส านวนภาษา รูปแบบของแบบสอบถามและความเที่ยงตรงของเนื้อหาข้อค าถามว่าตรงตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยหรือไม่ 
  2)  น าแบบสอบถามมาปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ 
  3)  น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแล้วไปให้ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบเพ่ือหา
ค่าความเที่ยงตรง โดยใช้วิธีการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item – Objective Congruence     : IOC) 
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ได้ค่า IOC ระหว่าง 0.67 - 1.00 โดยมคี่า IOC เท่ากับ 0.67 จ านวน 1 ข้อ และ
ค่า 1.00 จ านวน 29 ข้อ ผู้เชี่ยวชาญประกอบด้วย 
   (1)  ดร.นคร  วิชัยผิน 
     การศึกษา  M.A. (Linguistics) Ph.D. (Buddhist Studies) 
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
     สถานที่ท างาน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
        เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการใช้ถ้อยค าภาษา 
   (2)  นายชาญชัย  สุริยบุญ 

  การศึกษา  ศษ.ม. (บริหารการศึกษา)     
     ต าแหน่ง  อาจารย์ประจ า วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ 
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
     สถานที่ท างาน วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
        มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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        เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านระเบียบวิธีวิจัย 
           (3)  นายชอบ  โพธิ์หล้า 
     การศึกษา  กศ.ม. (การบริหารการศึกษา)   
     ต าแหน่ง  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
        อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
     สถานที่ท างาน โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
        อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
        เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 
 3.4.4  ค่าความเชื่อม่ัน (Reliability) ผู้วิจัยด าเนินการตามข้ันตอน  ดังนี้ 
  1)  น าแบบสอบถามที่ได้แก้ไขและตรวจสอบความถูกต้องแล้วไปทดลองใช้   (Try-Out) 
กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย ได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเชื่อมั่นและเพ่ือตรวจสอบ
ภาษาท่ีใช้ให้เป็นที่เข้าใจและมีความชัดเจนเพื่อที่จะน าแบบสอบถามไปใช้จริง 
  2)  น าแบบสอบถามที่ได้รับคืนจากการน าไปทดลองใช้ (Try - Out) เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนก
รายข้อโดยใช้วิธี Item-total Correlation โดยมีค่าคะแนนรายข้อสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มีค่าระหว่าง .26 – .66 และหาค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 99) มี
ค่าความเชื่อม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .91  
  3)  น าแบบสอบถามที่ได้รับมาปรับปรุงแก้ไขและเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์เพ่ือขอ
ความเห็นชอบและจัดพิมพ์แบบสอบถามเป็นฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างเพ่ือใช้ในการวิจัยต่อไป 

 
3.5  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยด าเนินการจัดเก็บข้อมูลในเดือนกันยายน พ.ศ.2557 โดย
ด าเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.5.1  ขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์  
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย น าเรียนผู้อ านวยการโรงเรียนทุกโรงเรียนในศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพื่อการวิจัย 
 3.5.2  ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเอง โดยชี้แจงวัตถุประสงค์ของการ
วิจัยและความเป็นอิสระในการให้ข้อมูลรายละเอียดของแบบสอบถาม รวมทั้งประโยชน์ที่จะได้รับจาก
การวิจัย เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันและตอบแบบสอบถามอย่างถูกต้อง ครบถ้วน 
 3.5.3  ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนมาได้ทั้งหมดจ านวน 146 ชุด คิดเป็นร้อยละ 
100 
 3.5.4  น าแบบสอบถามมาวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
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5 - 1 
5 

 
3.6  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้รวบรวมจากแบบสอบถามมาเปลี่ยนเป็นรหัสตัวเลขเพื่อน าไปค านวณค่า
ทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปท าการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 3.6.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ซึ่งประกอบด้วย เพศ และประสบการณ์ในการท างาน วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา  
(Descriptive Statistics) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 102) ได้แก่ ความถี่ (Frequency) และร้อยละ  
(Percentage)   
 3.6.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ วิเคราะห์โดยใช้สถิติ    
เชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ตามเกณฑ์การแปลผล ดังนี้ 
 การให้คะแนนค าตอบในแบบสอบถามใช้มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งเป็น 5  
ระดับ โดยก าหนดค่าคะแนน (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2542, หน้า 38) ดังนี้ 
  5  คะแนน หมายถึง  ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 มากที่สุด 
  4  คะแนน หมายถึง  ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 มาก 
  3  คะแนน หมายถึง  ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ปานกลาง 
  2  คะแนน หมายถึง  ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 น้อย 
  1  คะแนน หมายถึง  ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 น้อยที่สุด 
 การแปลความหมายของข้อมูล พิจารณาจากค่าเฉลี่ยตามหลักเกณฑ์จุดกลาง (Midpoint)  
ของระดับช่วงคะแนน 5 ระดับ (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2542, หน้า 39) ดังนี้ 
  ค่าเฉลี่ย 4.21 – 5.00  แปลความหมายว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับมาก
ที่สุด 
  ค่าเฉลี่ย 3.41 – 4.20 แปลความหมายว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับมาก 
  ค่าเฉลี่ย 2.61 – 3.40 แปลความหมายว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับปาน
กลาง 
  ค่าเฉลี่ย 1.81 – 2.60 แปลความหมายว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับน้อย 
  ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.80 แปลความหมายว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 อยู่ในระดับน้อย
ที่สุด 
   ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงค่าเฉลี่ยเท่ากับ  0.80  ดังนี้ 
 
  ช่องว่างระหว่างคะแนน (Range)  =    
 
    ค่าเฉลี่ย      =       
            
                                                        =   0.80 

คะแนนสูงสุด  -  คะแนนต่ าสุด 

จ านวนระดับ 
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N

x
          


X

  จากนั้นท าการทดสอบสมมติฐานด้วยการทดสอบค่า  t-test และ  F–test  (One – 
Way–ANOVA)  โดยก าหนดนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ  .05 
 3.6.3  การวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยน าข้อมูลปลายเปิดจาก
เครื่องมือ (แบบสอบถาม) ทุกฉบับซึ่งเป็นการตอบค าถามสั้นๆ ข้อความที่เป็นข้อเสนอแนะหรือความ
คิดเห็นเพิ่มเติมอ่ืนๆ ผู้วิจัยน ามาตรวจความถี่ สรุปเป็นความเรียง และจัดล าดับความส าคัญของข้อมูล 
 
3.7  สถติิที่ใช้ในการวิจัย 
 3.7.1  การหาคุณภาพของแบบสอบถาม 
 การหาคุณภาพของแบบสอบถามเป็นการหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach) (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, 
หน้า 101) ค านวณจากสูตร ดังนี้ 

                                    
                     1  -  

2
iS  

                                                                         
2tS  

 เมื่อ α        แทน   ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
        k         แทน   จ านวนข้อค าถาม 
  

2
iS  แทน   ผลรวมของความแปรปรวนของแต่ละข้อ 

  2tS  แทน   ความแปรปรวนของคะแนนรวม 
 3.7.2  ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  มีดังนี้ 
  1)  ค่าร้อยละ  (Percentage)  ค านวณจากสูตร (บุญชม ศรสีะอาด, 2535, หน้า 104)  
ดังนี้ 

  P       =            ×    100 

  เมื่อ P    แทน ร้อยละ 
     f   แทน   ความถี่ท่ีต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ 
                                    N   แทน   จ านวนความถี่ทั้งหมด 
 
  2)  ค่าเฉลี่ย  ( X)  ค านวณจากสูตร  (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 105)  ดังนี้ 

 

   

  เมื่อ    X     แทน ค่าเฉลี่ย 

 
k 

K – 1 
= α 

f 

N 
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            X    แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
            N  แทน จ านวนคน 
  3)  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  ค านวณจากสูตร(บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 106)  
ดังนี้   

                             S.D   =     N ∑ X2 - (∑ X)2 

   

  เมื่อ    S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
         X แทน   ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม 
   X

2  แทน   ผลรวมก าลังสอง  ของคะแนนในกลุ่ม 
              N  แทน   จ านวนคน 
           ∑ แทน   ผลรวม 
  4)  ค่า  t-test  ในการเปรียบเทียบตัวแปรอิสระสองกลุ่ม (บุญชม ศรีสะอาด, 2535, หน้า 
112) 

   
 
                      t     =             S1

2  +  S2
2   

                                           n1      n2 
  

โดยที่  t  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการเปรียบเทียบค่าวิกฤตในการ 
แจกแจงแบบ  t  เพ่ือทราบความมีนัยส าคัญ 

                                X1 ,  X2    แทน ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2 ตามล าดับ 
 S1

2 ,  S2
2     แทน ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2  

ตามล าดับ 
   n1 ,  n2    แทน จ านวนสมาชิกของกลุ่มตัวอย่างที่ 1 และ 2  

ตามล าดับ 

  5)  ค่า F-test เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของตัวแปร 3 กลุ่มข้ึนไป 
(บุญชม ศรสีะอาด, 2535, หน้า 116)  

                

 

  เมื่อ F    แทน ค่าสถิติในการแจกแจงแบบเอฟ (F-Distribution) 
     MSB     แทน   ค่าความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
                                   MSW   แทน   ค่าความแปรปรวนภายในกลุ่ม  

N (N – 1) 

