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บทคัดย่อ
งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค์ ๑) เพื่ อ ศึ ก ษาแนวคิ ด ทฤษฎี จิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรมในพระพุทธศาสนาและศาสตร์ทั่วไป ๒) เพื่อศึกษาพฤติกรรมและจิตสานึกด้านคุณธรรม
จริยธรรมของผู้ บริหารสถานศึกษาในเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษาจัน ทบุ รี 3) เพื่อเสนอ
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณา
การ
ผลการวิจัยพบว่า จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม คือ ผู้บริหารสถานศึกษาในเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาจั น ทบุ รี มี ห ลั ก ธรรมที่ ห ลากหลายในการบริ ห าร ได้ แ ก่ การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ สุจริต ๔ ซึ่งแต่ละสถานศึกษา
สามารถนาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
เพื่อเสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิง
พุทธบูรณาการ มีความจาเป็นต้องใช้หลักธรรมควบคู่ไปกับศาสตร์สมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริม
การบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น โดยยึดหลักการบริหารตนอง การบริหารบุคคล และการบริหารงานใน
หน้าที่ ให้มีความสัมพันธ์กัน
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Abstract
This thesis had three objectives were 1) To study the concept, theory,
conscious mind in the morals and ethics in Buddhism and general science 2) To
study the behavior and conscious mind in the morals and ethics of the school
administrators in the Chanthaburi primary educational service area 3) To present
format for reinforce the conscious mind in the morals and ethics of the school
administrators in Buddhist integration.
The administration process in the Chanthaburi primary educational
service area office 1 by the four sublime states of mind 1) administer school by
the loving-kindness is the heart that want the people in schools have a
happiness 2) administer school by the compassion is the pity that want the
people in schools release from suffering 3) administer school by the
sympathetic joy is the pleasant that the people in schools be successful 4)
administer school by the equanimity is the neutral trust with intellect when the
people in schools suffer what is not desirable from their actions.
Keywords: Strengthening Way, Ethical Conscience, Integrated Buddhist.
๑. บทนา
การศึกษาในปัจจุบันยังไม่ได้ให้ความสาคัญกับการเรียนพระพุทธศาสนาเท่าที่ควร
แต่เดิมแหล่งที่มาของการศึกษาคือวัด พระสงฆ์เป็นครูสอนให้การศึกษาในด้านต่างๆ วัดจึงเป็น
แหล่ ง พั ฒ นาการศึ ก ษาของคนไทยมาตั้ ง แต่ อ ดี ต กาล และสั ง คมไทยเป็ น สั ง คมที่ นั บ ถื อ
พระพุ ท ธศาสนาเป็ น หลั ก การปฏิ รู ป การศึ ก ษาในปั จ จุ บั น จึ ง จ าเป็ น อย่ า งยิ่ ง จะต้ อ งน า
พระพุ ท ธศาสนาเข้า มาเกี่ย วข้องกับ การศึกษา โดยน าการเรีย นการสอนพระพุท ธศาสนามา
ประยุกต์ให้สัมพันธ์กลมกลืนไปกับวิชาต่างๆ การศึกษาทาให้สามารถจัดการกับสถานการณ์
ทั้ ง หมดที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ชี วิ ต อย่ า งถู ก ต้ อ งจึ ง ต้ อ งไม่ แ ยกการศึ ก ษาออกจากชี วิ ต เพราะหาก
การศึกษาไม่ทาให้เข้าใจเรื่องของชีวิต การศึกษานั้นจะไม่เป็นประโยชน์ อาจมีความรู้ท่วมหัวเอา
