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การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
School Administrators’ Administration by Four Sublime States
of Mind at Schools in Chumphonburi District, Surin Province
สายฝน เจริญรัมย*
Saifon Charoenrum
ทําวิจัยเมื่อ พ.ศ. 2559
บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) เพื่อ
เปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร
สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยจําแนกตาม เพศ ระดับการศึกษา ประสบการณ
ทํางาน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยในครั้งนี้เปน ครูผูสอนในโรงเรียนเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัด
สํานักงานพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2559 จํานวน 91 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใช
ในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ รอยละ คาเฉลีย่ สวนเบีย่ งมาตรฐานและเปรียบเทียบโดยการทดสอบ
คา t-test และ F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห
ผลการวิจยั พบวาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม เห็นดวยอยูในระดับมาก
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับมากที่สุด ดานที่
มีความคิดเห็นรองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานอุเบกขา อยูในระดับมาก สวนดานที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานมุทิตา อยูในระดับมาก
ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณทํางานพบวาความคิดเห็นของครูผู สอนที่มีเพศ และ
ประสบการณทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวา โดยรวม แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาแตกตางตางกัน ตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาโดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว
* นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด.
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปเปนรายดาน ดังนี้
3.1 ดานเมตตา ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาที่การปฏิบัติงานของแตละฝาย
และดําเนินการมอบหมายงานดวยความเปนธรรมเสมอภาคมีความเหมาะสมและควรมีการสนับสนุนใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ
3.2 ดานกรุณา ผูบริหารควรเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความทุกขยากของ ผูใตบังคับบัญชา
อยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของครูใหพนทุกข
3.3 ดานมุทิตา ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือครูที่มีความรูความสามารถในการทํางาน
ใหเจริญกาวหนามีความยินดีเมื่อผูอื่นไดดีดวยความจริงใจใชคําพูดที่เหมาะสมในการวากลาวตักเตือน
3.4 ดานอุเบกขา ผู บริหารควรมีการบริหารการวางแผนดวยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ
ผู บริหารควรใหความยุติธรรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผู ใตบังคับบัญชา ไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชนตอการบริหารงาน
คําสําคัญ : 1. การบริหารงาน 2. หลักพรหมวิหาร 4 3. ผูบริหารสถานศึกษา 4. สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ABSTRACT
The Objectives of the research article were to: 1) to study teachers’ opinions on
school administrators’ administrations using Buddhism’s Four Sublime States of Mind, at
schools under Educational Service Ofﬁce 33 in Chumphonburi district of Surin province,
2) to compare the opinions on the latter’s such administrations with genders, educational
backgrounds and work experiences, 3) to examine suggestions for enhancing the latter’s
such administrations at the above schools. The sampling group comprised 91 teachingassigned teachers at the target schools in academic year of B.E. 2559. The tool used for
collecting data was the ﬁve-rating scale questionnaire with the reliability at 0.98. Statistics
used for analyzing data included frequency, percentage, standard deviation, t-test and
F-test, by making use of the ready-made computer software package.
Results of the research have found the following ﬁndings:
1. Teachers’ opinions on school administrators’ such administrations at the target
schools under Secondary Educational Service Ofﬁce 33 in Surin’s Chumphonburi districthave
been overall rated at the high scale. When taking a single aspect into account, it has been
found that the highest mean aspect is compassion, the high mean aspect is loving-kindness.
The lowest mean aspect is sympathetic joy.
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2. The comparative results of the former’s opinions on the latter’s such administrations at the target schools as classiﬁed by genders, educational backgrounds and work
experiences have found that differences in genders and work experiences show overall
difference in the former’s opinions on the latter’s such administrations, thereby conforming with the established hypotheses. Alternatively, difference in their educational backgrounds bears no overall difference in their opinions on the latter’s such administrations
at the target schools, which are not in accordance with the established hypotheses.
3. Teachers’ suggestions for school administrators’ such administrations at their
schools can be summed up separately:
3.1 With regard to loving-kindness, school administrators should assign the right
jobs to the right personnel work in each section together with carrying out the tasks with
fairness, equality and suitability. Teachers should be encouraged to take part in school
tasks and activities in their responsibility.
3.2 In regard to compassion,they should widely open their mind, offering assistance to the subordinate in trouble without discrimination, boosting their morale and
avoiding aggravating the subordinate’s sufferings. When a problem arises to teachers, school
administrators must be ready to give advice and keep helping them so as to relieve their
misery.
