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การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี 
จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
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บทคัดยอ
บทความวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค1) เพื่อศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร

สถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2) เพื่อ
เปรยีบเทยีบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถานศกึษา อาํเภอชมุพลบรุ ีจงัหวดัสรุนิทร 
สงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 โดยจาํแนกตาม เพศ ระดบัการศกึษา ประสบการณ
ทํางาน 3) เพื่อศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 กลุม
ตัวอยางที่ใชในการทําวิจัยในคร้ังน้ีเปน ครูผูสอนในโรงเรียนเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัด
สํานักงานพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ปการศึกษา 2559 จํานวน 91 คนเครื่องมือที่ใชในการเก็บ
รวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ 0.98 สถิติที่ใช
ในการวเิคราะหขอมลู ไดแก คาความถี ่รอยละ คาเฉลีย่สวนเบีย่งมาตรฐานและเปรยีบเทยีบโดยการทดสอบ
คา t-test และ F-test โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปวิเคราะห 

ผลการวจิยัพบวาการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถานศกึษา อาํเภอชมุพลบรุี 
จังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม เห็นดวยอยูในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีความคิดเห็นมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับมากท่ีสุด ดานที่
มีความคิดเห็นรองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานอุเบกขา อยูในระดับมาก สวนดานที่มีคา
เฉลี่ยตํ่าที่สุด คือ ดานมุทิตา อยูในระดับมาก

ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของครูผูสอนตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 จําแนก
ตามเพศ ระดับการศึกษา และ ประสบการณทํางานพบวาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีเพศ และ
ประสบการณทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวา โดยรวม แตกตางกัน 
ซ่ึงสอดคลองกับสมมติฐานท่ีต้ังไว ความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีระดับการศึกษาแตกตางตางกัน ตอการ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 พบวาโดยรวม ไมแตกตางกัน ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานที่ตั้งไว

* นกัศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอด็.
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ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปเปนรายดาน ดังนี้

3.1  ดานเมตตา ผูบริหารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาที่การปฏิบัติงานของแตละฝาย
และดําเนินการมอบหมายงานดวยความเปนธรรมเสมอภาคมีความเหมาะสมและควรมีการสนับสนุนใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆท่ีเกี่ยวของกับหนาที่ความรับผิดชอบ

3.2  ดานกรุณา ผบูรหิารควรเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความทุกขยากของ ผใูตบังคบับัญชา
อยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคําแนะนําและคอยชวยเหลือเพื่อ
บรรเทาความเดือดรอนของครูใหพนทุกข 

3.3 ดานมุทิตา ผูบริหารควรใหการสนับสนุนชวยเหลือครูที่มีความรูความสามารถในการทํางาน
ใหเจริญกาวหนามีความยินดีเมื่อผูอื่นไดดีดวยความจริงใจใชคําพูดที่เหมาะสมในการวากลาวตักเตือน

3.4 ดานอุเบกขา ผูบริหารควรมีการบริหารการวางแผนดวยความเที่ยงธรรมปราศจากอคติ
ผูบริหารควรใหความยุติธรรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชา ไดแสดงความคิดเห็น
เพื่อประโยชนตอการบริหารงาน 

คาํสําคัญ : 1. การบริหารงาน 2. หลักพรหมวิหาร 4 3. ผบูริหารสถานศึกษา 4. สํานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษา

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 teaching-
assigned 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 adminis-
trations 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 conform-
ing with the established hypotheses. Alternatively, difference in their educational back-
grounds 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 as-
sistance 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 knowledge-
able 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 opportu-
nity 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.  ความสําคัญและท่ีมาของปญหาที่ทําการวิจัย
ความเจรญิทางดานวัตถทุีข่าดการพฒันาทางจิตใจเปนท่ีมา ของปญหาคุณธรรมจรยิธรรม ทีต่กตํา่

