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การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียน 

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 2) เพือ่เปรยีบเทยีบความคดิเหน็

ของบุคลากรเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�าแนกตาม เพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน 

และ 3) เพื่อศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 กลุม่ตวัอย่างในการวจิยัครัง้นี ้เป็นผูบ้รหิาร  

และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 จ�านวน 254 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ ได้ค่าอ�านาจจ�าแนกรายข้อ

ระหว่าง .31 - .86 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .72 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความ

แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการทดสอบ F-test

ผลการวิจัย พบว่า 

1)  การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านที่มีค่า

เฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมีความสุข รองลงมาคือ ด้านมุทิตา คือ ยินดีด้วยในความ

สุข ความดีของคนอื่น ด้านอุเบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านกรุณา คือ 

ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์ 

2)  ผลการเปรยีบเทยีบ พบว่า ผูบ้รหิารและครผููส้อนทีมี่เพศ อาย ุและประสบการณ์ในการท�างาน

ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด 

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

1 นักศึกษาปริญญาโท	 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา,	 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย	 วิทยาเขต

ร้อยเอ็ด.
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3)  ข้อเสนอแนะการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศึกษา เขต 26 ล�าดบัตามความถ่ีมากไปหาน้อย สามอนัดบั คอื ควรบรหิาร

งานโดยสร้างความพงึพอใจแก่บคุลากรในสถานศกึษา ควรให้ความช่วยเหลอืส่งเสรมิการพฒันาด้านความรู้

ด้านอารมณ์จิตใจและด้านสังคมต่อเพื่อนร่วมงานตามกาลังความสามารถ และควรดูแลเอาใจใส่ให้ความ 

ช่วยเหลือผู้ร่วมงานอย่างเต็มความสามารถ

ABSTRACT

Objectives of this research were to study, compare opinions and suggestions on 

the application of Buddhism’ four sublime states of mind to school principals’ administration  

under Secondary Education Service Area Office 26. The sampling group comprised school 

administrators and teachers of schools under jurisdiction of the preceding service area  

office, numbering 254 individuals. The tool used for carrying out the research was  

questionnaires of Likert’s five rating scales, possessing the reliability amounting to .72. The 

statistics exploited for data analyses embraced percentage, mean and standard deviation, 

comparing pair differences of mean by making use of t-test (Independent Samples) and 

F-test (One-way ANOVA).

Results of the research manifested the following findings: 

1)  The application of Buddhism’ four sublime states of mind to school principals’ 

administration under Secondary Education Service Area Office 26 was rated ‘high’ in the 

overall aspect. With a single aspect taking into account in descending order of means, they 

included: metta, loving kindness; mudita, sympathetic joy; ubekkha, equanimity and 

karuna, passion.

2)  The comparative results indicated that variables of school administrators’ 

genders, ages and experiences showed no significant differences in both the overall aspect 

and a single one in their opinions on the application of Buddhism’s four sublime states of 

mind to their administration under the above office.

3)  Suggestions on their application of Buddhism’s four sublime states of mind to 

their administration under the aforesaid service area office were recommended in descending  

order of three frequencies. First, they should administer jobs by creating satisfaction with 

personnel in schools. Secondly, they should render assistance, encourage development 

of knowledge, emotion, mind and social dimensions to colleagues as much as possible. 

Finally, they should take good care of and pay attention to and lend helping hands to 

colleagues to their full capacities.
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1. ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ผู้น�าในองค์กรทางการศึกษาในระดับสถานศึกษา คือ ผู้บริหารโรงเรียนจ�าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมี

คุณลักษณะของผู้น�าที่เอื้อต่อการบริหารจัดการศึกษาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 

นอกจากคุณลักษณะของผู้น�าตามที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว สิ่งท่ีส�าคัญอีกประการหนึ่งท่ีผู้บริหารโรงเรียนจะ

ต้องมีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลนั่นคือ คุณธรรมหรือการมีหลักธรรมท่ีจ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการ

ศึกษา ซึ่งได้แก่ หลักธรรมในการครองตน หลักธรรมในการครองคนและหลักธรรมในการครองงาน ซึ่งหลัก

ธรรมบางประการตามตามแนวค�าสอนของพุทธศาสนาจะรวมหลักธรรมที่กล่าวมาแล้วไว้อย่างครบถ้วน  