3.3 In respect of sympathetic joy, they should support and help knowledgeable and competent teachers to make progress in their jobs, expressing their delight with
sincerity and using proper words when reprimanding the subordinate.
3.4 Regarding Equanimity, they should carry out planning with fairness and
without discrimination. Also, they should award justice and equality, opening an opportunity to teachers to express their opinions for beneﬁts of school administrations.
Keywords : 1. Administration 2. Sublime States of Mind 3. School Administrators
4. Educational Service Ofﬁce
1. ความสําคัญและที่มาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความเจริญทางดานวัตถุทขี่ าดการพัฒนาทางจิตใจเปนทีม่ า ของปญหาคุณธรรมจริยธรรม ทีต่ กตํา่
ลงในสังคมไทย สถาบันศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดจัดทําโครงการวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของไทย พบวา ระดับคุณธรรมจริยธรรมในหมู คนไทยลดลงเมือ่
เทียบกับอดีตทีผ่ านมาโดยเฉพาะความซือ่ สัตย ความรับผิดชอบ ความมีสติ สัมปชัญญะ และความมีระเบียบ
วินัย (ประภาพรจันทรัศมีและคณะ, 2559, หนา 3) “สภาพสังคมที่เปนอยูทุกวันนี้ผูบริหารสถานศึกษา
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560

43

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

ประพฤติ ปฏิบัติตนขาดศีลธรรม ขาดจริยธรรมไมนอยดังจะพบเห็นจากขาวหนาหนังสือพิมพหรือสื่อแขนง
อืน่ ๆอยูบอยๆเชนผูบริหารทุจริตการซือ้ วัสดุรายหัวนักเรียนมีแตรายการซือ้ แตไมมีรายการของ เอาไปใชจาย
สวนตัวบางทุจริต การจัดซื้อตางๆผูบริหารโรงเรียนทําอนาจารนักเรียนและเหตุการณตางๆ อีกมากมายใน
พฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา” (พลภัทรปนทอง, 2556, หนา 2)
จากความสําคัญของปญหาการใชคุณธรรมในการบริหารงานของผูบริหารหากผูบริหาร ขาดคุณธรรม
พรหมวิหาร 4 ดานอุเบกขาและไมมีความซื่อสัตย ตอตนเองตอผูใตบังคับบัญชาและตอหนวยงาน ทําให
สถานศึกษาเกิดปญหานักเรียนขับไลผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา33 (สมศักดิ์ แซจึง, 2558)
ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ถึงการนํา
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาคือหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ซึ่งเปนหลัก
ธรรมสําหรับนักบริหารมาใชมากนอยเพียงใดและจะศึกษาจากความคิดเห็นของครูผสอนใน
ู
โรงเรียนอําเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อนําเสนอผลวิจัยนี้เปน
ขอมูลใหผูบริหารสถานศึกษา และหนวยงานอืน่ ๆใชพิจารณาปรับปรุงแกไขการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33โดยจําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา ประสบการณการทํางาน
2.3 เพือ่ ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
3. สมมุติฐานการวิจัย
3.1 ครูผสอนที
ู
ม่ เี พศตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตก
ตางกัน
3.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4
ของผูบริหารสถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 แตกตางกัน
3.3 ครูผสอนที
ู
ม่ ปี ระสบการณการทํางานตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลักพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน
4. ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาใน
โรงเรียน เขตอําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการบริหารงานของโรงเรียน
4.2 ทําใหไดขอสารสนเทศผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 จําแนกตาม เพศ ระดับ
การศึกษา และประสบการณการทํางาน
4.3 ทําใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหาการบริหารงานโดยใชหลักพรหมวิหาร 4
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา
4.4 ผลจากการวิจัยทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนแกผู บริหารสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของนําไปเพิ่มประสิทธิภาพ โดยการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใชในการบริหารงานสถานศึกษา
5. วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) ผูวิจยั สรางขึน้ จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ มีลกั ษณะเปนคําถามปลายปดและ
ปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทํางานมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist)
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกีย่ วกับระดับการบริหารงานตามหลักพรมวิหาร 4 ของผูบริหารสถาน
ศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติในระดับมากที่สุดปฏิบัติในระดับมาก
ปฏิบัติในระดับปานกลางปฏิบัติในระดับนอยปฏิบัติในระดับนอยที่สุด จํานวน 24 ขอ แบงออกเปน 4 ดาน
โดยมีเกณฑการใหคะแนนดังนี้ (ชุติระ ระบอบและคณะ, 2552, หนา 108) ซึ่งเปนแบบมาตราสวนประเมิน
คา (Rating Scale)
ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถาม และขอเสนอแนะในการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของ
ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรียน เขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 33 มีลักษณะเปนคําถามปลายเปด (Open-ended Form)
การสรางและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
1) ศึกษาเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว
2) กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเครื่องมือการวิจัย
3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ ปรึกษา
วิทยานิพนธ
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4) รางเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา เขต
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
5) เสนอรางเครือ่ งมือการวิจยั กับอาจารยทีป่ รึกษาวิทยานิพนธและผูเชีย่ วชาญเพือ่ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข
6) นําเครือ่ งมือการวิจยั ไปทดลองใชกับประชากรทีม่ ลี กั ษณะคลายกับกลุมตัวอยางประชากรทีจ่ ะ
ดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือปรับปรุงแกไขจัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณ
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูดําเนินการวิจยั ดําเนินการแจกเครือ่ งมือวิจยั เพือ่ เก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางเปนรายบุคคล
ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน ตรวจใหคะแนนระดับความคิดเห็น แลวนําไปวิเคราะห
การวิเคราะหขอมูล
1) แบบสอบถามตอนที่ 1 อธิบายถึงลักษณะขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน
ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentage) เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและเสนอขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง
2) นําแบบสอบถามตอนที่ 2 มาตรวจและใหคะแนนแลวนํามากรอกขอมูลลงในโปรแกรมสําเร็จรูป
เพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
3) วิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนกตาม เพศ ระดับการ
ศึกษา และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติ t- test แบบ Independent Samples และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการทํางาน 3 กลุม โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test
6. ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรนิ ทรสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจยั พบวา โดยรวม การปฏิบตั ิ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับ
มากทีส่ ดุ รองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานทีม่ คี าเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ ดานมุทติ า อยูในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแตละดาน มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ดานเมตตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากที่สุดคือ ผูบริหารมีความเสียสละอยาง
ปราศจากการเห็นแกตัวอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเปนบุคคลที่มีชื่อเสียงและคุณงามความดี
อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และใช
วิจารณญาณพิจารณาอยางสมเหตุสมผล อยูในระดับมาก 2) ดานกรุณา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผูบริหารเปนผูมีความรูความ
สามารถ ความเขาใจในหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการแนะแนวการวัดผลและการประเมิน
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ผลตลอดจนสามารถจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากที่สุด รอง
ลงมา คือ ผูบริหารเปนผูมีความสามารถสงเสริมและสนับสนุนในการทํางานเปนทีมอยูในระดับมากทีส่ ดุ และ
ขอทีม่ คี าเฉลีย่ ตํา่ ทีส่ ดุ คือ ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคคลจํานวนมากมีสวนรวมในการกระทําและยอมรับความ
คิดผูอื่น อยูในระดับมาก 3) ดานมุทิตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
ทีม่ กี ารปฏิบตั ทิ สี่ ดุ คือ ผูบริหารเผยแพรผลงานทีด่ ขี องผูรวมงานทุกคนอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหาร
ตองรูจักยกยองและชมเชยผูรวมงานที่ทําความดีตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ผูบริหารเปนกําลังใจใหผูรวมงานหรือบุคคลอื่นประสบผลสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย อยูใน
ระดับมาก 4) ดานอุเบกขา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่มีการ
ปฏิบตั ทิ สี่ ดุ มากทีส่ ดุ คือ ผูบริหารกลาหาญทัง้ กายและใจกลาเผชิญกับเหตุการณรอนหรือดวนสามารถควบคุม
จิตใจตนเองไดกลาตัดสินใจ อยูในระดับมากทีส่ ดุ รองลงมา คือ ผูบริหารมีความเชือ่ มัน่ ในตนเองไมโลเลเด็ด
เดี่ยวในการตัดสินใจ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผูบริหารมีความซื่อสัตย ตอตนเอง
ตอผูใตบังคับบัญชาและตอหนวยงานอยูในระดับมากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร
4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 33 จําแนกตามเพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางาน ดังนีเ้ พศ จากการศึกษาความคิดเห็น