ลงในสังคมไทย สถาบันศูนยสงเสริมและพัฒนาพลังแผนดินเชิงคุณธรรม ไดจัดทําโครงการวิจัยคุณลักษณะ
และกระบวนการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรมของไทย พบวา ระดบัคณุธรรมจริยธรรมในหมู คนไทยลดลงเม่ือ
เทยีบกบัอดตีทีผ่านมาโดยเฉพาะความซือ่สตัย ความรบัผดิชอบ ความมสีต ิสมัปชัญญะ และความมรีะเบยีบ
วินัย (ประภาพรจันทรัศมีและคณะ, 2559, หนา 3) “สภาพสังคมที่เปนอยูทุกวันนี้ผูบริหารสถานศึกษา
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ประพฤติ ปฏิบัติตนขาดศีลธรรม ขาดจริยธรรมไมนอยดังจะพบเห็นจากขาวหนาหนังสือพิมพหรือสื่อแขนง
อืน่ๆอยูบอยๆเชนผบูรหิารทุจรติการซ้ือวสัดุรายหัวนกัเรียนมีแตรายการซ้ือแตไมมรีายการของ เอาไปใชจาย
สวนตัวบางทุจริต การจัดซื้อตางๆผูบริหารโรงเรียนทําอนาจารนักเรียนและเหตุการณตางๆ อีกมากมายใน
พฤติกรรมที่ขาดคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษา” (พลภัทรปนทอง, 2556, หนา 2) 

จากความสําคัญของปญหาการใชคณุธรรมในการบริหารงานของผูบรหิารหากผูบริหาร ขาดคุณธรรม
พรหมวิหาร 4 ดานอุเบกขาและไมมีความซื่อสัตย ตอตนเองตอผูใตบังคับบัญชาและตอหนวยงาน ทําให
สถานศึกษาเกิดปญหานักเรียนขับไลผูบริหารสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา33 (สมศักดิ์ แซจึง, 2558)

ดังน้ันผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหาร
สถานศกึษาอาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา เขต 33 ถงึการนาํ
หลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาคือหลักพรหมวิหาร 4 ไดแก เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขา ซึ่งเปนหลัก
ธรรมสาํหรบันกับริหารมาใชมากนอยเพยีงใดและจะศกึษาจากความคดิเหน็ของครผูสูอนใน โรงเรยีนอาํเภอ
ชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 เพื่อนําเสนอผลวิจัยนี้เปน
ขอมลูใหผบูรหิารสถานศึกษา และหนวยงานอ่ืนๆใชพจิารณาปรับปรงุแกไขการบริหารงานใหมปีระสิทธภิาพ
มากยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพ่ือศึกษาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาอําเภอชุมพลบุรี 

จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33
2.2 เพ่ือเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ

ชมุพลบรีุ จงัหวดัสริุนทร สงักดัสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33โดยจาํแนกตาม เพศ ระดบั
การศึกษา ประสบการณการทํางาน

2.3  เพือ่ศึกษาขอเสนอแนะในการพัฒนาการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถาน
ศึกษาเขต อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

3.  สมมุติฐานการวิจัย 
3.1 ครูผสูอนทีม่เีพศตางกนัมคีวามคดิเหน็ตอการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิาร

สถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุร ีจงัหวัดสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตก
ตางกัน

3.2 ครูผูสอนที่มีระดับการศึกษาตางกันมีความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4 
ของผบูริหารสถานศกึษาเขตอาํเภอชมุพลบรุ ีจังหวดัสรุนิทร สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษามธัยมศึกษา 
เขต 33 แตกตางกัน

3.3  ครผูสูอนทีม่ปีระสบการณการทาํงานตางกนัมคีวามคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลกัพรหม
วิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาเขตอําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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มัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน

4.  ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
4.1 ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษาใน

โรงเรียน เขตอําเภอชุมพลบุรี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ซึ่งจะเปนประโยชน
ในการบริหารงานของโรงเรียน