X1 -  X2 



บทท่ี  4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitatiive 
Research) โดยมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของครูที่มีเพศและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน และ 3) เพ่ือศึกษา
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยได้ใช้เครื่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) กับกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 146 คน แล้วน าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลด้วย
คอมพิวเตอร์ เพ่ือค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวัตถุประสงค์และสมมติฐานการวิจัยให้ครบถ้วนตาม
ที่ตั้งไว้ โดยมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
 4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.2 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ใน
การท างาน ใช้การวิเคราะห์หาความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่  2 ศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่  3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t – test) และการทดสอบ
ความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffe')   
 ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) แล้วแจกแจงความถี่ (Frequency) โดยการน าเสนอในรูปตารางประกอบค าบรรยาย 
จากแบบสอบถามปลายเปิดเพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์   
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4.1  สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 เพ่ือให้เกิดความเข้าใจในการแปลความหมายของข้อมูล ผู้วิจัยได้ก าหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ใน
การน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล  ดังนี้ 
 X   แทน  ค่าเฉลี่ย (Mean) 
 S.D. แทน  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 
 n   แทน  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง (Number of Samples) 
  t   แทน  สถิติทดสอบที่ใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ t  
     (t- distribution) 
 F   แทน  สถิติทดสอบท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญตามการแจกแจงแบบ F   
     (F- distribution) 
          df    แทน  ชั้นความเป็นอิสระ  (Degrees of Freedom) 
 SS  แทน  ผลรวมก าลังสอง (Sum of Squares) 
 MS แทน  ค่าเฉลี่ยผลรวมก าลังสอง (Mean Squares) 
 *  แทน  ที่ระดับ 0.05 
 Sig    แทน ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 
 
4.2  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่  1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ใน
การท างาน ใช้การวิเคราะห์หาความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) และน าเสนอในรูปตาราง
ประกอบการบรรยาย 
 ตอนที่  2 ศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย (X) และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)  
 ตอนที่  3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าท ี(t–test) และการทดสอบความ
แปรปรวนชนิดทางเดียว (One-way ANOVA) ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ จะ
ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่โดยวิธีการของ เชฟเฟ่ (Scheffe')   
 ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   
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4.3  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  

 ในการวิจัยเรื่องนี้ กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาได้แก่ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 146 คน ซึ่งมีคุณลักษณะข้อมูล
ทั่วไป คือ เพศ และประสบการณ์ ในการท างาน ใช้การวิเคราะห์หาความถี่  (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ความถี่และร้อยละของครูผู้สอนในโรงเรียน จ าแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
  

ปัจจัยส่วนบุคคล ความถี่ ร้อยละ 
1. เพศ   
ชาย 72 49.32 
หญิง 74 50.68 
รวม 146 100.00 
2. ประสบการณ์ในการท างาน   
น้อยกว่า  10  ปี 26 17.81 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 38.36 
มากกว่า 20 ปี 64 43.83 
รวม 146 100.00 
 

 จากตาราง 4.1  พบว่า ครูผู้สอนผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 74  
คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 รองลงมาเป็นเพศชาย จ านวน  72  คน คิดเป็นร้อยละ 49.32  มี
ประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 64  คน คิดเป็นร้อยละ 43.83 รองลงมามี
ประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 และประสบการณ์
ในการท างานน้อยกว่า  10  ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นรอ้ยละ 17.81 ตามล าดับ 
 
ตอนที่ 2  ศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม

ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายาง
ตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   

 

 การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ใช้การ
วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( X) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และน าเสนอในรูปตารางประกอบการ
บรรยาย ปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.2   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม 

 

การใช้หลักพรหมวิหาร 4  
ในการบริหารโรงเรียน 

ระดับการใช้ 
X S.D. ระดับ อันดับ 

ด้านเมตตา 3.64 0.11 มาก 2 
ด้านกรุณา 3.48 0.14 มาก 4 
ด้านมุทิตา 3.85 0.21 มาก 1 
ด้านอุเบกขา 3.55 0.13 มาก 3 

เฉลี่ย 3.63 0.10 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ระดับมาก ( X = 3.63, S.D. = 0.10) และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.21) รองลงมา
ได้แก่ ด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.64, S.D. = 0.11) ด้านอุเบกขาอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, 
S.D. = 0.13) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ได้แก่ ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก ( X = 3.48, S.D. = 0.14) 
ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.3   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเมตตา 

 

ด้านเมตตา 
ระดับการใช้ 

X S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
    ความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว 4.09 0.29 มาก 

 
1 

2. ผู้บริหารมีความห่วงใยผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ 3.17 0.38 ปานกลาง 8 
3. ผู้บริหารพูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมงานและ 
    ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา 3.99 0.08 มาก 

 
3 

4. ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และรู้จักให้เกียรติ 
    ผู้ใต้บังคับบัญชา 4.03 0.24 มาก 

2 

5. ผู้บริหารมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิด 
    ในเชิงบวก 3.15 0.36 ปานกลาง 

9 

6. ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วม 
   งานในสถานศึกษาตามความสามารถของตน 3.26 0.44 ปานกลาง 

 
6 

7. ผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน 
    ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ 3.18 0.38 ปานกลาง 

 
7 

8. ผู้บริหารมีมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อ 
    ประชาชน  3.94 0.45 มาก 

5 

9. ผู้บริหารมีความหวังดี เกื้อกูลช่วยเหลือ และ 
    ปรารถนาให้เพ่ือนร่วมงานมีความสุข 3.95 0.27 มาก 

 
4 

เฉลี่ย 3.64 0.11 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านเมตตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.64, S.D. = 0.11) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 5 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงอันดับจากสูงสุด 2 ข้อแรก
และข้อที่มีอันดับต่ าสุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความเมตตา ไม่
ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว ( X = 4.09, S.D. = 0.29) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และรู้จักให้

เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา ( X = 4.03, S.D. = 0.24) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีความ

ปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิดในเชิงบวก (X = 3.15, S.D. = 0.36) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านกรุณา 

 

ด้านกรุณา 
ระดับการใช้ 

X S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจาก 
    ความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ 
    ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ 3.99 0.08 มาก 

 
 
1 

2. ผู้บริหารให้ค าปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในการ 
   ท างาน 3.17 0.38 ปานกลาง 

5 

3. ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อื่นโดยไม่ปิดบัง 3.26 0.44 ปานกลาง 4 
4. ผู้บริหารมีความเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่ 
    โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร 3.95 0.19 มาก 

 
2 

5. ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติ 
    หนา้ที่ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม 3.08 0.27 ปานกลาง 

 
6 

6. ผู้บริหารมีการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้าน 
    การจัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน 3.43 0.49 มาก 

 
3 

เฉลี่ย 3.48 0.14 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.4 พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านกรุณา โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X = 3.48, S.D. = 0.14) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 3 ข้อ เรียงอันดับจากสูงสุด 2 ข้อ
แรกและข้อที่มีอันดับต่ าสุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้ง
ทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ (X = 3.99, S.D. = 0.08) รองลงมา คือ ผู้บริหาร

มีความเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่โอบอ้อมอาร ีช่วยเหลือในโอกาสอันควร (X = 3.95, S.D. = 0.19) 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงาน
อย่างเหมาะสม (X = 3.08, S.D. = 0.27) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้าน
มุทิตา 

 

ด้านมุทิตา 
ระดับการใช้ 

X S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงานเมื่อเพ่ือน 
   ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอยา่งจริงใจ 4.02 0.24 มาก 

 
1 

2. ผู้บริหารเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคน 3.89 0.31 มาก 4 
3. ผู้บริหารรู้จักยกย่องชมเชยผู้ท าความดีตาม 
    ความเหมาะสม 3.99 0.08 มาก 

 
3 

4. ผู้บริหารสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีของ 
    คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน 4.00 0.24 มาก 

 
2 

5. เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้ 
    แสดงผลงานและแสดงความสามารถอย่างเท่า 
    เทียมกัน  3.58 0.49 มาก 

 
7 

6. ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข 
   ของผู้ร่วมงานเป็นอย่างด ีคิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ 3.89 0.65 มาก 

 
5 

7. ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่อิจฉา 
    ริษยาต่อผู้ร่วมงาน 3.60 0.63 มาก 

 
6 

เฉลี่ย 3.85 0.21 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านมุทิตา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.85, S.D. = 0.21) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกข้อ เรียงอันดับจากสูงสุด 2 ข้อแรกและข้อที่มีอันดับต่ าสุด 1 ข้อ 
คือ ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่อเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่าง
จริงใจ ( X = 4.02, S.D. = 0.24)  รองลงมา คือ ผู้บริหารสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีของคณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ( X = 4.00, S.D. = 0.24) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เปิดโอกาสให้
ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน มี( X = 3. 58, 
S.D. = 0.49) ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.6   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา 

 

ด้านอุเบกขา 
ระดับการใช้ 

X S.D. ระดับ อันดับ 
1. ผู้บริหารมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ 
    ในที่ท างาน 3.80 0.69 มาก 

 
3 

2.ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 3.39 0.49 ปานกลาง 5 
3. ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ 
    ใครมีอิทธิพลเหนือตน 3.10 0.31 ปานกลาง 

 
8 

4. ผู้บริหารตัดสินใจในการท างานด้วยความเป็น 
    กลางและเที่ยงธรรม ไม่มีอคต ิ 3.34 0.47 ปานกลาง 

 
6 

5. ผู้บริหารวางใจเป็นกลางต่อสภาวะอันไม่น่า 
    พอใจจากคนอ่ืนหรือผู้ร่วมงาน 3.27 0.44 ปานกลาง 

 
7 

6. ผู้บริหารมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงาน 
    และประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร  3.91 0.28 มาก 

 
2 

7.ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของ 
   ผู้อื่นหรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ  3.95 0.34 มาก 

 
1 

8. ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ 
    ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน  3.62 0.48 มาก 

 
4 

เฉลี่ย 3.55 0.13 มาก  
 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตาม
ความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X = 3.55, S.D. = 0.13) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง 4 ข้อ เรียงอันดับจากสูงสุด 2 ข้อแรก
และข้อที่มีอันดับต่ าสุด 1 ข้อ คือ ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือค าติชมจาก
ผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ ( X = 3.95, S.D. = 0.34) รองลงมา คือ ผู้บริหารมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้
ผู้ร่วมงานและประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร ( X = 3.91, S.D. = 0.28) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
คือ ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ใครมีอิทธิพลเหนือตน  ( X = 3.10, S.D. = 0. 31) 
ตามล าดับ  
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ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย   
 