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ตัวไม่รอด ดังนั้น การศึกษากับการดาเนินชีวิตจึงควบคู่ไปด้วยกัน และชีวิตต้องเป็นชีวิตแห่งการ
เรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยพุทธธรรมนาชีวิต๓
ส่วนด้านการศึกษานั้น ในมาตรา 6 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ๔ ระบุว่า การ
จัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้คู่คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่น
ได้อย่างมีความสุข ซึ่งหนึ่งในยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ คือ การเสริมสร้างธรรมาภิบาลใน
การบริ ห ารจั ด การประเทศ โดยมุ่ ง เสริ ม สร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คมอย่ า งยั่ ง ยื น โดยให้
ความสาคัญกับหลายๆ ด้าน รวมทั้งด้านการเสริมสร้าง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และ
ธรรมาภิบาลให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดาเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสร้างกระบวนการเรียนรู้
ปลูกฝัง จิตสานึก ค่านิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแก่เยาวชน และประชาชนทุก
ระดั บ อย่ า งต่ อเนื่ อง จริง จั ง พร้อมทั้ ง พั ฒ นาภาวะความเป็ นผู้ น าประชาธิ ปไตยที่ มี คุณ ธรรม
จริยธรรม และธรรมาภิบาล๕
ในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวถึงบทบาทของผู้นาคือพระพุทธเจ้าว่า เป็นผู้นา
พาสรรพสัตว์ข้ามสังสารวัฏจนบรรลุพระอรหันต์ได้มีพระสารีบุตร เป็นต้น ๖ และพระพุทธองค์
ทรงแสดงหลักธรรมแก่ผู้นารัฐจนบรรลุพระโสดาบันมีพระเจ้าพิมพิสาร เป็นต้น๗
ตามทัศนคติทางพระพุทธศาสนาถือว่า ผู้นามีความสาคัญมากต่อการบรรลุประโยชน์
ที่ต้องการ ในแง่การฝึกฝนพัฒนาตนเพื่อข้ามพ้นทุกข์ ผู้นาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือพระพุทธเจ้า เพราะ
ทรงเป็ น ผู้ น าของเทวดาและมนุ ษ ย์ ทั้ ง หลาย ๘ เมื่ อ ศึ ก ษาหลั ก ค าสอนเกี่ ย วกั บ ผู้ น าและข้ อ
เปรียบเทียบอุปมาอุปไมยพบว่า ผู้นา คือผู้ที่ดาเนินตนตามหลักความถูก ต้องดีงามเพื่อให้เกิด
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ประโยชน์สุขแก่ผู้ตาม ดังข้อความในอธัมมิกสูตรว่า๙ “เมื่อฝูงโคข้ามน้าไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้ง
ฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้า
ผู้นั้นประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นจะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชา
ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข”๑๐
ผู้นาจึงเป็นผู้มีอิทธิพลที่สามารถส่งผลกระทบต่อความเป็นไปขององค์กรในทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านที่เกี่ยวกับการบริหารและงานบุคคล ดังนั้นในทุกองค์กรจึงจาเป็นต้องมีผู้นา
ที่ดี ผู้นาเป็นองค์ประกอบที่สาคัญของการบริหารงานในองค์การ องค์การจะประสบความสาเร็จ
หรือล้ม เหลวในการด าเนิน งานนั้ น ปั จจั ยส าคัญที่ สุด ก็คือผู้ นา ถ้า องค์การใดได้ ผู้น าที่ มี
ประสิทธิภาพก็จะสามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงาน ตลอดจนทา
กิจกรรมต่างๆ ในองค์การให้สาเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี แต่ในทางตรงกันข้ามถ้าองค์การใดได้ผู้นาที่
ไม่มีประสิทธิภาพ ก็จะไม่สามารถสั่งการและใช้อิทธิพลต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้เชื่อฟังและปฏิบัติ
ตามคาสั่งได้ ซ้าร้ายยังเป็นการทาลายขวัญและกาลังใจของผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีต่อผู้นา ซึ่งจะเป็น