4.2 ทาํใหไดขอสารสนเทศผลการเปรยีบเทียบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 ของผบูรหิาร
สถานศกึษาอําเภอชมุพลบรีุ สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 33 จาํแนกตาม เพศ ระดบั
การศึกษา และประสบการณการทํางาน

4.3 ทําใหไดขอเสนอแนะและแนวทางในการแกปญหาการบริหารงานโดยใชหลักพรหมวิหาร 4 
ไดแก เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา

4.4 ผลจากการวิจัยทําใหไดขอมูลสารสนเทศที่เปนประโยชนแกผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูเกี่ยวของนําไปเพ่ิมประสิทธิภาพ โดยการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใชในการบริหารงานสถานศึกษา

5.  วิธีดําเนินการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดพัฒนาจากเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ เปนแบบสอบถาม (Ques-

tionnaire) ผูวจิยัสรางข้ึนจากการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวของ มลีกัษณะเปนคาํถามปลายปดและ
ปลายเปด แบงออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการ
ทํางานมีลักษณะเปนแบบสํารวจรายการ (Checklist) 

ตอนที ่2 เปนแบบสอบถามเกีย่วกบัระดบัการบรหิารงานตามหลกัพรมวหิาร 4 ของผบูรหิารสถาน
ศึกษา อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) 5 ระดับ คือ ปฏิบัติในระดับมากท่ีสุดปฏิบัติในระดับมาก
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)

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ
1)  ศึกษาเอกสารและผลงานการวิจัยที่เคยมีผูดําเนินการวิจัยเอาไว
2)  กําหนดกรอบแนวคิดในการสรางเคร่ืองมือการวิจัย  
3) กําหนดวัตถุประสงคในการสรางเครื่องมือการวิจัยโดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ ปรึกษา

วิทยานิพนธ
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4)  รางเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา เขต 
อําเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33

5)  เสนอรางเครือ่งมอืการวิจยักับอาจารยทีป่รึกษาวทิยานิพนธและผูเชีย่วชาญเพ่ือ ตรวจสอบและ
ปรับปรุงแกไข

6)  นําเครือ่งมอืการวจัิยไปทดลองใชกบัประชากรท่ีมลีกัษณะคลายกบักลุมตวัอยางประชากรท่ีจะ
ดําเนินการวิจัยเพื่อหาสัมประสิทธิ์ความเที่ยงของเครื่องมือปรับปรุงแกไขจัดพิมพเครื่องมือฉบับสมบูรณ

การเก็บรวบรวมขอมูล
ผดูาํเนินการวจิยัดาํเนนิการแจกเครือ่งมอืวจิยัเพือ่เก็บรวบรวมขอมลูกบักลมุตวัอยางเปนรายบคุคล 

ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม แลวจําแนกตามปจจัยสวนบุคคล ไดแกเพศ ระดับการศึกษา และ
ประสบการณการทํางาน ตรวจใหคะแนนระดับความคิดเห็น แลวนําไปวิเคราะห

การวิเคราะหขอมูล
1)  แบบสอบถามตอนที่ 1 อธิบายถึงลักษณะขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของครูผูสอน 

ประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา และประสบการณการทํางานวิเคราะหโดยการแจกแจงความถี่
(Frequency Distributions) และคารอยละ (Percentage) เพื่อดูการกระจายของตัวแปรและเสนอขอมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง

2) นาํแบบสอบถามตอนท่ี 2 มาตรวจและใหคะแนนแลวนาํมากรอกขอมลูลงในโปรแกรมสําเรจ็รปู
เพื่อวิเคราะหหาคาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

3) วเิคราะหขอมลูเปรยีบเทยีบการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 จาํแนกตาม เพศ ระดบัการ
ศึกษา และประสบการณการทํางาน โดยใชสถิติ t- test แบบ Independent Samples และเปรียบเทียบ
ความแตกตางระหวางคาเฉล่ีย ของกลุมตัวอยางจําแนกตามประสบการณการทํางาน 3 กลุม โดยใชการ
วิเคราะหความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) หรือ F-test