 ผู้วิจัยได้ตั้งสมมติฐานการวิจัยไว้ว่า ครูผู้สอนที่มีเพศและประสบการณ์ในการท างานต่างกัน 
มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน ซึ่งผลของการวิเคราะห์และการ
ทดสอบสมมติฐานปรากฏดังตารางต่อไปนี้ 
 สมมติฐานข้อที่ 1 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 
3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี  4.7   ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. ระดับ 
ชาย 72 3.62 0.11 มาก 
หญิง 74 3.64 0.10 มาก 

รวม 146 3.63 0.10 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.7 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
ในการบริหารโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.8  การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวม จ าแนกตามเพศ 

               

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 72 3.62 0.11 -0.82 0.41 
หญิง 74 3.64 0.10 

 

 จากตารางที่ 4.8 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.9  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 

ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเมตตา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. ระดับ 
ชาย 72 3.65 0.12 มาก 
หญิง 74 3.63 0.10 มาก 

รวม 146 3.64 0.11 มาก 
 
 

 จากตารางที่ 4.9 ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการ
บริหารโรงเรียน ด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.10  การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านเมตตา จ าแนกตามเพศ 

               

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 72 3.65 0.12 1.06 0.29 
หญิง 74 3.63 0.10 

 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านเมตตา ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี  4.11  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านกรุณา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. ระดับ 
ชาย 72 3.46 0.14 มาก 
หญิง 74 3.50 0.15 มาก 

รวม 146 3.48 0.14 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก 
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ตารางท่ี  4.12  การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านกรุณา จ าแนกตามเพศ 

               

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 72 3.46 0.14 -1.89 0.06 
หญิง 74 3.50 0.15 

 

 จากตารางที่ 4.12 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านกรุณา ไม่แตกต่างกัน 
 
ตารางท่ี  4.13  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมุทิตา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. ระดับ 
ชาย 72 3.84 0.24 มาก 
หญิง 74 3.87 0.19 มาก 

รวม 146 3.85 0.21 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.13 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 
4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.14  การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน   

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านมุทิตา จ าแนกตามเพศ 

              

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 72 3.84 0.24 - 0.80 0.42 
หญิง 74 3.87 0.19 

 

 จากตารางที่ 4.14 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
ในการบริหารโรงเรียน ด้านมุทิตา ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.15  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. ระดับ 
ชาย 72 3.55 0.14 มาก 
หญิง 74 3.55 0.13 มาก 

รวม 146 3.55 0.13 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.15 พบว่า ครูผู้สอนมีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.16  การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้านอุเบกขา จ าแนกตามเพศ 

 

เพศ n X S.D. t Sig. (2-tailed) 
ชาย 72 3.55 0.14 -0.15 0.87 
หญิง 74 3.55 0.13 

 

 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่างกัน 
 
 สมมติฐานข้อที่ 2 ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลัก           
พรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายาง
ตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.17  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการ
ท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

n X S.D. ระดับ 

น้อยกว่า 10 ปี 26 3.62 0.09 มาก 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 3.65 0.09 มาก 
มากกว่า 20 ปี 64 3.62 0.11 มาก 

รวม 146 3.63 0.10 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.17 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน โดยรวม อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.18   การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยรวม จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

  

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม  0.029 2 0.014 1.261 0.286 
ภายในกลุ่ม 1.636 143 0.011   

รวม 1.665 145    
 

 จากตารางที่ 4.18 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน โดยรวม ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.19  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเมตตา จ าแนกตามประสบการณ์ใน
การท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

n X S.D. ระดับ 

น้อยกว่า 10 ปี 26 3.62 0.08 มาก 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 3.65 0.10 มาก 
มากกว่า 20 ปี 64 3.64 0.13 มาก 

รวม 146 3.63 0.11 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.19 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านเมตตา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.20   การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านเมตตา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม 0.014 2 0.007 0.494 0.611 
ภายในกลุ่ม 1.984 143 0.014   

รวม 1.998 145    
 

 จากตารางที่ 4.20 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านเมตตา ไมแ่ตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.21  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านกรุณา จ าแนกตามประสบการณ์ใน   
การท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

n X S.D. ระดับ 

น้อยกว่า 10 ปี 26 3.44 0.16 มาก 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 3.52 0.15 มาก 
มากกว่า 20 ปี 64 3.47 0.12 มาก 

รวม 146 3.48 0.14 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.21 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.22   การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ด้านกรุณา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม  0.118 2 0.059 2.737 0.068 
ภายในกลุ่ม 3.077 143 0.022   

รวม 3.195 145    
 

 จากตารางที่ 4.22 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านกรุณา ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.23  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมุทิตา จ าแนกตามประสบการณ์ใน             
การท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

n X S.D. ระดับ 

น้อยกว่า 10 ปี 26 3.86 0.22 มาก 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 3.87 0.19 มาก 
มากกว่า 20 ปี 64 3.83 0.23 มาก 

รวม 146 3.85 0.21 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก 
 
ตารางท่ี  4.24   การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านมุทิตา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม  0.044 2 0.022 0.456 0.635 
ภายในกลุ่ม 6.956 143 0.049   

รวม 7.000 145    
 

 จากตารางที่ 4.24 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านมุทิตา ไม่แตกต่างกัน 
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ตารางท่ี  4.25  ค่าเฉลี่ย (X) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 

4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านอุเบกขา จ าแนกตามประสบการณ์
ในการท างาน 

 

ประสบการณ์ใน 
การท างาน 

n X S.D. ระดับ 

น้อยกว่า 10 ปี 26 3.57 0.12 มาก 
ระหว่าง 10-20 ปี 56 3.56 0.13 มาก 
มากกว่า 20 ปี 64 3.54 0.14 มาก 

รวม 146 3.55 0.13 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.25 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านอุเบกขา อยู่ในระดับมาก  
 
ตารางท่ี  4.26   การเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
ด้านอุเบกขา จ าแนกตามประสบการณ์ในการท างาน 

 

แหล่งความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหว่างกลุ่ม  0.022 2 0.011 0.552 0.577 
ภายในกลุ่ม 2.788 143 0.019   

รวม 2.810 145    
 

 

 จากตารางที่ 4.26 พบว่า ครูผู้สอนทีมี่ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ด้านอุเบกขา ไม่แตกต่างกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



77 
 

ตอนที่  4   ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์   

 
 ผู้วิจัยได้ตั้งค าถามปลายเปิด (Open-ended Questions) เพ่ือให้ผู้ตอบแบบสอบถามแสดง
ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
  1. ด้านเมตตา พบว่า ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านเมตตา โดยเรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยได้แก่ ควรเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรให้ความส าคัญ
ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเท่าเทียมกัน จัดคนให้เหมาะสมกับงานและยึดถือความยุติธรรมในการ
ปฏิบัติงาน และผู้บริหารควรให้ความรักความเมตตาปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานอย่างแท้จริง อุทิศตน
ให้กับสถานศึกษา ตามล าดับ 
  2. ด้านกรุณา พบว่า ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านกรุณา โดยเรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อยได้แก่ ผู้บริหารควรให้ก าลังใจ ไม่
ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ ควรแสดงความยินดี ความชื่นชม เพ่ือเป็นขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติงาน และควรมีความพลอยยินดีเมื่อบุคลากรเมื่อประสบความส าเร็จ ตามล าดับ 

 3. ด้านมุทิตา พบว่า ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ด้านมุทิตา โดยเรียงล าดับตามความถ่ีจากมากไปหาน้อยได้แก่ ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้
ขวัญก าลังใจ และแสดงความยินดีอย่างจริงใจ อาจจะกระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตาม
ความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร ควรบริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็น
อย่างดี คิดท าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ และควรเปิดโอกาสให้ทุกคนได้พัฒนาตนเองและแสดงความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที ่จนได้เลื่อนต าแหน่งสูงขึ้น ตามล าดับ 
  4. ด้านอุเบกขา พบว่า ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา โดยเรียงล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย ได้แก่ ควรปฏิบัติต่อ
เพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง ควรประยุกต์หลักธรรมมาใช้ในการบริหารจัดการ และตั้งอยู่ในหลักธรรม มีคุณธรรมจริยธรรม 
และควรตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ โดยยึดหลักความถูกต้องตรงไปตรงมา ตามล าดับ 
  สรุป ครูผู้สอนได้ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ดังนี้ 
   1)  ด้านเมตตา  
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    ควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ ประสบการณ์ในการ
ท างานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
   2)  ด้านกรุณา 
     ผู้บริหารควรให้ก าลังใจ ไม่ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้
ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข ์
   3)  ด้านมุทิตา  
    ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ  และแสดงความยินดีอย่างจริงใจ 
อาจจะกระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร  
   4)  ด้านอุเบกขา  
    ควรปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจาก
ความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง  
 