ซ่ึงหลักธรรมที่จ�าเป็นส�าหรับการบริหารจัดการศึกษาที่ผู้บริหารโรงเรียนควรน�ามาใช้ เพื่อการครองคนมี

หลากหลายประการ และหลักธรรมที่มีการน�าไปใช้มากที่สุดประการหนึ่ง คือ พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรม

ที่จะน�าพาบุคคลไปสู่ความส�าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ องค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 คือ เมตตา  

หมายถึง ความรักที่มีต่อบุคคลอื่นอย่างจริงใจ กรุณา หมายถึง ความสงสารและเห็นใจพร้อมที่จะให้ความ

ช่วยเหลือเกื้อกูลต่อบุคคลอื่น มุทิตา หมายถึง การพลอย ยินดีเมื่อบุคคลอื่นได้ดีหรือประสบความสมหวัง 

และอุเบกขา หมายถึง การวางเฉยหรือปล่อยวางในสิ่ง ที่สุดวิสัยที่จะช่วยเหลือได้ ซึ่งอุทาน มีสุขสว่าง  

ได้กล่าวถึง หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ว่า “พรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมที่ส�าคัญในการครองคน เพราะการที่

เราสามารถครองใจคนได้ยอ่มจะท�า ให้การปฏบิัตงิานประสบความส�าเรจ็อย่างมีประสทิธิภาพ เนื่องจากจะ

ท�าให้เกิดการรวมพลังในการ ท�างานอย่างมหาศาล โดยหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ได้แก่ เมตตา ความรักใคร่ 

ปรารถนาสนัตสิขุแก่ชวีติประสานโลกให้ร่มเยน็ กรณุา ความสงสาร ใฝ่ใจในอนัทีจ่ะรบัรูค้วามเดอืดร้อนแทน

ผู้อื่น เหมือนทุกข์ของตน มุทิตา ความยินดี พลอยชื่นชมยินดีต่อความส�าเร็จของผู้อื่น โดยบริสุทธิ์ใจ และ

อุเบกขา ความวางใจเป็นกลาง วางเฉย เห็นเป็นธรรมดาของโลก” (อุทาน มีสุขสว่าง, 2549, หน้า 17)

อย่างไรกดี็เป็นทีย่อมรบักนัโดยทัว่ไปว่าผูบ้รหิารจ�าเป็นต้องใช้ทัง้พระเดชและพระคณุในการบรหิาร

งานอย่างเหมาะสมกลมกลืน จึงจะท�าให้งานบรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้หลักธรรมทาง

พระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการถือเป็นสิ่งที่มีความส�าคัญยิ่ง โดยเฉพาะการใช้หลักธรรมในการครองใจ 

คนที่เรียกว่า “พรหมวิหาร 4” สอดคล้องกับข้อเสนอของ สุรพล เครือมะโนรมย์ (2550, หน้า 8) ที่เสนอว่า 

“ผู้บริหารจ�าเป็นต้องใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนาในการบริหารงาน เพื่อให้ การท�างานมีประสิทธิผล  

บางคร้ังผูบ้ริหารสถานศกึษาอาจไม่ให้ความส�าคญัต่อการใช้หลกัธรรมในการบรหิารจดัการส่งผลให้ครผููส้อน

ขาดขวญัก�าลงัใจ และบางครัง้ผูบ้รหิารไม่มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลกัธรรมอย่างเพยีงพอก็อาจน�าหลกัธรรม

ไปปฏิบัติได้ไม่ได้ผลเท่าที่ควร ผู้บริหารจึงต้องสร้าง ภาพพจน์ให้เป็นที่ศรัทธาและความเชื่อถือเป็นแนวทาง

ในการบริหารจัดการ ซึ่งสิ่งที่จะต้องยึดถือเป็น แนวปฏิบัติ คือ การมีความรัก มีความสงสาร มีความชื่นชม

ยนิด ีและมใีจเป็นกลางไม่ล�าเอยีงทัง้ รายบุคคลและคณะบคุคล ผูบ้รหิารทีด่คีวรใช้พระคณุมากกว่าพระเดช

หรือใช้อ�านาจบารมีมากกว่า อ�านาจทางกฎหมาย” (สุรพล เครือมะโนรมย์, 2540, หน้า 3)

ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่า การบริหารงานโดยใช้หลักธรรมของผู้บริหารเป็นสิ่งท่ีมี ความส�าคัญ

และมีความจ�าเป็นต่อการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนอย่างมาก และหลักพรหมวิหาร 4 คือ หลักธรรม