6.  ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรี

จงัหวัดสริุนทรสงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศกึษา เขต 33 ผลการวจิยัพบวา โดยรวม การปฏบิตัิ
อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวาดานที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ดานกรุณา อยูในระดับ
มากท่ีสดุ รองลงมาคือ ดานเมตตา อยูในระดับมาก และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ําทีส่ดุ คือ ดานมุทติา อยใูนระดับมาก
และเมื่อพิจารณาเปนรายดานแตละดาน มีผลการวิจัยดังนี้ 1) ดานเมตตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ ที่มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุดคือ ผูบริหารมีความเสียสละอยาง
ปราศจากการเห็นแกตัวอยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผูบริหารเปนบุคคลท่ีมีชื่อเสียงและคุณงามความดี 
อยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุดคือ ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และใช
วิจารณญาณพิจารณาอยางสมเหตุสมผล อยูในระดับมาก 2) ดานกรุณา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูใน
ระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวาที่มีการปฏิบัติมากที่สุด คือ ผูบริหารเปนผูมีความรูความ
สามารถ ความเขาใจในหลักสูตรกระบวนการจัดการเรียนการสอนการแนะแนวการวัดผลและการประเมิน
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ผลตลอดจนสามารถจัดระบบการนิเทศการศึกษาภายในไดอยางมีประสิทธิภาพ อยูในระดับมากท่ีสุด รอง
ลงมา คอื ผบูริหารเปนผูมคีวามสามารถสงเสรมิและสนับสนนุในการทาํงานเปนทีมอยใูนระดบัมากทีส่ดุ และ
ขอทีม่คีาเฉลีย่ตํา่ทีส่ดุคือ ผบูรหิารเปดโอกาสใหบคุคลจํานวนมากมีสวนรวมในการกระทําและยอมรับความ
คิดผูอื่น อยูในระดับมาก 3) ดานมุทิตา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ 
ทีม่กีารปฏิบตัทิีส่ดุคอื ผบูริหารเผยแพรผลงานทีด่ขีองผรูวมงานทกุคนอยใูนระดบัมาก รองลงมา คอื ผบูรหิาร
ตองรูจักยกยองและชมเชยผูรวมงานที่ทําความดีตามความเหมาะสมอยูในระดับมาก และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่า
ที่สุดคือ ผูบริหารเปนกําลังใจใหผูรวมงานหรือบุคคลอื่นประสบผลสําเร็จในงานที่ไดรับมอบหมาย อยูใน
ระดับมาก 4) ดานอุเบกขา พบวา โดยรวม การปฏิบัติอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอ ท่ีมีการ
ปฏบิตัทิีส่ดุมากทีส่ดุคอื ผบูรหิารกลาหาญทัง้กายและใจกลาเผชญิกบัเหตกุารณรอนหรอืดวนสามารถควบคมุ
จติใจตนเองไดกลาตดัสินใจ อยใูนระดบัมากทีส่ดุ รองลงมา คอื ผบูรหิารมคีวามเชือ่ม่ันในตนเองไมโลเลเดด็
เดี่ยวในการตัดสินใจ อยูในระดับมากที่สุด และขอที่มีคาเฉลี่ยตํ่าที่สุดคือ ผูบริหารมีความซื่อสัตย ตอตนเอง
ตอผใูตบงัคบับญัชาและตอหนวยงานอยูในระดับมากผลการเปรียบเทียบการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 
4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 33 จาํแนกตามเพศ ระดบัการศกึษา และประสบการณการทาํงาน ดงันีเ้พศ จากการศกึษาความคดิเหน็
ของครูผสูอนทีม่เีพศแตกตางกนั ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทรสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 โดยรวม แตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับสมมติฐานที่ต้ังไว ระดับการศึกษา จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนที่มีระดับการ
ศกึษาแตกตางตางกนั ตอการบรหิารงานตามหลกัพรหมวหิาร 4 โดยรวม ไมแตกตางกนั ซึง่ไมสอดคลองกบั
สมมติฐานที่ตั้งไว ประสบการณการทํางาน จากการศึกษาความคิดเห็นของครูผูสอนท่ีมีประสบการณ 
การทํางานแตกตางกัน ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4โดยรวมแตกตางกัน ซ่ึงสอดคลองกับ
สมมติฐานที่ตั้งไว 