ผลทาให้การปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ในองค์การประสบความล้มเหลว”๑๑
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบางส่วนในประเทศไทยมีความเสื่อมโทรมทางด้านคุณธรรม
และจริยธรรม จึงทาให้การดาเนินชีวิตอย่างผาสุกจะเป็นไปได้ยาก ดังนั้นการดารงชีวิตของมนุษย์
ในสังคมให้มีความสุข ควรยึดหลักพุทธธรรมสาหรับการครองชีวิตของคฤหัสถ์ ที่เรียกว่า ฆราวาส
ธรรม ๔ ประการ๑๒ ได้แก่ (๑) สัจจะ ความจริง คือ ดารงมั่นในสัจจะ ซื่อตรง ซื่อสัตย์จริงใจ พูด
จริง ทาจริง จะทาอะไรก็ให้เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจได้ (๒) ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้
รู้จักปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตนให้ ก้าวหน้าดีงามยิ่งขึ้นอยู่เสมอ (๓) ขันติ อดทน คือ มุ่งหน้า
ทาหน้าที่การงานด้วยความขยันหมั่นเพียรเข้มแข็งอดทน ไม่หวั่นไหว มั่นในจุดหมาย ไม่ท้อถอย
(๔) จาคะ เสียสละ คือ มีน้าใจ เอื้อเฟื้อชอบช่วยเหลือเกื้อกูล บาเพ็ญประโยชน์สละโลภ ละทิฐิ
มานะได้ร่วมงานกับคนอื่นได้ไม่ใจแคบเห็นแก่ตัวหรือเอาแต่ใจตน๑๓
การเป็นผู้ นาให้ประสบความส าเร็จ โดยเป็น ยอดของผู้ นานั้น จะต้องใช้คุณ ธรรม
จริยธรรมประกอบกับความรู้ความสามารถ เพราะการมีคุณธรรมจริยธรรมจะหล่อหลอมบุคคลให้
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ธรรมนูญชีวิตพุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม, พิมพ์
ครั้งที่ ๖๘, (กรุงเทพมหานคร: สานักพิมพ์ระฆังทอง, ๒๕๔๗), หน้า ๔๖.
๑๓
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เป็นผู้มีสุขภาพกายใจและสติปัญญาที่ดี มีความสามารถ มีวิสัยทัศน์ที่ดี ที่กว้างไกล สามารถ
ปกครองบริหารจัดการองค์การให้ถึงความสาเร็จ การชี้นาให้คนส่วนใหญ่มองธรรมะที่เกี่ยวกับ
การบริหารว่าเป็นเรื่องง่าย ทันสมัยและสามารถเกิดผลสัมฤทธิ์ไม่น้อย นาไปสู่แนวคิดการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผู้นาทางจริยธรรมตามแนวพุทธศาสนาเช่นหลักทศพิธราชธรรม เป็นต้น ซึ่งเป็น
การต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นาทางจริยธรรมในอีกมิติหนึ่งที่มีผู้สนใจมากขึ้นเรื่อยๆ ใน
ปัจจุบัน และถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมให้คนทั่วไปในสังคมได้ตระหนักถึงคุณค่าของอารยธรรม
ตะวันออกที่เรามีอยู่แล้วมายาวนานที่อาจจะถูกมองข้าม ซึ่งคุณค่าเหล่านี้ยังรอคอยปราชญ์ที่คิด
ต่อยอดแตกฉานให้แพร่หลายและพัฒนายิ่งๆ ขึ้นไป
จะเห็ น ได้ ว่ า การศึ ก ษาหลั ก ธรรมในพุ ท ธศาสนา แล้ ว น ามาประยุ ก ต์ ใ ช้ ใ ห้ เ กิ ด
ประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นขั้นใด ถือได้ว่าเป็นการดาเนินชีวิตในแนวทางจริยธรรมในความหมายทาง
ศาสนาพุทธ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนาเสนอแนวคิดและแนวปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาเพื่อมา
พัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านคุณธรรมจริยธรรม
ด้ ว ยเหตุ ผ ลดั ง กล่ า วมาข้ า งต้ น ผู้ วิ จั ย มี ค วามสนใจศึ ก ษาเรื่ อ ง แนวทางในการ
เสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ เพื่อให้
ทราบถึงวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ อั นจะเป็นข้อมูลนาเสนอเป็นวิทยานิพนธ์ที่เป็นองค์ความรู้ทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งยังไม่มีการศึกษาวิเคราะห์สรุปไว้เป็นงานวิจัยอย่างเป็นทางการ ผู้วิจัยจึง
ต้องการค้นคว้าและนาเสนอในเรื่องนี้
๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑) เพื่อศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตสานึกด้านคุณธรรมจริ ยธรรมในพระพุทธศาสนา
และศาสตร์สมัยใหม่
๒) เพื่ อ ศึ ก ษาพฤติ ก รรมและจิ ต ส านึ ก ด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมของผู้ บ ริ ห าร
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี
๓) เพื่อเสนอแนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ
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๓.วิธีดาเนินการวิจัย
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) และการ
วิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative) โดยมีการวิจัยดังต่อไปนี้
๑. กาหนดกรอบการวิจัย
โดยการกาหนดกรอบวิจัยตามวัตถุประสงค์ มุ่งเพื่อศึกษา คุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษา พรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ สุจริต ๓ ตามที่ปรากฏในคัมภีร์
พระพุ ท ธศาสนาเถรวาท วิ เคราะห์ความสั ม พัน ธ์ ของหลั กพุ ทธธรรม และทฤษฎีการบริหาร
เพื่อที่จะสามารถนามาเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิง
พุทธบูรณาการ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จันทบุรี เขต 1
๑.๑ ขั้นรวบรวมข้อมูล
เป็นการรวบรวมข้อมูลด้านเอกสารอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับหลักพุทธธรรม หลัก
ทฤษฎีการบริหาร และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ดังต่อไปนี้คือ ๑) ความหมายของคุณธรรม ๒)
ความหมายของจริยธรรม ๓) ความหมายของพฤติกรรมผู้นา ๔) พรหมวิหาร ๔ ๕) สังคหวัตถุ ๔
๖) อิทธิบาท ๔ และ )) สุจริต ๓ ในพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา และเอกสารตารางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
๑.๓ ขั้นเอกสารของบุคคล
หนั ง สื อและเอกสารของนั กวิ ช าการทางด้ า นการบริหารการศึกษาและทางด้ า น
พระพุทธศาสนา เกี่ยวกับพรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 อิทธิบาท 4 สุจริต 3 ดังต่อไปนี้
๑) พุทธทาสภิกขุ
๒) พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
๓) บุคคลอื่นๆ
๑.๔ การสร้างแบบสัมภาษณ์
การสร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ มีขั้นตอนดังนี้
๑.) สร้างแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ โดยการหาค่าความเที่ยงจากผู้เชี่ยวชาญ 5 ท่าน จากนั้น
นาข้อบกพร่องมาปรับปรุงแก้ไข
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๒) นาแบบสัมภาษณ์เ กี่ยวกับการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษาเชิ ง พุ ท ธบู ร ณาการ ที่ ไ ด้ ป รั บ ปรุ ง แล้ ว น าไปสั ม ภาษณ์ ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน ต่อไป
๑.๕ ขั้นสัมภาษณ์บุคคล
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อานวยการสถานศึกษา และครูผู้สอน ดังนี้
๑) ผู้ทรงคุณวุฒิ จานวน ๕ ท่าน
๒) ผู้อานวยการสถานศึกษา จานวน ๑๐ ท่าน
๓) ครูผู้สอน จานวน ๕ ท่าน
๑.๖ ขั้นวิเคราะห์ข้อมูล
นาข้อมูลจากการศึกษาวิเคราะห์ทางทฤษฎี เชิงเหตุปัจจัยด้วยหลักการทางเหตุผล
หนั ง สื อ และเอกสารของนั ก วิ ช าการทางด้ า นพระพุ ท ธศาสนา ผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ผู้ อ านวยการ
สถานศึกษา และครูผู้สอน เพื่อให้มีความชัดเจน และสามารถนามาปฏิบัติได้จริง
๑.๗ ขั้นเรียบเรียงข้อมูล เขียน และสรุป
ดาเนินการเรียบเรียงข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากการค้นคว้า วิเคราะห์และการสัมภาษณ์