หนึ่งที่ช่วยให้การปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้วิจัยเชื่อว่าการด�าเนินการบริหารจัดการ

ศึกษาของโรงเรียนบางภาระงานยังไม่ประสบความส�าเร็จ หรือบรรลุตาม เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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ส่วนหนึง่อาจมาจากการไม่ใช้หลกัธรรมทางพทุธศาสนาในการบรหิารงานกไ็ด้ โดยเฉพาะหลกัธรรมในการครองคน  

หรือหลักธรรมที่ช่วยให้บุคคลมีแรงจูงใจในการปฏิบัติภาระหน้าที่ที่เรียกว่า พรหมวิหาร 4 

จากเหตทุีก่ล่าวมาในข้างต้นผูว้จิยัจงึได้มุง่ศกึษา การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้

ได้ท�าการศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ได้น�าข้อมลูไปประกอบการวางแผนพัฒนาประสทิธภิาพของการบรหิาร

จัดการศึกษาให้แก่ผู้บริหารโรงเรียนต่อไป

 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด

ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสังกดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 จ�าแนกตาม เพศ 

อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน

3. เพ่ือศกึษาข้อเสนอแนะเกีย่วกบัการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิาร

โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

3. สมมติฐานการวิจัย

1. ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

2. บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหาร

งานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

3. บคุลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนัมคีวามคดิเหน็เกีย่วกบัการน�าหลกัพรหมวหิาร 

4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

แตกต่างกัน

4. ขอบเขตของการวิจัย

1.  ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ผูบ้ริหาร และครผููส้อน ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ี

การศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ปีการศกึษา 2556 จ�านวน 35 โรง ประกอบด้วย ผูบ้รหิารสถานศกึษา จ�านวน 

68 คน ครูผู้สอน จ�านวน 657 คน รวม 752 คน 

2. ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร

โรงเรียนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามธัยมศกึษา เขต 26 จ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดงันี ้(พระธรรมปิฎก 

(ป.อ.ปยุตฺโต), 2546, หน้า 148-149)
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 1)  ด้านเมตตา (ต้องการให้คนอื่นมีความสุข)

 2)  ด้านกรุณา (ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์)

 3)  ด้านมุทิตา (ยินดีด้วยในความสุข ความดีของคนอื่น)

 4)  ด้านอุเบกขา (การวางใจเป็นกลาง)

3. ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

5. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบถึงการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

2. ท�าให้ทราบผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ใน

การบริหารงานของผูบ้รหิาร โรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ของบุคลากร

ที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน

3. ท�าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของ

ผู้บริหาร โรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

4. สามารถน�าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงาน

ของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ตามความคิดเห็นของ 

บคุลากรมาเป็นข้อมลูส�าหรบัการพฒันาการบรหิารงานของผู้บรหิารโรงเรยีน เพือ่ให้การด�าเนนิงานในองค์กร

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

6. วิธีด�าเนินการวิจัย

1. ประชากร ได้แก่ ผู้บริหาร และครูผู้สอน ของโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ปีการศึกษา 2556 จ�านวน 35 โรง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จ�านวน 68 คน 

ครูผู้สอน จ�านวน 684 คน รวม 752 คน

2. กลุม่ตวัอย่าง ได้แก่ ผูบ้รหิาร และครผููส้อน ของโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษา 

มัธยมศึกษา เขต 26 ซึ่งได้จากการก�าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามตารางเครจซี่และมอร์แกน (Krejcie and 

Morgan ; อ้างถึงใน บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 43) ได้กลุ่มตัวอย่าง จ�านวน 254 คน และสุ่มแบบ 

แบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดยแบ่งออกเป็น 

3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ

ประสบการณ์ในการท�างาน ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List)

 ตอนที ่2 แบบสอบถามการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีน

ในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 มีลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
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Scale) 

 ตอนที่ 3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaires) เพื่อสอบถามข้อเสนอ

แนะเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขต

พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

4. สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ สถิติเชิงพรรณนา คือ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน

 มาตรฐาน และสถติเิชงิอนมุาน คอื การทดสอบค่าท ี(t-test) และการทดสอบความแปรปรวน

แบบทางเดียว (One-way ANOVA)

7. ผลการวิจัย

1. ผลการวิเคราะห์การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมีความสุข รองลงมาคือ ด้านมุทิตา คือ 