ของครูผสอนที
ู
ม่ เี พศแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม แตกตางกัน
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว ระดับการศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการ
ศึกษาแตกตางตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 โดยรวม ไมแตกตางกัน ซึง่ ไมสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว ประสบการณการทํางาน จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผู สอนที่มีประสบการณ
การทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4โดยรวมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว
ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปได ดังนี้
ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาทีก่ ารปฏิบตั งิ านของ และควรมีการสนับสนุนใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความ
ทุกขยากของ ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคํา
แนะนําและคอยชวยเหลือเพือ่ บรรเทาความเดือดรอนของครูมคี วามยินดีเมือ่ ผูอืน่ ไดดีดวยความจริงใจใชคํา
พูดทีเ่ หมาะสมในการวากลาวตักเตือนมีการบริหารการวางแผนดวยความเทีย่ งธรรมปราศจากอคติ ผูบริหาร
ควรใหความยุตธิ รรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดแสดงความคิดเห็นเพือ่ ประโยชนตอ
การบริหารงาน
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7. อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรจี งั หวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีผลการวิจยั ทีน่ าสนใจและ
นํามาอภิปรายผลดังนี้
7.1 การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี
จังหวัดสุรนิ ทร สังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ผลการวิจยั พบวาการบริหารงานตาม
หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวม อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา อันเนื่องมาจากผูอํานวยการสถาน
ศึกษาและบุคลากรครูในสถานศึกษามีความเขาใจในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานและการ
ทํางานไมวาจะเปนผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เหมือนกันมุงเนนใหเกิดผลประโยชนใหกับการทํางานและผูรวมงานเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาซึ่ง
สอดคลองกับพระมนัส อคฺคธมฺโม (กอนใหญ) (2555, หนา 87 - 89) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของ
ผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่งชันกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา
1. ภาวะผูนําของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิง่ ชันกรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยูในระดับมากเมือ่ พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดานและเรียงตามลําดับจากมาก
ไปหานอยตามคาเฉลี่ยคือดานกรุณาดานมุทิตาดานอุเบกขาและดานเมตตา 2. เปรียบเทียบภาวะผูนาของ
ผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิง่ ชันกรุงเทพมหานครจําแนกตามปจจัยสวน
บุคคลตามความคิดเห็นของครูพบวาเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศระดับการศึกษาครูผูสอนมี
ความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิ่งชัน
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 แตเมื่อจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลไดแกอายุประสบการณสอนครูผูสอนมีความเห็นเกี่ยวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหม
วิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตลิง่ ชันกรุงเทพมหานครทัง้ 4 ดานมีความแตกตางกันอยางมีนยั สําคัญ
ทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 และยังสอดคลองกับงานวิจยั ของวิทยา เอือ้ งเพ็ชร (2555, หนา 73 - 74) ไดศึกษาวิจยั
เรื่อง “คุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาสุพรรณบุรเี ขต 2” ผลการวิจยั พบวา 1) คุณลักษณะตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรมของผูบริหาร
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสังกัดสํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรเี ขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับมากเมือ่
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คุณลักษณะ
ทางความเมตตาคุณลักษณะทางความมีมุทิตาคุณลักษณะทางความมีอุเบกขาและคุณลักษณะทางความ
กรุณา 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาสุพรรณบุรเี ขต 2 จําแนกตามตําแหนงโดยภาพรวมพบวาแตกตางกันอยางมีนยั
สําคัญทางสถิตทิ รี่ ะดับ .05 โดยทีร่ องผูอานวยการสถานศึกษามีความคิดเห็นแตกตางจากครูผสอนและคณะ
ู
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ดานกรุณา แปลผลไดอยูในระดับ มากที่สุด
ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา ผูบริหารมีใจเอื้ออาทรตอครูทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ใหโอกาสผูที่
ทํางานบกพรองไดปรับปรุงตนเอง และเขาไปชวยเหลือดูแลอยางเหมาะสม และยังใหความใสใจ ผูใตบังคับ