บทท่ี  5 
สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitatiive 
Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ตั้งวัตถุประสงค์ของการวิจัยไว้ดังนี้ 1) เพ่ือศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็นของครูผู้สอน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการ
บริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 2) เพ่ือเปรียบเทียบการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัด
กาฬสินธุ์ ตามความคิดเห็นของครูผู้สอนจ าแนกตามเพศและประสบการณ์ในการท างาน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ตามความคิดเห็น
ของครูผู้สอนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ ครูผู้สอนในโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 229 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมกับการวิจัย 
ด้วยการค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของทาโร ยามาเน ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 146 คน 
เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย โดยการเขียนรายชื่อครูผู้สอนทุกคน
ลงในสลากใส่ลงในกล่อง แล้วใช้วิธีการจับสลากแบบไม่ทดแทน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับและปลายเปิด ผู้วิจัยได้แจกแบบสอบถามให้กับ
กลุ่มตัวอย่าง โดยอธิบายเหตุผลและวิธีการตอบ และรับแบบสอบถามกลับคืนมา ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์
ของแบบสอบถาม น ามาวิเคราะห์และประมวลผลโดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ และ
สถิติบรรยายที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (X) ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบค่า t-test 
(Independent Samples) การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว F–test (One–way ANOVA) 
ถ้าพบความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ด้วย
วิธีการของเชฟเฟ (Scheffe) โดยใช้การวิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ ซึ่งสามารถสรุปผลของการวิจัยตามข้อค้นพบ (fact-findings) ได้ดังต่อไปนี้ 
 5.1  สรุปผลการวิจัย 
 5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
5.1  สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ สรุปผลได้ดังนี้   
 5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ครูผู้สอน
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เพศหญิง จ านวน 74  คน คิดเป็นร้อยละ 50.68 รองลงมาเป็นเพศชาย 
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จ านวน  72  คน คิดเป็นร้อยละ 49.32  มีประสบการณ์ในการท างานมากกว่า 20 ปี จ านวน 64  คน 
คิดเป็นร้อยละ 43.83 รองลงมามีประสบการณ์ในการท างานระหว่าง 10-20 ปี จ านวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 38.36 และประสบการณ์ในการท างานน้อยกว่า  10  ปี จ านวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 17.81 
ตามล าดับ 
 5.1.2 ผลการวิเคราะห์การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  พบว่า การใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดไปหาต่ าสุด ได้แก่ ด้านมุทิตา รองลงมาได้แก่ ด้านเมตตา ด้านอุเบกขา ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุด ได้แก่ ด้านกรุณา เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1) ด้านเมตตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านเมตตา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความ
เมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว รองลงมาคือ ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และรู้จักให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา 
ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิดในเชิงบวก ตามล าดับ 
  2) ด้านกรุณา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านกรุณา โดยรวม
อยู่ในระดับมากข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจากความ
เดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความ
เสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ 
ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม ตามล าดับ 
  3) ด้านมุทิตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านมุทิตา โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่อเพ่ือนร่วมงาน
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างจริงใจ รองลงมาคือ ผู้บริหารสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีของคณะ
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และ
นักเรียนได้แสดงผลงานและแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ตามล าดับ 
  4) ด้านอุเบกขา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นหรือค าติ
ชมจากผู้ อ่ืนด้วยความเต็มใจ รองลงมาคือ ผู้บริหารมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและ
ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคง
ไม่ยอมให้ใครมีอิทธิพลเหนือตน ตามล าดับ 
 5.1.3 ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารใน
การบริหารโรงเรียน จ าแนกตามเพศ และประสบการณ์ในการท างาน สามารถสรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
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  1)  ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารใน
การบริหารโรงเรียน ไมแ่ตกต่างกัน 
  2)  ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ในการบริหารโรงเรียน ไมแ่ตกต่างกัน 
 5.1.4 ผลการศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
มีดังนี้ 
  1)  ด้านเมตตา  
   ควรเปน็แบบอย่างที่ดีในการชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู ้ประสบการณ์ในการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา 
  2)  ด้านกรุณา 
   ผู้บริหารควรให้ก าลังใจ ไม่ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดข้ึนกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้
ค าแนะน าและคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ 
  3)  ด้านมุทิตา  
   ควรสนับสนุนและส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ และแสดงความยินดีอย่างจริงใจ อาจจะ
กระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วยวิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร  
  4)  ด้านอุเบกขา  
   ควรปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจาก
ความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
 