จากนั้นนามาเขียนเป็นวิทยานิพนธ์เชิงพรรณนาโวหาร พร้อมทั้งสรุปและนาเสนอ
๑.๘ วิธีดาเนินการวิจัยนี้ จะนาไปสู่
๑) แผนการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิง
พุทธบูรณาการ
๒) เครื่องมือวัดพฤติกรรมในการเสริมสร้างด้านจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ
๓) กระบวนการในการเสริม สร้า งจิต ส านึกด้ านคุณธรรมจริยธรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ
๔. ผลการวิจัย
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
และศาสตร์ส มัย ใหม่ ที่ส่ งเสริมและสามารถแก้ไ ขคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษา จาเป็นต้องมีหลักธรรมทางพระพุ ทธศาสนาเข้ามาส่งเสริมในการบริหารร่วมกับ
ศาสตร์สมัยใหม่ คือภาวะผู้นาหรือพฤติกรรมผู้นาในลักษณะต่างๆ ตามความเหมาะสม และตาม
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บริบ ทของพื้ น ที่ โดยมีหลั กธรรมเป็น พื้ น ฐานคอยกากับ พฤติ กรรมการบริหาร ได้ แก่ การ
บริหารงานตามหลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ และสุจริต ๓ ซึ่งแต่ละสถานศึกษา
สามารถนาหลักธรรมดังกล่าวไปใช้ในการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารและผู้ร่วมงาน
เพื่อเสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในการทางาน
พฤติกรรมด้านจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ จากการสัมภาษณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นฝุายบริหารของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ผู้บริหารสถานศึกษาของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ และครูผู้ สอนของส านักงานเขตพื้น ที่การศึกษา
ประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ พบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นและสิ่งที่ควรส่งเสริมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ โดยผู้ให้สัมภาษณ์ท่านหนึ่งให้ความเห็นว่า การไม่นา
หลักธรรมทางพุทธศาสนามาปรับใช้ในการบริหารงาน อาศัยยึดระเบียบทางราชการอย่างเดียว
อีกท่านหนึ่งให้ความเห็นว่าปัญหาหลักคือ การไม่นาหลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามาเป็นหลัก
ในการครองตน ครองคนครองงาน ซึ่งมีสาเหตุมาจากความเห็นผิดหรือมีมิจฉาทิฐิ ไม่นาหลัก
อริยสัจ ๔ มาใช้วิเคราะห์
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตกต่ า คุ ณ ภาพของคนลดลง ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ อ่ อ นแอ คิ ด
วิเคราะห์ไม่เป็น พึ่งตนเองไม่ได้ หลงใหลในกระแสวัตถุนิยม ยังไม่สามารถเข้าถึงหลักที่แท้จริง
ของหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขาดความเท่าทันในการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเทคโนโลยี
ให้เกิดความสมดุลเหมาะสมกับชีวิตจริง ปัญหาสังคมมากขึ้น ทรัพยากรธรรมชาติถูกทาลายมาก
ขึ้น ยังมีความเหลื่อมล้าทางการศึกษามาก ขาดการบูรณาการการทางานร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น
และหน่วยงานภาคส่วนต่างๆ อย่างแท้จริง ซึ่งสาเหตุของปัญหาคือเกิดวิกฤติผู้นาด้านการศึกษา
ผู้บริหารสถาบันการศึกษาส่วนใหญ่ขาดคุณธรรม ไม่ได้น้อมนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามา
ปฏิบัติอย่างจริงจัง เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม มีการฉ้อราษฎร์บังหลวง
คอร์รัปชั่น ไม่ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนเอง
ให้สมบูรณ์ มุ่งแต่แสวงหาความเจริญก้าวหน้าส่วนตน ไม่สามารถครองตน ครองคน และครอง