ยนิดด้ีวยในความสขุ ความดขีองคนอืน่ ด้านอเุบกขา คอื การวางใจเป็นกลาง ส่วนด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่ต�า่สดุ คอื 

ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์

 และเมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านเมตตา คอื ต้องการให้คนอืน่มคีวามสขุ พบว่า การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความปรารถนาดีต่อผู้ใต้

บังคับบัญชาและนักเรียนทุกคน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความมุ่งมั่นในการ 

ปฏิบัติงาน

 2)  ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิดช่วยให้พ้นทุกข์ พบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 

 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

โดยรวม อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนมีความขยัน  

ไม่ย่อท้อต่อความล�าบากในการบริหารงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนเสียสละความสุข

ของตนเอง เพื่อช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา

 3)  ด้านมุทิตา คือ ยินดีด้วยในความสุข ความดีของคนอื่น พบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 โดย

รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่อยู่ในระดับสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนรับฟังความคิดเห็น 

ของนักเรียน และผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนอวยพรให้นักเรียน  

และผู้ใต้บังคับบัญชา เมื่อเห็นว่ามีความเจริญ ก้าวหน้า

 4) ด้านอเุบกขา คือ การวางใจเป็นกลาง พบว่า การน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิาร

งานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับ
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มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนพิจารณาใคร่ครวญก่อน ตัดสินใจ

สั่งการ ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ผู้บริหารโรงเรียนวินิจฉัยปัญหาต่าง ๆ ไปตามเหตุผล

2. ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4  

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานท่ี 2 บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4  

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26  

แตกต่างกัน

 ผลการวิจัยพบว่า บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 

ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 

ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการท�างานต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 แตกต่างกัน

 ผลการวจัิยพบว่า บุคลากรทีม่ปีระสบการณ์ในการท�างานต่างกนั มคีวามคิดเหน็เก่ียวกบัการน�า

หลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 26 ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 

8. อภิปรายผล

จากการสรุปผลการวิจัย มีผลการวิจัยที่น่าสนใจและน�ามาอภิปรายผลเพิ่มเติมตามประเด็นต่าง ๆ 

ดังนี้

1. ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษา ได้น�าหลักหลักพรหมวิหาร 4 มาใช้ในกระบวนการของผู้บริหารที่ต้องปฏิบัติเกี่ยวข้อง

กบับคุลากรในสถานศกึษา รวมทัง้ใช้ความรู ้ทกัษะและประสบการณ์ พร้อมทัง้ด�าเนนิการธ�ารงรกัษาพฒันา

ให้บคุลากรมีศกัยภาพทีเ่หมาะสมในการปฏบิติังานมคีณุภาพชวีติทีด่ต่ีอการทางาน ซึง่สอดคล้องกบังานวจิยั

ของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตาม

หลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขตพื้นที่ ที่ 1 – 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูใน
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การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยภาพรวมมีความคิดเห็นอยู่ใน

ระดับมาก และพระปลัดค�าภา สิมบิดา (2552) ได้ท�าการศึกษา การใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนตามความคดิเหน็ของครโูรงเรียนพระปรยิตัธิรรมแผนกสามญัศกึษาในกลุม่ 

7 ผลการวจิยัพบวา่ ครโูรงเรยีนพระปรยิัตธิรรม แผนกสามญัศกึษาใน กลุม่ 7 มคีวามคดิเห็นเกี่ยวกบัการใช้

หลักธรรมพรรมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา

เป็นรายด้าน สามารถน�ามาอภิปรายผลได้ดังนี้ 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านเมตตา คือ ต้องการให้คนอื่นมี

ความสุข ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ผู้บริหารให้ความส�าคัญกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ด้านเมตตา โดยมี

การแสดงออกถึง ความรัก ความปรารถนาดี ไมตรีจิต เป็นความคิดช่วยเหลือให้ทุกคนประสบแต่ประโยชน์

และมคีวามสขุโดยทัว่กนั อนัเป็นความคดิทีม่ต่ีอผูใ้ต้บงัคบับญัชาในภาวะปกตขิองผูบ้รหิาร ซึง่สอดคล้องกบั

งานวจิยัของ วเิชยีร บญุกล้า (2550) ได้ท�าการศกึษาเรือ่ง การศกึษาการใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ของผูบ้รหิาร

สถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงาน เขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