5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 จากการผลการวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์   มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและ
ประเด็นที่สมควรน ามาอภิปรายผล ดังต่อไปนี้ 
 5.2.1 ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม  
  พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้
ว่า พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าสอนให้ยึดถือปฏิบัติเพ่ือความสุข  ความ
เจริญก้าวหน้าของชีวิตและยังเป็นคุณธรรมที่น าไปสู่ความส าเร็จในการท างาน  เป็นหลักในการปฏิบัติ
เพ่ือเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ซึ่งจะน าไปสู่ความส าเร็จและความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ตามท่ีมุ่งหวังไว้ นอกจากนี้ผู้บริหารโรงเรียนทั้งหมดได้ผ่านการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาระดับสูงที่ใช้
เวลาฝึกอบรมก่อนจะเข้ารับต าแหน่งผู้บริหารโรงเรียน  โดยที่หลักสูตรการฝึกอบรมดังกล่าวได้ให้
ความส าคัญต่อคุณธรรม จริยธรรม และการใช้หลักธรรมค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้าในการบริหารงาน 
และผู้บริหารทุกคนได้ผ่านการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมตามโครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมครู
และผู้บริหาร ซึ่งผู้บริหารโรงเรียนจ าเป็นต้องใช้หลักธรรมต่าง ๆ รวมไปถึงหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ใน
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การบริหารจัดการศึกษาที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการจัด
การศึกษาของโรงเรียนด าเนินไปสู่เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลสูงสุดแก่ผู้เรียนอัน
เป็นเป้าหมายสูงสุดของการบริหารการศึกษา ท าให้การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการ 
(2553) ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้า
ร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็น
เกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาโดยรวมอยู่ในระดับ
มาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ น้ าอ้อย อนุสนธิ์ (2554) ทีไ่ด้ศึกษาการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จังหวัด
ก าแพงเพชร พบว่า การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษาโดยรวม อยู่ใน
ระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ ระวี ภาวิไล (2548) ที่กล่าวว่า หลักธรรมอันเป็นจริยศาสตร์
ทางสังคมของพุทธศาสนาในพรหมวิหาร 4 มีผลดีอย่างมากต่อผู้คนในสังคม ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้า
ได้ทรงสอนวางหลักอันสมควร ที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันในสังคม โดยพระองค์ทรงสอนให้
บุคคลแต่ละคน ที่มีการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสังคมทุกระดับชั้น ให้มีความปรารถนาดีต่อ
กัน เพ่ือจะช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข, ให้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยกว่าตนในด้านต่างๆ มี
สถานะทางเศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้น, ให้แสดงความพลอยยินดีต่อกัน
และกันเมื่อผู้ใดผู้หนึ่งประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามต่อกันอันจะส่งผลให้
เกิดความรักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันยิ่งๆ ขึ้น และให้เคารพต่อหลักการ กฎระเบียบกฎหมาย
บ้านเมือง กฎศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์โดยเหตุผลก็คือเพ่ือความสุขสงบ 
ความเรียบร้อย และความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนในสังคม ผู้บ าเพ็ญพรหมวิหารนี้ ย่อม
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ให้ความปรารถนาดี ความหวังดีโดยส่วนเดียว หาได้หวังสิ่งตอบแทนจากผู้อ่ืนไม่ ผลที่
ผู้ให้ได้รับเพียงแต่คุณค่าทางจิตใจเท่านั้นกล่าวคือย่อมเกิดความรู้สึกอ่ิมเอิบใจเป็นสุข มีแต่ความหวังดี
ต่อผู้คนในสังคมปรารถนาช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ หลักพรหมวิหารนี้เป็นมูลเหตุให้มนุษย์ทุก
ชาติทุกภาษาช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปต่างๆ การก่อตั้งกองทุนเพื่อการบ าเพ็ญประโยชน์ในรูปแบบ
ต่างๆ มีการตั้งมูลนิธิเพ่ือช่วยเหลือสังคมในด้านการศึกษา  การสาธารณสุข และการกุศลอ่ืนอีก
มากมาย ล้วนแต่มาจากผลของจิตใจที่มีการบ าเพ็ญพรหมวิหารของมนุษยชาติทั้งสิ้น 
 เมื่อแยกออกเป็นรายด้าน สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
 1) ด้านเมตตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านเมตตา โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายาง
ตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ มีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือ
ก้าวร้าว มีความห่วงใยผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ พูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมงานและปรารถนาดีต่อ
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ผู้ใต้บังคับบัญชา มีมนุษยสัมพันธ์และรู้จักให้เกียรติผู้ใต้บังคับบัญชา มีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงาน
และคิดในเชิงบวก ดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานในสถานศึกษาตามความสามารถของตน  
เป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงาน ช่วยแนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ มีมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารี
ต่อประชาชน และมีความหวังดี เกื้อกูลช่วยเหลือ ปรารถนาให้เพ่ือนร่วมงานมีความสุข ท าให้การใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม อยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพยาพัศ คลังแสง 
(2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ระดับความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ ด้านเมตตา โดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ระวี ภาวิไล (2548) ที่กล่าวไว้ว่า เมตตาเป็นหลักธรรมอันเป็นจริย
ศาสตร์ทางสังคมของพุทธศาสนา มีผลดีอย่างมากต่อผู้คนในสังคม ทั้งนี้เพราะพระพุทธเจ้าได้ทรงสอน
วางหลักอันสมควร ที่มนุษย์พึงปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันในสังคม โดยพระองค์ทรงสอนให้บุคคลแต่ละ
คน ที่มีการด าเนินชีวิตเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในสังคมทุกระดับชั้น ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน เพ่ือจะ
ช่วยให้ผู้อ่ืนได้รับความสุข, ให้ช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ด้อยกว่าตนในด้านต่างๆ มีสถานะทาง
เศรษฐกิจ เป็นต้น เพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยากเหล่านั้น, ให้แสดงความพลอยยินดีต่อกันและกันเมื่อ
ผู้ใดผู้หนึ่งประสบความส าเร็จ เพ่ือเป็นการเชื่อมสัมพันธ์ไมตรีอันดีงามต่อกันอันจะส่งผลให้เกิดความ
รักใคร่สามัคคีกลมเกลียวกันยิ่งๆ ขึ้น และให้เคารพต่อหลักการ กฎระเบียบกฎหมายบ้านเมือง กฎ
ศีลธรรม จารีตประเพณีอันดีงาม ด้วยเจตนาอันบริสุทธิ์โดยเหตุผลก็คือเพ่ือความสุขสงบ  ความ
เรียบร้อย และความยุติธรรมเสมอภาคเท่าเทียมกันของคนในสังคม 
   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรัก
ความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารส่วนใหญ่
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการมีบุคลิกภาพที่เหมาะสม การวางตนเป็นตัวอย่างที่ดี ให้ความรัก
ความเมตตา ยึดหลักใจเขาใจเรา ให้ เกียรติกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ค านึ งถึงจิตใจของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่เสมอด้วย อันจะท าให้การบริหารงานนั้นมีทั้งพระเดชและพระคุณ ส่งผลให้การ
ด าเนินงานทุกงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท าให้ครูผู้สอนเห็นว่า ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีค่าแปลผลอยู่
ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ แก้ว ชิดตะขบ ที่กล่าวไว้ว่า เมตตา เป็นความรักใคร่ปรารถนาจะให้
เขาเป็นสุข ปรารถนาให้เกิดความสุขความเจริญแก่ผู้ อ่ืน อยากให้มีความสุข มีจิตอันแผ่ไมตรีและคิดท า
ประโยชน์แก่มนุษย์และสัตว์ทั่วหน้า และสอดคล้องกับแนวคิดของ วิจิตร วรุตยางกูรและสุพิชญา ธีระกุล 
(2538) ที่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของผู้บริหารโรงเรียนประการหนึ่งคือ การมีมนุษย์
สัมพันธ์ดี (Human Relationship) ผู้บริหารจะต้องท างานร่วมกับบุคคลทั้งภายนอกและภายใน
โรงเรียน ดังนั้น ผู้บริหารจ าเป็นต้องเป็นผู้มีมนุษยสัมพันธ์ดี ซึ่งประกอบด้วยลักษณะที่ส าคัญ ๆ คือ ยิ้ม
แย้มแจ่มใส มีความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีความยืดหยุ่น 
เปิดเผยและเป็นกันเอง  
  ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่่าสุด คือ ผู้บริหารมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิดในเชิงบวก 
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ในการปฏิบัติงานบางครั้ง ผู้บริหารต้องยึดถือกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการ
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ด าเนินงานหน่วยงานต้นสังกัด กระทรวง กรม เป็นส าคัญ เพ่ือป้องกันความผิดหรือความเสียหายที่อาจ
เกิดจากการปฏิบัติงานที่ส่งผลเสียต่อทางราชการ เช่น การด าเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณของ
สถานศึกษานั้นต้องด าเนินการตามระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ก าหนดในกฎหมาย ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ หรือหนังสือเวียนและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การใช้จ่ายเงินถูกต้องตามระเบียบและ
วัตถุประสงค์เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงต้องควบคุมการปฏิบัติงานด้าน
การเงินและพัสดุ  ให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของทางราชการ หรือการด าเนินการทางวินัย อาจ
ท าให้ครูผู้สอนและผู้ใต้บังคับบัญชาเกิดความรู้สึกไม่พึงพอใจ ท าให้การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ใน
ข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  2)  ด้านกรุณา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านกรุณา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า จากการที่ผู้บริหารสถานศึกษาได้ตระหนักและให้ความส าคัญต่อการ
บริหารโดยให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ให้ค าปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนโดยไม่
ปิดบัง มีความเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่โอบอ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร สร้างขวัญและ
ก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม และมีการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้าน
การจัดทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน ท าให้ครูผู้สอนเห็นว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารใน
การบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระเมธีธรรมาลังการ ที่ได้ท าการวิจัยเรื่อง การใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่  เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้
หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาท่ีเข้าร่วมโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ 
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาแพร่ เขต 1 ในด้านกรุณา ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจากความ
เดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
ทั้งนี้อธิบายได้ว่า การบริหารงานตามหลักคุณธรรมนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมากในการบริหาร
องค์กรและสถานศึกษา ถ้าผู้บริหารและครูผู้สอนหรือบุคลากรยึดหลักคุณธรรมในการท างาน จะสร้าง
ความรัก ความสามัคคีขึ้นในองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดหลักคุณธรรมนี้
เป็นส าคัญ ให้ความรักความเมตตา เห็นอกเห็นใจ ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจากความ
เดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ อันจะส่งผลให้บุคลากรตั้งใจ
ปฏิบัติงานให้บรรลุตามเป้าหมาย ท าให้ครูผู้สอนเห็นผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจาก
ความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีค่า
แปลผลอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับแนวคิดของ ไสว มาลาทอง (2549) ที่กล่าวไว้ว่า กรุณา แปลว่า 
ความสงสาร คือ คิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์เดือดร้อนได้แก่ ใฝ่ใจที่จะปลดเปลื้องบ าบัด
ความทุกข์ยากเดือดร้อนของคนและสัตว์ทั้งปวง การปฏิบัติเกี่ยวกับกรุณานั้น เริ่มแรกด้วยการปลูกฝัง
ความสงสาร ผู้ได้รับความล าบากเกิดขึ้นในใจเมื่อมีคุณธรรม คือ กรุณาในใจแล้วการแสดงออกย่อมจะ
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เกิดขึ้นตามแต่เหตุการณ์นั้น เช่น การช่วยเหลือคนเจ็บช่วยเหลือคนก าพร้าอนาถา ช่วยเหลือคนขาด
แคลน กรุณา เป็นเรื่องของความสงสาร เมื่อเห็นคนหรือสัตว์ประสบความทุกข์เดือดร้อน มีความรู้สึก
หวั่นไหวไปกับความทุกข์เดือดร้อนของคนอ่ืน จนไม่อาจที่จะนิ่งอยู่เฉยได้ ความกรุณาจึงเป็นคุณธรรม
ส าคัญที่จะท าให้คนเป็นนักเสียสละพร้อมที่จะท าทุกอย่างเพ่ือช่วยเหลือผู้ อ่ืนให้ได้รับความสุข 
คุณธรรมข้อนี้ส่อแสดงว่าผู้ประพฤติจะต้องมีฐานคุณธรรมเรื่องเมตตาสูงมาก  จนมองเห็นสภาพชีวิต
ของผู้อ่ืนเป็นเช่นกับตน ดังนั้น ความทุกข์ของผู้อ่ืนตนจึงทนอยู่ไม่ได้ จะต้องหาทางช่วยเหลือใน
ทันทีทันใดเท่าที่สามารถจะช่วยได้ และสอดคล้องกับแนวคิดของ พระธรรมปิฎก (2546) ที่กล่าวอธิบาย
ไว้ว่า “คนอื่นเขาตกต่ าเดือดร้อน พอเขาทรุดต่ าตกลงไปจากสถานะเดิม แล้วก็อยากจะช่วยเหลือปลด
เปลื้องความทุกข์ คือแก้ไขปัญหาของเขา ท าให้เขาขึ้นมาสู่สภาวะปกติ หายทุกข์ หายร้อน” ความจริง
การปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนเพ่ือให้พ้นจากความทุกข์ยากทั้งปวงนั้น  ย่อมเป็นหน้าที่ของมนุษย์ในสังคม
เดียวกันที่พึงกระท าต่อกัน คือการวางหน้าที่ให้บุคคลในสังคมต่างๆ ทุกคนมีหน้าที่คอยให้ความ
ช่วยเหลืออุปการะค้ าจุนชีวิตของบุคคลผู้เคราะห์ร้ายในสังคมนั้นๆ  ให้สามารถด าเนินชีวิตของตนได้
เป็นปกติต่อไป และเป็นการช่วยสร้างเสริมให้ก าลังใจแก่บุคคลเหล่านี้ให้เกิดความรู้สึกว่าแม้ตนจะ
ประสบเคราะห์กรรมใดๆ สังคมก็ยังไม่ทอดทิ้งตนและเป็นหลักประกันช่วยอุปถัมภ์ค้ าจุนให้ตนกลับฟื้น
คืนชีวิตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง  
   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่่าสุด คือ ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ในการพิจารณา
ความดีความชอบเพ่ือเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจ าเป็นต้องมี
กระบวนการในการพิจารณาอย่างยุติธรรม ให้ความเสมอภาคต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน แต่ในความ
เป็นจริงนั้นกลับมีข้อจ ากัดหลายประการ เช่น จ านวนโควตาที่มีน้อยไม่เกิน 6% ของจ านวน
ข้าราชการที่มีตัวตน เป็นต้น สร้างความหนักใจให้กับผู้บริหารเป็นอย่างยิ่งที่จ าเป็นต้องเสนอความดี
ความชอบให้บุคลากรแต่ละคนได้อย่างจ ากัดเช่นกัน ท าให้ครูผู้สอนบางคนมีความคิดเห็นว่า ตนเอง
ไม่ได้รับความเป็นธรรมต่อผลการปฏิบัติงานเท่าที่ควร ท าให้การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ในการสร้าง
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด และมีค่าแปล
ผลอยู่ในระดับปานกลาง  
  3) ด้านมุทิตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ด้านมุทิตา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า มุทิตา มีความหมายว่า ความพลอยยินดีเมื่ออ่ืนได้ดี หรือเมื่อผู้อ่ืน
ประสบความส าเร็จในชีวิต ท าให้จิตใจชุ่มชื่นยินดีอยู่ด้วยความดีของผู้อ่ืน  เนื่องจากเห็นความสุข
ความส าเร็จของผู้อ่ืนเช่นเดียวกับความส าเร็จของตน ถือว่าเป็นบุญกุศลอย่างหนึ่ง ซ่ึงผู้บริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้แสดงความยินดีกับ
เพ่ือนร่วมงานเมื่อเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างจริงใจ เป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคน 
รู้จักยกย่องชมเชยผู้ท าความดีตามความเหมาะสม สร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีของคณะครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้แสดงผลงานและ
แสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุขของผู้ร่วมงานเป็นอยา่ง
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ดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่อิจฉาริษยาต่อผู้ร่วมงาน ท าให้การใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า 
(2550) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษา
โดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ด้านมุทิตา ในการปฏิบัติงานอยู่ในระดับมาก 