งาน ต้องการแต่ตาแหน่ง และใช้แต่อานาจ สอดคล้องกับคากล่าวที่ว่า “บ้าอานาจ ฉ้อราษฎร์บัง
หลวง หลอกลวงลูกน้อง ยกย่องคนชั่ว ” และ “ทาทุกอย่างยกเว้นงานในหน้าที่ ไปทุกที่ยกเว้นที่
ทางาน ทุกหน่วยต้องการยกเว้นต้นสังกัด” ปัญหาในการบริหารสถานศึกษามีหลายด้านทั้งปัญหา
ด้านบุคลากร งบประมาณ ทรัพยากรอื่นๆผู้มีคนเกี่ยวข้องตลอดจนโยบายการทางานในทุกๆ
องค์กรย่อมมีปัญหา อุปสรรค แตกต่างกันไป
จากการสัมภาษณ์เพื่อศึกษาการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัญหาการบริหารมีมากมายหลาย
ด้าน ปัญหาด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนต่า ครูไม่สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามความต้องการของ ไม่ยึดผู้เรียนเป็น
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สาคัญ ไม่นาเทคโนโลยีมาใช้ประกอบการเรียนการสอน และขาดเทคนิคการสอน การขาดแคลน
งบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ การจัดสรรตาแหน่งครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการและจาเป็น ขาดการส่งเสริมให้ทุกคนได้
แสดงศักยภาพในการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในด้านที่ตนมีความถนั ดหรือเชี่ยวชาญ การไป
ราชการในช่วงมีการเรียนการสอน ทาให้การเรียนขาดประสิทธิภาพทางานได้ไม่เต็มศักยภาพ ครู
ขาดความรับผิดชอบไม่ตั้งใจทางานละเลยต่อหน้าที่หลัก ปัญหาการมีหนี้สินมาก จานวนครูไม่
ครบชั้น การไม่รู้จักที่จะพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้า ความอิจฉาริษยาไม่ต้องการให้ผู้อื่นได้ดี และ
การเล่นพรรคเล่นพวก บริหารงานโดยไม่ใช้หลักธรรมมาภิบาล ไม่เข้าใจถึงความแตกต่างระหว่าง
บุคคล ใช้คนไม่ถูกงาน
ด้านการบริหารงานงบประมาณ พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ บุคลากรขาดความ
ประหยัดในการใช้ทรัพยากร ความจากัดด้วยระเบียบและเงื่อนไขการใช้งบประมาณ ขาดแคลน
งบประมาณที่จะใช้พัฒนาสถานศึกษา การใช้งบประมาณไม่ตรงประเด็น บริหารงบประมาณไม่
เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง งบประมาณมีจากัด
ด้านการบริหารงานทั่วไป พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ คือ บริบทของสถานศึกษามีความ
แตกต่างกัน ครูขาดสมาธิ ขาดความเอาใจใส่ และขาดความรับผิดชอบ ครูที่ปฏิบัติหน้าที่สอนมา
ทางานธุรการทาให้ทาการสอนไม่เต็มที่ โรงเรียนขนาดเล็กขาดงบประมาณ การแบ่งงานให้ไม่
ชัดเจน การดูแลนักเรียนไม่ได้ตามเปูาหมาย เกิดข้อบกพร่องในการทางาน ขาดการบูรณาการกับ
หน่วยงานอื่นๆ เกิดความซ้าซ้อนและไม่เชื่อมโยงกัน
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมในพระพุทธศาสนา
และศาสตร์ส มัย ใหม่ ที่ส่ งเสริมและสามารถแก้ไ ขคุณธรรมจริยธรรม พฤติกรรมของผู้ บริหาร
สถานศึกษา และการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นฝุายบริหาร ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑ มีแนวทางในการเสริมสร้าง
จิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณาการ ดังนี้
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการ ตามแนวทางการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑ ตามหลักพรหมวิหาร ๔ (๑) บริหารสถานศึกษาตามหลักเมตตา คือ ความรัก
อยากให้คนในสถานศึกษามีความสุข (๒) บริหารสถานศึกษาตามหลักกรุณา คือ ความสงสาร
อยากให้คนในสถานศึกษาพ้นจากความทุกข์ (๓) บริหารสถานศึกษาตามหลักมุทิตา คือ ความ
ยินดีด้วยเมื่อคนในสถานศึกษาได้ดี (๔) การบริหารสถานศึกษาตามหลักอุเบกขา คือ การวางใจ
เป็นกลางด้วยปัญญาเมื่อคนในสถานศึกษาประสบสิ่งไม่น่าปรารถนาอันเกิดจากการกระทาของ