ผู้บริหารสถานศึกษาโดยภาพรวมมีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน ด้านมุทิตา อยู่ในระดับมาก 

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านกรุณา คือ ความสงสาร การคิด

ช่วยให้พ้นทุกข์ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า มีการบริหารงานโดยยึดถืออุดมคติ หลักแห่งความดีงามหรือ 

จุดหมายสูงสุดอันเดียวกัน การคิดจะช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นจากความเดือดร้อนทั้งทางกายและใจในภาวะที่

ได้รบัความเดอืดร้อนเป็นทกุข์และต้องการความช่วยเหลอืโดยเป็นการช่วยเหลอืทีถ่กูต้อง ไม่เบยีดเบยีนใคร

รวมทัง้ตนเองเมือ่การปฏบิตังิานมปัีญหา จะมกีารประชมุแก้ไขปัญหาร่วมกนั เพือ่ให้งานส�าเรจ็ลลุ่วงไปด้วย

ดีผู้บริหารงานมีภาวะผู้นาสูงรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นที่แตกต่าง และยอมรับได้ มีความเห็นชอบร่วมกัน 

ในข้อที่เป็นหลักการส�าคัญที่จะนาไปสู่การขจัดซึ่งปัญหาและการบริหารงานโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการ

ประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษา การบริหารงานโดยมีความยุติธรรมในการพิจารณาและตัดสิน

เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ณัฐพร ภูทองเงิน (2555) ได้ท�าการ

วิจัยเรื่อง การบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักพรมวิหาร 4 ในกลุ่มสถานศึกษาเขต

พื้นที่ ที่ 1 – 4 สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ค่าเฉลี่ย

ส่วนเบี่ยงการเบนมาตรฐานความคิดเห็นของผู้บริหารและครูในการบริหารงานบุคลากรของผู้บริหารสถาน

ศึกษา ตามหลักพรหมวิหาร 4 ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริญา แสวงผล 

(2554) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานของผู้บริหาร โรงเรียน

พระปริยัติธรรม อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า การน�าหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บริหารงานของผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม อ�าเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด ด้านกรุณา อยู่ในระดับมาก 

รวมถึงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า (2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้หลักพรหม

วิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 

3 ผลการวิจัยพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษามีการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ในการปฏิบัติงาน ด้านกรุณา อยู่ใน

ระดับมาก 



ปีที่ 4 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกรำคม-มิถุนำยน 2558 85

วารสารมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

2. ผลการเปรยีบเทยีบการน�าหลกัพรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรียนใน

สังกัด ส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26 ผลการวิจัย พบว่า 

 1)  บุคลากรที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ทัง้โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า ปัจจัยส�าคัญยิ่ง

อย่างหน่ึงแห่งความส�าเรจ็ของการท�าหน้าทีผู่บ้รหิาร คือการปรบัเปลีย่นความต้องการของคน ความต้องการ

เป็นตวัก�าหนดเป้าหมายและเทคนคิทางด้านการตดัสนิใจของคน ถ้าเปลีย่นความต้องการของคนได้ กเ็ปล่ียน

ตัวคนนั้นได้ ผู้บริหารที่ดีช่วยให้คนพัฒนาความต้องการท่ีถูกต้องดีงาม และให้หมู่ชนมีความต้องการท่ี

ประสานเป็นอันเดียวกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ พระจ�าปี ชินดา (2552) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การใช้

หลักพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาสระบุรี 

พบว่า ผลการเปรยีบเทยีบการใช้หลกัพรหมวหิาร 4 ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารสถานศกึษา เมือ่จ�าแนก

ตามเพศในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน

 2)  บุคลากรที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็นเก่ียวกับการน�าหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการ

บรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 26 ทัง้โดยรวมและ

รายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัครัง้นี ้ทีเ่ป็นเช่นนีอ้ภปิรายได้ว่า บคุลากรทกุกลุม่

อายตุ้องการการพฒันา เพราะการพฒันาความต้องการเป็นการพฒันาความสุขของคน เพราะความสุขเกดิจาก 

การสนองความต้องการ ถ้าเปลี่ยนความต้องการของคนได้ด้วย เม่ือท�าอะไรตรงกับความต้องการของคน  

ก็ท�าให้เขาสมใจและมีความสุขของเขาไปด้วย เมื่อท�าอะไรตรงกับความต้องการของคน ก็ท�าให้เขาสมใจ 