   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่อเพ่ือน
ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอยา่งจริงใจ ซ่ึงมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า มุทิตา 
หมายถึง ความยินดี ในเมื่อผู้อ่ืนอยู่ดีมีสุข มีจิตผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื่นเบิกบานอยู่
เสมอต่อสัตว์ทั้งหลายผู้ด ารงในปกติสุข พลอยยินดีด้วยเมื่อเขาได้ดีมีสุขเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไป ซึ่ง
ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้
ยึดหลักธรรมข้อนี้ในการบริหารงานโรงเรียน ท าให้การแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงาน เมื่อเพ่ือน
ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างจริงใจ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด และมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับแนวคิดของ  ชะลอ อุทกภาชน์ (2529) ที่กล่าวว่า “มุทิตาเป็นเครื่องมือในการที่จะ
สร้างสรรค์สื่อสัมพันธ์ไมตรีระหว่างปัจเจกบุคคลต่อปัจเจกบุคคล ประเทศที่เจริญแล้วมักนิยมใช้หลัก 
จริยศาสตร์สังคมเรื่องมุทิตาธรรมนี้ปฏิบัติต่อกันในปัจจุบัน ในทางมารยาททางสังคมของทูต” มุทิตานี้
เมื่อผู้ใดผู้หนึ่งน าไปใช้สร้างบุคลิกภาพของตนเองแล้ว  ย่อมสามารถสร้างบุคลิกภาพของตนให้เป็น
บุคคลชั้นผู้น าได้เป็นอย่างดี และหากได้ใช้หลักจริยธรรมนี้ไปในทางปกครองเพ่ือสร้างพลังสังคมหรือ
สร้างพลังสามัคคีให้เกิดขึ้น ย่อมจะสามารถสร้างพลังเหล่านั้นให้เกิดมีขึ้นได้อย่างมั่นคง นอกจากนี้ยังได้
กล่าวไว้ว่า “หลักจริยธรรมเรื่องมุทิตานี้จึงเป็นหลักธรรมที่เหมาะส าหรับผู้บังคับบัญชาควรที่จะน าไป
ประยุกต์ใช้กับผู้ใต้บังคับบัญชาของตน ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชนทั่วไปก็จะเคารพนับถือยกย่อง
ให้เกียรติแก่บุคคลผู้นั้น” การที่จะท าจิตให้เกิดมุทิตาได้นั้นเป็นเรื่องที่ท าได้ยาก เพราะกลัวว่าผู้อ่ืนจะ
เท่าเทียมหรือสูงกว่าตน 
   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่่าสุด คือ เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้แสดงผลงาน
และแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ในการ
ด าเนินงานตามโครงการ/กิจกรรมที่ก าหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจ าปี ผู้บริหารสถานศึกษาได้ให้
ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของทุกๆฝ่าย โดยเปิดโอกาสให้คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้มี
โอกาสแสดงผลงานและแสดงความสามารถ แต่ในบางครั้งด้วยภารกิจหน้าที่ เวลา และงบประมาณที่มีอยู่
อย่างจ ากัด ท าให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนขาดโอกาสได้แสดงผลงานและความสามารถได้อย่างเต็มที ่  
ท าให้ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด  
  4) ด้านอุเบกขา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้านอุเบกขา โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า อุเบกขา ได้แก ่การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณาข้อเท็จจริงกล่าวคือ 
ในการตัดสินเรื่องใดๆ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง ด้วยความเที่ยง
ธรรมสามารถใช้สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องประกอบด้วยเหตุผล  แล้วปฏิบัติลงไปด้วย
ความเยือกเย็น สุขุมรอบคอบ สามารถด ารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือความยุติธรรมไว้ได้  ทั้งนี้
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ผู้บริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ส่วนใหญ่มีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ในที่ท างาน มีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ 
สามารถข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ใครมีอิทธิพลเหนือตน ตัดสินใจในการท างานด้วยความ
เป็นกลางและเที่ยงธรรม ไม่มีอคติ วางใจเป็นกลางต่อสภาวะอันไม่น่าพอใจจากคนอ่ืนหรือผู้ร่วมงาน 
มีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร วางใจเป็นกลางรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ ประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ
ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน ท าให้การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวม อยู่ในระดับมาก 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ มุกดา อนุกานนท์ (2555) ที่ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาพฤติกรรมตามหลักพรหม
วิหารธรรม 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาตามการรับรู้ของครูผู้สอนโรงเรียนมัธยมศึกษา ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบว่า คุณธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรหมวิหาร
ธรรม 4 ตามการรับรู้ของผู้สอน ด้านอุเบกขา โดยรวม อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับแนวคิดของ 
ไสว มาลาทอง (2549) ที่กล่าวถึงประโยชน์ของอุเบกขาไว้ว่า “การวางใจเป็นกลาง โดยพิจารณา
ข้อเท็จจริงกล่าวคือในการตัดสินเรื่องใดๆ จะต้องพิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผลอย่างถูกต้อง
ประกอบด้วยความเที่ยงธรรม สามารถใช้สติปัญญาพิจารณาข้อเท็จจริงอย่างถูกต้องประกอบด้วย
เหตุผล แล้วปฏิบัติลงไปด้วยความเยือกเย็นสุขุมรอบคอบ สามารถด ารงมั่นรักษาความถูกต้องหรือ
ความยุติธรรมไว้ได้” เพราะฉะนั้น อุเบกขานี้เอง เป็นหลักธรรมที่ด ารงไว้ซึ่งความยุติธรรมในหมู่คณะ
จึงเป็นธรรมที่เหมาะสมส าหรับผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีผู้อยู่ใต้การปกครองหรือใต้บังคับบัญชา
ของตนมากๆ รวมทั้งเหมาะส าหรับผู้ที่มีหน้าที่ในด้านผดุงความยุติธรรมอย่างผู้พิพากษาหรือลูกขุนเป็นต้น 
   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือ
ค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ผู้บริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ได้ตระหนักและให้
ความส าคัญต่ออุเบกขาธรรม รู้จักวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนหรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วย
ความเต็มใจ เพ่ือน ามาพัฒนาปรับปรุงการบริหารงานให้ดีและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องกับแนวคิด
ของ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) (2548) ทีก่ล่าวไว้ว่า ธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างประเสริฐ ธรรม
ประจ าใจอันประเสริฐ หลักความประพฤติที่ประเสริฐบริสุทธิ์ ธรรมที่ต้องมีไว้เป็นหลักใจและก ากับ
ความประพฤติ จึงจะชื่อว่าด าเนินชีวิตหมดจด  และปฏิบัติตนต่อมนุษย์สัตว์ทั้งหลายโดยชอบ 
โดยเฉพาะด้านอุเบกขา หมายถึง ความวางใจเป็นกลาง อันจะให้ด ารงอยู่ในธรรมตามที่พิจารณาเห็น
ด้วยปัญญา คือ มีจิตเรียบตรงเที่ยงธรรมดุจตราชั่ง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชังพิจารณาเห็นกรรมที่สัตว์
ทั้งหลายกระท าแล้ว อันควรได้รับผลดีหรือชั่ว สมควรแก่เหตุอันตนประกอบ พร้อมที่จะวินิจฉัยแล
ปฏิบัติไปตามธรรม รวมทั้งรู้จักวางเฉยสงบใจมองดู ในเมื่อไม่มีกิจที่ควรท า เพราะเขารับผิดชอบตนได้
ดีแล้ว เขาสมควรรับผิดชอบตนเอง หรือเขาควรได้รับผลอันสมกับความรับผิดชอบของตน ผู้ด ารงใน
พรหมวิหาร 4 ย่อมช่วยเหลือมนุษย์สัตว์ทั้งหลายด้วยเมตตากรุณา และย่อมรักษาธรรมไว้ได้ด้วย
อุเบกขา ดังนั้น แม้จะมีกรุณาที่จะช่วยเหลือปวงสัตว์แต่ก็ต้องมีอุเบกขาด้วยที่จะมิให้เสียธรรม 
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   ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่่าสุด คือ ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ใครมี
อิทธิพลเหนือตน ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับปานกลาง ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ในการบริหารงานของ
ผู้บริหารต้องพบปะกับผู้คน หน่วยงาน ตลอดจนผู้ใต้บังคับบัญชาหลายคน หลายความคิด บางครั้งไม
สามารถข่มใจรักษาอารมณ์ให้มั่นคงได้ดีเท่าที่ควร แสดงออกในลักษณะใช้อารมณ์ ข่มใจไม่ได้ ท าให้
ครูผู้สอนมีความคิดเห็นในข้อนี้มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด 
 5.2.2 การศึกษาวิเคราะห์การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยจ าแนกตาม
เพศและประสบการณ์ในการท างาน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
  1 ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารใน
การบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ครูผู้สอนไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงหรือชายต่างตระหนักดีถึงการ
บริหารงานที่ยึดหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บังคับบัญชาที่มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้หลักจริย
ศาสตร์สังคมของพุทธศาสนาเรื่องพรหมวิหาร เป็นเครื่องผูกจิตใจผู้ใต้บังคับบัญชาของตนไว้ให้มั่นคง 
พรหมวิหารย่อมส่งผลดีในทางการปกครองบังคับบัญชาแก่บุคคลผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะบุคคลเหล่านี้
เมื่อได้รับการปฏิบัติอย่างเหมาะสมจากผู้บังคับบัญชา ก็ย่อมจะรู้สึกว่าตนได้รับความยุติธรรมในด้าน
ต่างๆ จากผู้บังคับบัญชาของตนเป็นอย่างดี ผลที่เกิดขึ้นก็คือพวกเขาย่อมจงรักภักดี มีก าลังกายใจช่วย
สร้างพลังสามัคคีให้มั่นคงแน่นเฟ้นในกลุ่มชนเหล่านั้น ในทางตรงกันข้ามพวกเขาย่อมจะไม่พยายาม
แสดงกิริยาต่อต้านขัดขืนต่อผู้บังคับบัญชาของตนไม่ว่าในกรณีใดๆ ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้ย่อมจะส่งผล
ให้การปฏิบัติงานในหน้าที่ของบุคคลเหล่านี้ด าเนินไปอย่างเรียบร้อยมีระเบียบและมีประสิทธิภาพ  
ก่อให้เกิดความส าเร็จในทุกๆงาน ท าให้ครูผู้สอนที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหม
วิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายาง
ตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยของ พระมนัส อคฺคธมฺโม 
(ก้อนใหญ่) (2555) ที่ได้วิจัยเรื่อง ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา
เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผลการวิจัยพบว่า เมื่อจ าแนกตามเพศ ครูผู้สอนมีความเห็นเกี่ยวกับ
ภาวะผู้น าของผู้บริหารตามหลักพรหมวิหาร 4 โรงเรียนมัธยมศึกษา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ทั้ง 
4 ด้าน ไม่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ทิพยาพัศ คลังแสง (2556) ที่ได้วิจัยเรื่อง การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อ านวยการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร
นครสวรรค์ ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผู้อ านวยการ
สถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จ าแนกตามเพศ โดยภาพรวม ไม่แตกต่างกัน 
  2) ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ในการท างานต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อธิบายได้ว่า ทั้งผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนที่มี
ประสบการณ์ในการท างานต่างกัน ล้วนให้ความส าคัญในการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน
ให้ดีมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การปฏิบัติงานในสถานศึกษาส าเร็จตามเป้าหมาย สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ น้ าอ้อย อนุสนธิ์ (2554) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหาร
สถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นของ
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พนักงานครูที่มีต่อการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จังหวัดก าแพงเพชร จ าแนกตามประสบการณ์ท างาน พบว่า แตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ 
 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 
 5.3.1  ข้อเสนอแนะในการน่าไปใช้ 
 การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  โดยรวมอยู่ระดับมาก ดังนั้น ผู้บริหาร
โรงเรียน ถือเป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการชี้แนะ สั่งสอน ถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ในการท างาน
ให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา ควรให้ก าลังใจ ไม่ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้
ค าแนะน าคอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ ควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ และแสดงความยินดีอย่างจริงใจ อาจจะกระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วย
วิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร และควรปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่า
เทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
  1) ด้านเมตตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ของผู้บริหาร
สถานศึกษา โดยรวมอยู่ระดับมาก จุดแข็งที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว ดังนั้น ผู้บริหารควรรักษาการมีปฏิสัมพันธ์
กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความรักความเมตตา ไม่ดูหมิน่หรือก้าวร้าว แล้วพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น และควรเป็น
แบบอย่างที่ดีในการชี้แนะสั่งสอน  ถ่ายทอดความรู้ และมวลประสบการณ์ในการท างานให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือพัฒนาการใช้การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานต่อไป  
  ส่วนจุดอ่อนที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิดใน
เชิงบวก ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาและครูทุกคนควรฝึกการคิดในเชิงบวกต่อเพ่ือนร่วมงานให้
บ่อยครั้งยิ่งขึ้น เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน 
  2) ด้านกรุณา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ระดับมาก จุดแข็งที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจาก
ความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับความเดือดร้อนเป็นทุกข์ ดังนั้น ผู้บริหารต้องใช้หลัก
คุณธรรมเป็นหัวใจในการท างานและรู้จักใช้ให้เหมาะสมกับกาลเทศะ ไม่ว่าจะเรื่องส่วนตัวหรือเรื่อง
ส่วนรวม ควรให้ก าลังใจ ไม่ซ้ าเติม เมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นกับผู้ใต้บังคับบัญชา พร้อมให้ค าแนะน าและ
คอยช่วยเหลือเพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ใต้บังคับบัญชาให้พ้นทุกข์ เพ่ือพัฒนาการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ต่อไป  
  ส่วนจุดอ่อนที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่
ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม ดังนั้น ผู้บริหารต้องบริหารงานอย่างมีความยุติธรรม ให้ความเป็น
ธรรมต่อผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนอย่างเท่าเทียมกัน มีมาตรฐานเดียวกัน ยึดมั่นใน
ความถูกต้องดีงามและหลักประชาธิปไตยในการบริหารงาน เป็นแบบอย่างดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา มี
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เหตุผล และคิดไตร่ตรองด้วยความรอบคอบ และพัฒนาตนเองและบุคลากรให้มีความซื่อสัตย์จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยจนติดเป็นนิสัย เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว  เพ่ือปรับปรุง
และส่งเสริมการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
  3) ด้านมุทิตา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก จุดแข็งที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงาน 
เมื่อเพ่ือนร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างจริงใจ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรควรสนับสนุน
และส่งเสริมให้ขวัญก าลังใจ และแสดงความยินดีอย่างจริงใจ อาจจะกระท าด้วยค าพูดหรือชื่นชมด้วย
วิธีอ่ืน ๆ ตามความเหมาะสมและตามโอกาสอันควร เพ่ือพัฒนาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการ
บริหารโรงเรียน ต่อไป 
  ส่วนจุดอ่อนที่ค้นพบในการวิจัย คือ เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้
แสดงผลงานและแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้
คณะกรรมการครู ปกครองและชุมชน ร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมท า ร่วมประเมิน ทุกแผนงาน/
กิจกรรม/โครงการ แต่งตั้งคณะท างานและผู้รับผิดชอบในการท างานอย่างชัดเจน เหมาะสมกับ
ความสามารถของแต่ละบุคคล และควรปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน เพ่ือปรับปรุง
และส่งเสริมการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 
  4) ด้านอุเบกขา พบว่า การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารโรงเรียน 
โดยรวมอยู่ระดับมาก จุดแข็งที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืนหรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้บุคลากร 
กรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ การตัดสินใจใน
เรื่องต่าง ๆ โดยยึดหลักความถูกต้องตรงไปตรงมา เพ่ือพัฒนาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร
โรงเรียน ต่อไป 
  ส่วนจุดอ่อนที่ค้นพบในการวิจัย คือ ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ใครมี
อิทธิพลเหนือตน ดังนั้น ผู้บริหารควรวางใจเป็นกลาง พิจารณาเรื่องต่างๆ อย่างรอบคอบตาม
ข้อเท็จจริง พิจารณาใคร่ครวญด้วยปัญญา มีเหตุผล ยึดหลักตามความถูกต้องและเที่ยงธรรม อันเป็น
การรักษาความถูกต้องให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ผดุงไว้ซึ่งความถูกต้องและยุติธรรม ควรปฏิบัติต่อ
เพ่ือนร่วมงานทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน วางตนเป็นกลาง ปราศจากความล าเอียง ไม่เข้าข้างฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่ง รักษาอารมณ์ให้มั่นคง ไม่ยอมให้ใครมีอิทธิพลเหนือตน เพ่ือปรับปรุงและส่งเสริมการใช้หลัก
พรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน  
 5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการท่าวิจัยครั้งต่อไป 
 จากการวิจัยเรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  ผลการศึกษาวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ผู้วิจัยจึงมีข้อเสนอแนะในการท าวิจัยต่อไป ดังนี้ 
  1) ควรมีการศึกษาสัมฤทธิผลหลังจากมีการน าหลักพรหมวิหาร 4 มาประยุกต์ใช้ในการ
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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  2) ควรมีการศึกษาการบริหารงานในสถานศึกษาตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เช่น 
หลักอิทธิบาท 4 หลักสังคหวัตถุ 4 เป็นต้น 
  3) ควรมีการศึกษาวิจัยโดยใช้เครื่องมือที่ เพ่ิมขึ้น เช่น การสังเกตพฤติกรรม การ
สัมภาษณ์ หรือการสนทนากลุ่ม เพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ให้ได้ผลตรงกับความเป็นจริงที่สุด  
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      อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
 สถานที่ท างาน โรงเรียนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร 
      อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์  
 เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา 
 