เขาเอง
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แนวทางการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑
ตามหลักสั งคหวั ตถุ ๔ (๑) บริหารสถานศึกษาตามหลักทาน คือ การให้สิ่ งที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์และเอื้อ เฟอเผื่อแผ่ใหทานแกเพื่อนรวมงาน (๒) บริ ห ารสถานศึ ก ษาตามหลั ก ปิ ย
วาจา คือ การพูดจาสมานสามัคคี การพูดจาเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น (๓) บริหารสถานศึกษา
ตามหลักอัตถจริยา คือการประพฤติเป็นประโยชน์ตนและประโยชน์ของคนอื่น (๔) บริหาร
สถานศึกษาตามหลักสมานัตตตา คือ การวางตัวให้เหมาะสมกับฐานะของตน
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการ ตามแนวทางการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑ ตามหลักอิทธิบาท ๔ (๑) บริหารสถานศึกษาตามหลักฉันทะ คือ มีความพอใจรัก
ใคร่ในการท างาน (๒) บริหารสถานศึกษาตามหลักวิ ริยะ คือ ความพากเพี ย รในการทางาน
(๓) บริหารสถานศึกษาตามหลักจิ ตตะ คือ ความเอาใจใส่ฝักใฝุในการทางาน (๔) บริหาร
สถานศึกษาตามหลักวิมังสา คือ ความหมั่นสอดส่องในเหตุผลของการทางาน
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการ ตามแนวทางการบริหารงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
จันทบุรี เขต ๑ ตามหลักสุจริต ๓ คือ (๑) บริหารสถานศึกษาตามหลักกายสุจริต ความประพฤติ
ชอบด้วยกาย (๒) บริหารสถานศึกษาตามหลักวจีสุจริต ความประพฤติชอบด้วยวาจา (๓) บริหาร
สถานศึกษาตามหลักมโนสุจริต ความประพฤติชอบด้วยใจ
นอกจากนี้ ผลการวิจัยพบว่า แนวทางการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรม
ของผู้บริหารสถานศึกษาในการบริหารตนเอง การบริหารบุคคล และการบริหารงานในหน้าที่
จากคาสัมภาษณ์ สรุปได้ดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารตนเอง ด้านการบริหารบุคคล และด้านการบริหารงานในหน้าที่
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีส่วนสาคัญในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
รวมถึงมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความสาเร็จในสถานศึกษา ด้านบริหารงานวิชาการใช้
หลักธรรมอิท ธิบาท ๔ คือ ฉัน ทะ ความพอใจ วิ ริย ะ ความพากเพี ยร จิ ตตะ ความคิดมุ่ งไป
วิมังสา ความไตร่ตรอง ด้านการบริหารงานบุคคล ใช้หลักธรรมพรมวิหาร ๔ และสังคหวัตถุ ๔
เพื่อยึดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานไว้ในความสามัคคี ด้านการบริหารงานงบประมาณ ใช้หลัก
สุจริต ๓ เพื่อการครองงาน ด้า นการบริหารงานทั่วไปใช้ หลักสั ปปุริส ธรรม ซึ่ง ต้องมี ความ
หลากหลาย ประยุกต์ใช้กับทักษะผู้นาและการตัดสินใจ
หลั กธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาเป็ น สิ่ ง ส าคั ญ มาก ที่ ต้ องน ามาใช้ ในการบริห าร
สถานศึกษาในงานบริหารทั้ง ๔ งาน จึงจะประสบความสาเร็จและเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ด้านการบริหารงานวิชาการ งานบริหารวิชาการเป็นงานสาคัญที่สะท้อนให้เห็นว่า นักเรียนต้องมี
คุณธรรมก่อน จึงทาให้เกิดการเรียนการเรียนรู้ที่ดี หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาจะส่งเสริมให้
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นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ เป็นสิ่งนาให้นักเรียนมีสติปัญญา คิดวิเคราะห์
กว้างไกล และประสบความสาเร็จในการเรียนรู้ ด้านการบริหารงานบุคคล หลักการครองตน
ครองคน ครองงาน ของผู้บริหาร โดยใช้ธรรมทางพระพุทธศาสนา มีความเมตตาธรรม ความ