ขอเสนอแนะเก่ียวกับการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ
ชุมพลบุรีจังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สรุปได ดังนี้

ผบูรหิารควรมอบหมายงานใหตรงตอภาระหนาท่ีการปฏบัิตงิานของ และควรมกีารสนบัสนนุใหครู
เขารวมงานและกิจกรรมตางๆที่เกี่ยวของกับหนาท่ีความรับผิดชอบเปดใจใหกวางใหความชวยเหลือความ
ทุกขยากของ ผูใตบังคับบัญชาอยางเปนธรรม ใหกําลังใจไมซํ้าเติมเมื่อมีปญหาเกิดขึ้นกับครูพรอมใหคํา
แนะนาํและคอยชวยเหลอืเพือ่บรรเทาความเดอืดรอนของครมูคีวามยนิดเีมือ่ผอูืน่ไดดดีวยความจรงิใจใชคาํ
พดูทีเ่หมาะสมในการวากลาวตกัเตอืนมกีารบรหิารการวางแผนดวยความเทีย่งธรรมปราศจากอคต ิผบูรหิาร
ควรใหความยตุธิรรม ความเสมอภาค เปดโอกาสใหผใูตบงัคบับญัชา ไดแสดงความคดิเหน็เพือ่ประโยชนตอ
การบริหารงาน 
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7.  อภิปรายผลการวิจัย
จากการสรุปผลการวิจัยการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ 

ชมุพลบุรจีงัหวดัสุรนิทร สงักัดสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 มผีลการวิจยัทีน่าสนใจและ
นํามาอภิปรายผลดังน้ี