    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  คค 
แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน  

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
************************** 

ค าชี้แจง 
 1.  แบบสอบถามนี้เป็นแบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย เรื่อง การใช้
หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 
จังหวัดกาฬสินธุ์ ผู้วิจัยใคร่ขอความร่วมมือจากท่านได้กรุณาตอบแบบสอบถามและแสดงความคิดเห็น
ที่ตรงความเป็นจริงทุกข้อ ข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากท่านครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงต่อ
การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่ประการใดเนื่องจากวิเคราะห์
และเสนอผลการวิจัยในภาพรวม 
 2.  แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น  3  ตอน  คือ 
 ตอนที่  1  แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ และ
ประสบการณ์ในการท างาน  
 ตอนที่  2  แบบสอบถามการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 ตอนที่  3  แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหาร
โรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์  
 ท้ายนี้  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นการล่วงหน้าที่ท่านได้ให้เกียรติและให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา  ณ  โอกาสนี้ 
 

                                                                    
                  (นางพรนภา  ช านินอก) 
       นักศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา 

   วิทยาลัยศาสนศาสตร์เฉลิมพระเกียรติกาฬสินธุ์ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่  1  ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ค าชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย  /  ลงใน [    ] หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
1. เพศ 
 [    ] ชาย  [    ] หญิง 
2.ประสบการณ์ในการท างาน 
 [    ] น้อยกว่า  10  ปี   
 [    ] ระหว่าง 10 - 20 ปี  
 [    ] มากกว่า 20 ปี   

 
ตอนที่  2  แบบสอบถามการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนา
คุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ค าชี้แจง   
  แบบสอบถามตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ใน

การบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
ขอให้ท่านพิจารณาว่า ผู้บริหารสถานศึกษาของท่านมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน
อยู่ในระดับใด โดยท าเครื่องหมาย  √  ลงในช่องระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ตามความเป็นจริงที่
ท่านรับรู้ในประเด็นที่ก าหนดขึ้น โดยก าหนดค่าน้ าหนักเป็น  5  ระดับ ดังนี้ 