บัญชาเมือ่ ผูใตบังคับบัญชามีปญหา รวมทัง้ ยินดีใหคําปรึกษาและแนะนําในเรือ่ งสวนตัวแกเพือ่ นรวมงานใน
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ความเปนจริงแลวผูบริหารสถานศึกษาควรเปนผูกระตุนและชักจูงใหผูรวมงานเกิดการใฝรูใฝศึกษาหาความ
รูเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวรรณ ฐิตาคม (2556, หนา 90 – 92) ไดศึกษา
เรือ่ ง การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
มัธยมศึกษาเขต 42 ผลการวิจัย พบวา ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีการใชพรหมวิหาร
4 ในการบริหาร อยูในระดับ มาก ทั้ง 4 ดาน และ การเปรียบเทียบความคิดเห็น พบวา เพศ อายุ ระดับการ
ศึกษา ตําแหนงหนาที่รับผิดชอบ มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน สวน ประสบการณในการทํางาน มีความคิด
เห็นแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ครูผูสอน จําแนกตาม ระดับการศึกษา มีความคิด
เห็นตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรจี งั หวัดสุรนิ ทร สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐาน ซึ่งอธิบายไดวา
ผูบริหารสถานศึกษา ใหความสําคัญ และมองผูใตบังคับบัญชา ทีม่ กี ารศึกษาแตกตางกัน ไมมีความแตกตาง
กัน อาจเปนเพราะในการทํางานหรือปฏิบตั หิ นาทีจ่ ริง ครูทมี่ รี ะดับการศึกษาทีส่ งู กวาระดับปริญญาตรี อาจ
จะทํางานไดดีไมแตกตางจากครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ บุคลากรภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จะมีการศึกษามาทางดานการศึกษาเปนสวนใหญจึงไมสงผลตอการปรับใชหลักพรหมวิหารธรรม ในการ
บริหารงานโรงเรียนของรัฐ ซึง่ สอดคลองกับงานวิจยั ของพลภัทร ปนทอง (2556, หนา 97-99) ไดศึกษาเรือ่ ง
การบริหารโรงเรียนของรัฐตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสมุทรปราการเขต 1 ผลการวิจยั พบวา ในการบริหารสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา มีการใชพรหม
วิหาร 4 ในการบริหาร อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตอการปรับใชหลัก
พรหมวิหารธรรมในการบริหารงานโรงเรียนของรัฐของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ครูเจาหนาทีแ่ ละนักการทีม่ ี ระดับการศึกษา เพศ อายุ อายุในการทํางาน
ตําแหนงหนาที่ แตกตางกัน มีความคิดเห็นไมแตกตางกัน ครูผสอน
ู จําแนกตาม ประสบการณการทํางาน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรีจังหวัด
สุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน ซึ่งตรงกับสมมติฐานที่ตั้งไว
ที่เปนเชนนี้ อธิบายวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน มากจะมีมุมมองในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ไมเหมือนกับครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา
8. ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
8.1.1 สถานศึกษาควรมีงบประมาณในการสงเสริมบุคลากรทางการศึกษาเพือ่ พัฒนา ความรู
ความสามารถ
8.1.2 สถานศึกษาควรสงเสริมใหบุคลากรทางการศึกษาไดนําหลักธรรมทาง พระพุทธ ศาสนา
มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
8.2 ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
8.2.1 ผูบริหารควรใหความสําคัญตอการทํางานดวยความรักตอผูใตบังคับบัญชาอยางยุตธิ รรม
8.2.2 ผูบริหารควรยึดกฎระเบียบของโรงเรียนในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ
ปที่ 6 ฉบับที่ 1 ประจําเดือน มกราคม-มิถุนายน 2560
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8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
8.3.1 ควรศึกษาจากกลุมประชากรหรือกลุมตัวอยางโดยรวมจากหนวยงานอืน่ เพือ่ ศึกษาขอมูล
วามีการใชหลักพรหมวิหาร4ในการบริหารงานที่มีความเหมือนกันหรือแตกตางกันจากการวิจัยครั้งนี้
8.3.2 ควรศึกษาความสัมพันธระหวางผูบริหารกับครูผสอนหรื
ู
อเจาหนาทีก่ บั ชุมชนทีเ่ กีย่ วกับ
การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร4หรือตามหลักพุทธธรรมอื่นๆ
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สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.
วิทยา เอื้องเพ็ชร. (2555). คุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2. สารนิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต.
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร.
สมศักดิ์ แซจึง. (2558). ปญหานักเรียนขับไลผูบริหารสถานศึกษา. สืบคนเมื่อ 19 พฤษภาคม 2559
เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1424161974.
10. คําขอบคุณ
สารนิพนธเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรี
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สําเร็จลงไดเนื่องจากไดรับความ
อนุเคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด และบุคลากรหลายทานทีไ่ ดกรุณา
ชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ คําปรึกษาแนะนําขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทานทีไ่ ดประสิทธิป์ ระสาท
วิชาความรูตลอดจนเจาหนาที่เพื่อนสาขาการบริหารการศึกษา ที่ใหคําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด

50

Vol.6 No.1 January - June 2017