7.1  การวิเคราะหการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4 ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอชุมพลบุรี
จงัหวดัสริุนทร สังกดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามัธยมศกึษา เขต 33 ผลการวจิยัพบวาการบรหิารงานตาม
หลักพรหมวิหาร 4 โดยรวม อยูในระดับมาก ที่เปนเชนนี้อธิบายไดวา อันเน่ืองมาจากผูอํานวยการสถาน
ศึกษาและบุคลากรครูในสถานศึกษามีความเขาใจในหลักธรรมพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานและการ
ทํางานไมวาจะเปนผูอํานวยการสถานศึกษาและรองผูอํานวยการสถานศึกษามีพฤติกรรมที่แสดงออกมา
เหมือนกันมุงเนนใหเกิดผลประโยชนใหกับการทํางานและผูรวมงานเปนตัวอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชาซึ่ง
สอดคลองกับพระมนัส อคฺคธมฺโม (กอนใหญ) (2555, หนา 87 - 89) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง “ภาวะผูนําของ
ผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชันกรุงเทพมหานคร” ผลการวิจัยพบวา 
1. ภาวะผูนาํของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชนักรุงเทพมหานครโดย
ภาพรวมอยใูนระดบัมากเมือ่พจิารณาเปนรายดานพบวาอยใูนระดบัมากทกุดานและเรยีงตามลาํดบัจากมาก
ไปหานอยตามคาเฉลี่ยคือดานกรุณาดานมุทิตาดานอุเบกขาและดานเมตตา 2. เปรียบเทียบภาวะผูนาของ
ผบูรหิารตามหลักพรหมวิหารธรรม4โรงเรียนมธัยมศึกษาเขตตล่ิงชนักรงุเทพมหานครจําแนกตามปจจยัสวน
บุคคลตามความคิดเห็นของครูพบวาเมื่อจําแนกตามปจจัยสวนบุคคลไดแกเพศระดับการศึกษาครูผูสอนมี
ความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหมวิหารธรรม 4 โรงเรียนมัธยมศึกษาเขตตล่ิงชัน
กรุงเทพมหานครทั้ง 4 ดานไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 แตเม่ือจําแนกตามปจจัย
สวนบุคคลไดแกอายุประสบการณสอนครูผูสอนมีความเห็นเก่ียวกับภาวะผูนาของผูบริหารตามหลักพรหม
วหิารธรรม 4 โรงเรยีนมธัยมศกึษาเขตตลิง่ชนักรงุเทพมหานครท้ัง 4 ดานมคีวามแตกตางกันอยางมนียัสาํคญั
ทางสถิตทิีร่ะดบั .05 และยังสอดคลองกับงานวิจยัของวิทยา เอือ้งเพ็ชร (2555, หนา 73 - 74) ไดศกึษาวิจัย
เร่ือง “คุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาสุพรรณบุรีเขต 2” ผลการวิจยัพบวา 1) คณุลกัษณะตามหลักธรรมพรหมวิหารธรรมของผูบรหิาร
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสงักดัสาํนักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาสพุรรณบรุเีขต 2 โดยภาพรวมอยใูนระดบัมากเมือ่
พิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมากทั้ง 4 ดานโดยเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยดังนี้คุณลักษณะ
ทางความเมตตาคุณลักษณะทางความมีมุทิตาคุณลักษณะทางความมีอุเบกขาและคุณลักษณะทางความ
กรุณา 2) การเปรียบเทียบคุณลักษณะตามหลักพรหมวิหารธรรมของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสุพรรณบรุเีขต 2 จาํแนกตามตาํแหนงโดยภาพรวมพบวาแตกตางกนัอยางมนียั
สาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั .05 โดยทีร่องผอูานวยการสถานศึกษามคีวามคดิเหน็แตกตางจากครูผสูอนและคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงท่ีสุด คือ ดานกรุณา แปลผลไดอยูในระดับ มากท่ีสุด 
ที่เปนเชนน้ีอธิบายไดวา ผูบริหารมีใจเอื้ออาทรตอครูทั้งในเวลาราชการและนอกเวลาราชการ ใหโอกาสผูท่ี
ทํางานบกพรองไดปรับปรุงตนเอง และเขาไปชวยเหลือดูแลอยางเหมาะสม และยังใหความใสใจ ผูใตบังคับ
บญัชาเม่ือผใูตบงัคับบญัชามีปญหา รวมท้ังยินดีใหคาํปรึกษาและแนะนําในเร่ืองสวนตัวแกเพ่ือนรวมงานใน
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ความเปนจริงแลวผบูริหารสถานศึกษาควรเปนผกูระตุนและชักจงูใหผรูวมงานเกิดการใฝรใูฝศกึษาหาความ
รูเพิ่มเติมอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณัฐวรรณ ฐิตาคม (2556, หนา 90 – 92) ไดศึกษา
เร่ือง การประยุกตใชพรหมวิหาร 4 ในการบริหารงานของผูบรหิารสถานศึกษาสานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา
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
เหน็ตอการบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร 4ของผูบรหิารสถานศึกษา อาํเภอ ชุมพลบุรจีงัหวัดสุรนิทร สงักดั
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 ไมแตกตางกัน ซึ่งไมตรงกับสมมติฐาน ซึ่งอธิบายไดวา 
ผูบรหิารสถานศกึษา ใหความสําคญั และมองผใูตบงัคบับัญชา ท่ีมกีารศกึษาแตกตางกนั ไมมคีวามแตกตาง
กนั อาจเปนเพราะในการทํางานหรือปฏิบตัหินาทีจ่รงิ ครท่ีูมรีะดับการศึกษาท่ีสงูกวาระดับปริญญาตรี อาจ
จะทํางานไดดีไมแตกตางจากครูที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี และ บุคลากรภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา
จะมีการศึกษามาทางดานการศึกษาเปนสวนใหญจึงไมสงผลตอการปรับใชหลักพรหมวิหารธรรม ในการ
บริหารงานโรงเรียนของรัฐ ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัของพลภัทร ปนทอง (2556, หนา 97-99) ไดศกึษาเร่ือง 
การบริหารโรงเรียนของรัฐตามหลักพรหมวิหารธรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศกึษาสมทุรปราการเขต 1 ผลการวจิยั พบวา ในการบรหิารสถานศกึษา ผบูรหิารสถานศกึษา มกีารใชพรหม
วิหาร 4 ในการบริหาร อยูในระดับมากทั้ง 4 ดาน และการเปรียบเทียบความคิดเห็น ที่มีตอการปรับใชหลัก
พรหมวิหารธรรมในการบริหารงานโรงเรียนของรัฐของโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการ
ศกึษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา ครเูจาหนาทีแ่ละนักการท่ีม ีระดับการศึกษา เพศ อายุ อายุในการทํางาน 
ตาํแหนงหนาที ่แตกตางกนั มคีวามคดิเหน็ไมแตกตางกัน ครผูสูอน จาํแนกตาม ประสบการณการทาํงาน มี
ความคิดเห็นตอการบริหารงานตามหลัก พรหมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรีจังหวัด
สุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 แตกตางกัน ซ่ึงตรงกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
ที่เปนเชนนี้ อธิบายวา ครูที่มีประสบการณในการทํางาน มากจะมีมุมมองในการบริหารงานของผูบริหาร
สถานศึกษา โดยใชหลักพรหมวิหาร 4 ไมเหมือนกับครูที่มีประสบการณในการทํางานนอยกวา 