ระดับ  5  หมายถึง  มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 มากที่สุด 
ระดับ  4  หมายถึง  มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 มาก 
ระดับ  3  หมายถึง  มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ปานกลาง 
ระดับ  2  หมายถึง  มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 น้อย 
ระดับ  1  หมายถึง  มีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 น้อยที่สุด 

 

ข้อ 
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษา
ยางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

1. ด้านเมตตา 
1 ผู้บริหารมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความ

รักความเมตตา ไม่ดูหมิ่นหรือก้าวร้าว 
     

2 มีความห่วงใยผู้ร่วมงานด้วยความจริงใจ      
3 ผู้บริหารพูดจาสุภาพไพเราะต่อผู้ร่วมงานและ 

ปรารถนาดีต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  
     

4 ผู้บริหารมีมนุษยสัมพันธ์และรู้จักให้เกียรติ
ผู้ใต้บังคับบัญชา 
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ข้อ 
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระดับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

5 ผู้บริหารมีความปรารถนาดีต่อผู้ร่วมงานและคิดใน
เชิงบวก      

6 ผู้บริหารดูแลเอาใจใส่ให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงาน
ในสถานศึกษาตามความสามารถของตน      

7 ผู้บริหารเป็นกัลยาณมิตรกับเพ่ือนร่วมงานช่วย
แนะน าแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์      

8 ผู้บริหารมีมิตรไมตรี มีความโอบอ้อมอารีต่อ
ประชาชน       

9 ผู้บริหารมีความหวังดี เกื้อกูลช่วยเหลือ และ
ปรารถนาให้เพ่ือนร่วมงานมีความสุข      

2. ด้านกรุณา 
10 ผู้บริหารให้ความช่วยเหลือผู้ร่วมงานให้พ้นจาก

ความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่ได้รับ
ความเดือดร้อนเป็นทุกข์      

11 ผู้บริหารให้ค าปรึกษาร่วมแก้ไขปัญหาในการท างาน      
12 ผู้บริหารถ่ายทอดความรู้ให้ผู้อ่ืนโดยไม่ปิดบัง      
13 ผู้บริหารมีความเสียสละรู้จักแบ่งปันมีจิตใจที่โอบ

อ้อมอารี ช่วยเหลือในโอกาสอันควร      
14 ผู้บริหารสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

ของเพ่ือนร่วมงานอย่างเหมาะสม      
15 มีการช่วยเหลือและสนับสนุนในด้านการจัด

ทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน      
3. ด้านมุทิตา 

16 ผู้บริหารแสดงความยินดีกับเพ่ือนร่วมงานเมื่อเพ่ือน
ร่วมงานปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอยา่งจริงใจ      

17 ผู้บริหารเป็นมิตรกับผู้ร่วมงานทุกคน      
18 ผู้บริหารรู้จักยกย่อง ชมเชยผู้ท าความดีตามความ

เหมาะสม      
19 ผู้บริหารสร้างและรักษาสัมพันธภาพอันดีของคณะ

คร ูนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน      
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ข้อ 
การใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหาร
การศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 

ระดับการใช้หลกัพรหมวิหาร 4 
มาก
ที่สุด 
5 

มาก 
4 

ปาน
กลาง 

3 
น้อย 
2 

น้อย
ที่สุด 
1 

20 เปิดโอกาสให้ครู นักการภารโรง และนักเรียนได้
แสดงผลงานและแสดงความสามารถอย่างเท่าเทียม
กัน       

21 ผู้บริหารได้บริหารงานด้วยการเอาใจใส่ดูแลทุกข์สุข
ของผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี คิดท าสิ่งที่เป็นประโยชน์      

22 ผู้บริหารปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรมไม่อิจฉา 
ริษยาต่อผู้ร่วมงาน      

4. ด้านอุเบกขา 
23 ผู้บริหารมีความอดทนต่ออุปสรรคปัญหาต่างๆ ในที่

ท างาน      
24 ผู้บริหารมีความซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติหน้าที่      
25 ผู้บริหารข่มใจรักษาอารมณ์ได้มั่นคงไม่ยอมให้ใครมี

อิทธิพลเหนือตน      
26 ผู้บริหารตัดสินใจในการท างานด้วยความเป็นกลาง

และเท่ียงธรรม ไม่มีอคติ      
27 ผู้บริหารวางใจเป็นกลางต่อสภาวะอันไม่น่าพอใจ

จากคนอ่ืนหรือผู้ร่วมงาน      
28 ผู้บริหารมีความโปร่งใสเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานและ

ประชาชนมีส่วนร่วมกับการบริหาร       
29 ผู้บริหารวางใจเป็นกลางรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน

หรือค าติชมจากผู้อ่ืนด้วยความเต็มใจ       
30 ผู้บริหารประพฤติปฏิบัติตนตามกฎระเบียบและ

ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกัน       
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ตอนที่  3  ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่าย
พัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3 จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 1. ด้านเมตตา 
............................................................................................................................. ...................................
............................................................................................................................. ...................................
.......................................................................................... ............................................................. 

2. ด้านกรุณา
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................... .............
...................................................................................................................... .................................  
 3. ด้านมุทิตา 
............................................................................................................................. ...................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..........................  
 4.  ด้านอุเบกขา 
............................................................................................................................. ...................................
.................................................................... ............................................................................................
............................................................................................................................. .......................... 
 
  ขอขอบพระคณุทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการกรอกแบบสอบถามในครั้งนี้ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง  
หนังสือขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือ 
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ภาคผนวก  จ  
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Index  of Item  Objective  Congruence  :  IOC) 

  ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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ค่าอ านาจจ าแนกรายข้อและค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก ข้อที่ ค่าอ านาจจ าแนก 
1 0.54 16 0.51 
2 0.50 17 0.50 
3 0.51 18 0.51 
4 0.51 19 0.54 
5 0.51 20 0.51 
6 0.51 21 0.51 
7 0.51 22 0.51 
8 0.50 23 0.50 
9 0. 54 24 0.51 
10 0. 54 25 0.54 
11 0.51 26 0.51 
12 0.50 27 0.54 
13 0.51 28 0.51 
14 0.54 29 0.51 
15 0.51 30 0.51 

 
ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ  0.91 
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  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 

 
VAR00001     107.7333        51.3747        .5485           .9129 

VAR00002     107.3000        50.2862        .4806           .9150 
VAR00003     107.3000        51.5276        .5930           .9123 

VAR00004     107.2667        51.3057        .6698           .9114 
VAR00005     107.6667        51.9540        .4417           .9146 

VAR00006     107.7333        51.3747        .5485           .9129 

VAR00007     107.7333        51.3747        .5485           .9129 
VAR00008     107.3000        50.2862        .4806           .9150 

VAR00009     106.9667        54.1023        .2627           .9164 
VAR00010     106.9667        54.1023        .2627           .9164 

VAR00011     107.7333        51.3747        .5485           .9129 

VAR00012     107.3000        50.2862        .4806           .9150 
VAR00013     107.7333        51.3747        .5485           .9129 

VAR00014     106.9667        54.1023        .2627           .9164 
VAR00015     107.2667        51.3057        .6698           .9114 

VAR00016     107.6667        51.9540        .4417           .9146 
VAR00017     107.3333        50.9195        .6625           .9112 

VAR00018     107.6667        51.9540        .4417           .9146 

VAR00019     106.9667        54.1023        .2627           .9164 
VAR00020     107.3000        51.5276        .5930           .9123 

VAR00021     107.2667        51.3057        .6698           .9114 
VAR00022     107.6667        51.9540        .4417           .9146 

VAR00023     107.3333        50.9195        .6625           .9112 

VAR00024     107.3000        51.5276        .5930           .9123 
VAR00025     106.9667        54.1023        .2627           .9164 

VAR00026     107.2667        51.3057        .6698           .9114 
VAR00027     106.9667        54.1023        .2627           .9164 

VAR00028     107.6667        51.9540        .4417           .9146 

VAR00029     107.3000        51.5276        .5930           .9123 
VAR00030     107.3000        51.5276        .5930           .9123 

 
 

 
Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items = 30 
 

Alpha =    .9163 
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ผลการพิจารณาแบบสอบถามการใช้หลักพรหมวิหาร 4  
ในการบริหารโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการบริหารการศึกษายางตลาด 3  

จังหวัดกาฬสินธุ์ 
 

ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  

R 
 

ค่า IOC 
 

ความหมาย คนที่ 
1 

คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

1 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
2 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
3 0 1 1 2 0.67 ใช้ได้ 
4 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
5 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
6 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
7 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
8 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
9 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
10 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
11 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
12 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
13 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
14 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
15 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
16 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
17 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
18 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
19 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
20 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
21 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
22 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
23 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
24 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ข้อที่ 
ผลการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ  

R 
 

ค่า IOC 
 

ความหมาย 
คนที่ 

1 
คนที่ 

2 
คนที่ 

3 
25 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
26 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
27 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
28 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
29 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
30 1 1 1 3 1 ใช้ได้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ - สกุล         :  นางพรนภา  ช านินอก 
วัน  เดือน  ปีเกิด        :  21 สิงหาคม  2518 
ที่อยู่ปัจจุบัน       :  161 หมู่ 5 ต าบลบัวบาน อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2537          :  จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ 
          อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ ์
 พ.ศ. 2541          :  จบการศึกษาครศุาสตรบัณฑิต  (ค.บ.) สาขาวิชาการประถมศึกษา 
      :  สถาบันราชภัฏมหาสารคาม 
ประวัติรับราชการ 

พ.ศ. 2541           :  ต าแหน่ง อาจารย์ 1 ระดับ 3     
                           โรงเรียนบ้านนาคุรุราษฎร์วัฒนา อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2546           :  ต าแหน่ง อาจารย์ 2 ระดับ 6     
                            โรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
พ.ศ. 2554-ปัจจุบัน  :  ต าแหน่ง  ครู ช านาญการพิเศษ    
                            โรงเรยีนชุมชนบ้านตูมวิทยาคาร อ าเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 
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