และมีความสุข คนก็จะร่วมมือท�าอย่างเป็นไปเองโดยประสานกบลมกลืน และเต็มใจจะหาทางท�าให้ส�าเร็จ 

จึงพร้อมที่จะท�าและท�าได้ง่าย แต่ในทางตรงข้าม ถ้าผู้บริหารท�าการที่ฝืนความต้องการของคน ทั้งสองฝ่าย

ก็จะไม่มีความสุข และสิ่งที่ท�าก็ยากจะส�าเร็จหรือคงอยู่ยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิเชียร บุญกล้า 

(2550) ได้ท�าการศึกษาเรื่อง การศึกษาการใช้หลักพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารสถานศึกษาในสถานศึกษา 

ขัน้พืน้ฐาน สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสรุนิทร์ เขต 3 ผลการวจิยัพบว่า ผูบ้รหิารสถานศกึษาทีม่อีายุ 

มีการรับรู้ต่อการใช้หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวมไม่แตกต่างกัน

 3)  บุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทางานต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการน�าหลัก 

พรหมวหิาร 4 ไปใช้ในการบรหิารงานของผูบ้รหิารโรงเรยีนในสงักดั ส�านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศกึษา 

เขต 26 ท้ังโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกนั ซึง่ไม่เป็นไปตามสมมตฐิานการวจิยัคร้ังนี ้ท่ีเป็นเช่นนีอ้ภปิราย

ได้ว่า ประสบการณ์ในการท�างาน ไม่ว่าจะมีประสบการณ์มากหรือน้อยก็ไม่มีผลต่อมุมมองของบุคลากร 

เพราะหลักธรรมพรหมวิหาร 4 เป็นหลักธรรมท่ีเข้าใจง่าย จึงท�าให้บุคลากรทุกระดับจึงมีมุมมองท่ีไม ่

แตกต่างกัน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ น�้าอ้อย อนุสนธิ์ (2555) ได้ท�าการวิจัยเรื่อง การศึกษาการใช ้

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จังหวัดก�าแพงเพชร ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของพนักงานครูท่ีมีต่อการใช้ 

หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ของผู้บริหารในการบริหารสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

จงัหวดัก�าแพงเพชร จ�าแนกตามประสบการณ์ท�างาน พบว่า พนกังานครใูนสถานศกึษา สงักดัองค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่น จังหวัดก�าแพงเพชร มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้หลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงาน

ของผู้บริหารสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผล โดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้

1. ข้อเสนอแนะน�าไปใช้

 1)  ผู้บริหารควรมีการส่งเสริมความรู้การพัฒนาจิตใจด้านคุณธรรมจริยธรรมให้ผู้ใต้บังคับ

บญัชาให้มากยิง่ขึน้ เช่น การจดัอบรม หรอืศกึษาดงูานกบัหน่วยงานทีม่กีารส่งเสรมิด้านคณุธรรม จรยิธรรม 

ที่ประสบความส�าเร็จ 

 2)  ผู้บริหารควรที่จะยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างของผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อสร้างสรรค์

งานในองค์กรให้มากย่ิงขึน้ เพ่ือเป็นการสร้างบรรยากาศในการท�างานและเพือ่การปฏบัิตงิานท่ีมปีระสทิธภิาพ

 3)  ผูบ้รหิารควรมจิีตใจเทีย่งธรรม ไม่เอนเอยีงเพือ่สร้างความน่าเช่ือมัน่ของผูใ้ต้บงัคบับญัชา

2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย

 1)  ควรมกีารศึกษาวจิยัพฤตกิรรมการบรหิารตามแนวพทุธธรรมของผูบ้รหิารสถานศกึษาใน

เขตการศึกษาอื่นๆ เพราะยังมีหลักธรรมอีกมากมายท่ีมีคุณค่าและมีคุณประโยชน์ต่อการน�ามาประยุกต์ใช้

ในการบริหารงาน

 2)  ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบพฤติกรรมการบริหารตามแนวพุทธธรรมของผู้บริหารสถาน

ศึกษาระหว่างแผนกสามัญศึกษากับแผนกปริยัติธรรมหรือโรงเรียนอื่นๆเพื่อให้เห็นถึงความแตกต่างในการ

ใช้หลักธรรมของผู้บริหารแต่ละโรงเรียน
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จงมีความสุข ความเจริญยิ่งในคุณงามความดีด้วยเทอญ