8.  ขอเสนอแนะ
8.1 ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
  8.1.1  สถานศึกษาควรมีงบประมาณในการสงเสริมบคุลากรทางการศึกษาเพ่ือพฒันา ความรู

ความสามารถ
  8.1.2  สถานศกึษาควรสงเสรมิใหบคุลากรทางการศึกษาไดนาํหลกัธรรมทาง พระพทุธ ศาสนา

มาประยุกตใชในการปฏิบัติหนาที่เพื่อเปนแบบอยางที่ดี
8.2  ขอเสนอแนะสําหรับผูปฏิบัติ
  8.2.1 ผบูรหิารควรใหความสําคัญตอการทํางานดวยความรักตอผใูตบงัคบับัญชาอยางยุตธิรรม
  8.2.2  ผูบริหารควรยึดกฎระเบียบของโรงเรียนในการปฏิบัติงานเปนสําคัญ
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8.3 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป
  8.3.1  ควรศึกษาจากกลุมประชากรหรือกลมุตวัอยางโดยรวมจากหนวยงานอ่ืนเพ่ือศกึษาขอมูล

วามีการใชหลักพรหมวิหาร4ในการบริหารงานท่ีมีความเหมือนกันหรือแตกตางกันจากการวิจัยครั้งนี้
  8.3.2  ควรศกึษาความสมัพนัธระหวางผบูรหิารกบัครผูสูอนหรอืเจาหนาท่ีกบัชุมชนทีเ่กีย่วกบั

การบริหารงานตามหลักพรหมวิหาร4หรือตามหลักพุทธธรรมอื่นๆ
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10.  คําขอบคุณ
สารนิพนธเรื่อง การบริหารงานตามหลักพรมวิหาร 4 ของผูบริหารสถานศึกษา อําเภอ ชุมพลบุรี

จังหวัดสุรินทร สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 สําเร็จลงไดเนื่องจากไดรับความ
อนเุคราะหจากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วทิยาเขตรอยเอ็ด และบุคลากรหลายทานท่ีไดกรณุา
ชวยเหลือใหขอมูล ขอเสนอแนะ คาํปรึกษาแนะนําขอขอบพระคุณคณาจารยทกุทานท่ีไดประสิทธิป์ระสาท
วิชาความรูตลอดจนเจาหนาที่เพื่อนสาขาการบริหารการศึกษา ที่ใหคําแนะนําเปนอยางดีมาโดยตลอด