เข้าใจในชีวิต โดยใช้หลักพรหมวิหาร ๔ สังคหวัตถุ เป็นต้น จะทาให้เกิ ดความสงบสุข ความเห็น
อกเห็น ใจ เกิดความสามั คคี ในหมู่คณะ ทาให้บุคลากรในโรงเรียนพึงพอใจ อัน นาไปสู่ความ
ร่วมมือร่วมใจ ทางานให้เกิดความสาเร็จ ด้านการบริหารงานงบประมาณ งานด้านงบประมาณ
ต้องมี ความซื่ อสั ตย์ สุ จริต การการน าหลั กธรรมทางพระพุท ธศาสนามาใช้ ในการบริหารงาน
งบประมาณ จะเกิดความโปร่งใส ทาให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร เป็นประโยชน์ต่อการ
จัดกิจกรรม ผู้บริหารต้องเน้นย้าให้บุคลากรใช้หลักธรรมาภิบาลอยู่เสมอ จะช่วยให้เกิดความพอพี
ยงในวัสดุอุปกรณ์ ด้านการบริหารงานทั่วไป การบริหารงานทั่วไปจะเกี่ยวข้องกับกิจการนักเรียน
มาก การสร้างให้บุคลากรในที่ทางานเกิดความรับผิดชอบ เอาใจใส่ ใช้หลักอริยสัจ 4 โดยการ
ประชุมปรึกษาหารือสม่าเสมอ จะเป็นการกระตุ้นให้มีความเข้าใจเกิดความละอาย ถ้าไม่สามารถ
ทาให้งานสาเร็จได้
๕. อภิปรายผล
ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษามี ส่ ว นส าคัญ ในการกระตุ้ น ให้ ผู้ ร่ ว มงานอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งมี
ความสุข รวมถึงมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและประสบความสาเร็จในสถานศึกษา โดยจะต้องพัฒนา
ตนเองโดยนาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีส่วนสาคัญในการกระตุ้นให้ผู้ร่วมงานอยู่ร่วมกัน
อย่ า งมี ค วามสุ ข รวมถึ ง มี ก ารพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น และประสบความส าเร็ จ ในสถานศึ ก ษา ด้ า น
บริหารงานวิชาการใช้หลักธรรมอิทธิบาท ๔ คือ ฉันทะ ความพอใจ วิริยะ ความพากเพียร จิตตะ
ความคิดมุ่งไป วิมังสา ความไตร่ตรอง ด้านการบริหารงานบุคคล ใช้หลักธรรมพรมวิหาร 4 และ
สังคหวัต ถุ ๔ เพื่ อยึ ดเหนี่ยวใจบุคคลและประสานไว้ในความสามั คคี ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ใช้หลักสุจริต ๔ เพื่อการครองงาน ด้านการบริหารงานทั่วไปใช้หลักสัปปุริสธรรม ซึ่ง
ต้องมีความหลากหลาย ประยุกต์ใช้กับทักษะผู้นาและการตัดสินใจ
๖. ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาเรื่องแนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของ
ผู้บ ริหารสถานศึกษาเชิง พุ ทธบู รณาการ ผู้ วิ จั ยพบว่า ยั ง มี ข้อเสนอแนะ ได้ แก่ ควรศึกษาเรื่อง
รูปแบบในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาเชิงพุทธบูรณา
การ โดยใช้หลักธรรมอื่นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการบริหารงาน และควรศึกษาถึงระบบหรือ
แนวคิดในการบริหารงานในสถานศึกษาเพื่อให้ทราบถึงการประยุ ก ต์ใช้หลั กพุท ธธรรมอย่า ง
แท้จริง

นางวิมลสิริ บุญมานะ และคณะ

~ ๑๔๕ ~ ปีที่ ๑๓ ฉบับพิเศษ เล่ม ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

๗. สรุป
แนวทางในการเสริมสร้างจิตสานึกด้านคุณธรรมจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา
เชิงพุทธบูรณาการ ที่ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์ผู้ที่มีส่วน
เกี่ย วข้อ งกับ การบริห ารสถานศึก ษา จึ ง มี ความจ าเป็ น ต้ อ งใช้ หลั ก ธรรมควบคู่ ไ ปกั บ ศาสตร์
สมัยใหม่เพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมการบริหารงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริหารจะต้องมีหลักในการ
บริหารตนอง มีหลักในการบริหารบุคคล และมีหลักในการบริหารงานในหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
สถานศึกษามีประสิทธิภาพมากที่สุด
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