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วิถีครองคน: พรหมวิหาร 4 สำาหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี 21
Way of Prolonging People: The 4 Sublime States of Mind 
for the Educational Administrators in the 21

st
 Century

บทคัดย่อ
	 บทความน้ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อเชื่อมโยงแนวทางการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ด้วย
การนำาหลักธรรม	 พรหมวิหาร	 4	 มาประยุกต์ใช้	 โดยการเชื่อมโยงให้เห็นความสำาคัญของการนำาหลักธรรมมาใช้ในการบริหาร
เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่ผู้บริหารและเพื่อประโยชน์ส่วนรวมขององค์กร	 ดังน้ันผู้บริหารการศึกษาซึ่งเปรียบเสมือน
กัปตันเรือที่จะนำาลูกเรือมุ่งสู่เป้าหมายของสถานศึกษาน้ันควรมีหลักธรรมเพื่อใช้ในการครองคน	 ซึ่งหลักธรรมพรหมวิหาร	 4	
อันประกอบด้วย	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	น้ันเป็นหลักธรรมที่เก่ียวข้องในการครองคนและเป็นหลักธรรมที่จดจำาง่าย	
โดยผู้บริหารการศึกษาสามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ภายในสถานศึกษาของตนเองเพื่อให้เท่าทันกับยุค
สมัยที่มีการเปล่ียนแปลง	
คำาสำาคัญ: ผู้บริหารการศึกษา			พรหมวิหาร	4			ศตวรรษที่	21

Abstract

	 This	study	aimed	to	investigate	ways	of	prolonging	people	of	educational	administrators	in	the	
21st	century	based	on	the	employment	of	four	sublime	states	of	mind.	This	application	rests	on	showing	
the	importance	of	utilizing	these	principles	in	order	to	promote	their	morals	and	ethics	and	to	benefit	
their	organizations.	That	is	to	say,	the	educational	administrators	can	be	compared	as	a	ship’s	captain	
directing	their	crew	members	towards	achieving	their	educational	objectives.	Therefore,	the	educational	
organizations	should	employ	the	four	sublime	states	of	mind;	kindness,	compassion,	sympathy	and	neutrality,
which	can	be	easily	remembered.	The	four	sublime	states	of	mind	can	be	employed	the	educational	
organizations	appropriately	so	that	they	can	catch	up	with	changes.
Keywords:	Education	Administrators,	Four	sublime	states	of	mind,	21st	century
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บทนำา
	 กระแสโลกาภิวัตน์	 ในศตวรรษที่	 21	 เป็นยุคแห่งการเปล่ียนแปลงไม่ว่าจะเป็นการเมือง	 เศรษฐกิจ	และสังคม	 เกิด
สังคมก้มหน้าภายใต้ความทันสมัยของเทคโนโลยีและการส่ือสารท่ีก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดย้ัง	 เป็นยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึน
หลายด้าน	 หน่ึงในน้ันคือด้านการศึกษาซึ่งนับว่ามีความสำาคัญอย่างย่ิงในการพัฒนาประเทศ	 เน่ืองจากการศึกษาเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาคน	 โดยการศึกษาเป็นปัจจัยสำาคัญในการส่งเสริมให้คนรู้จักคิด	 รู้จักใคร่ครวญ	 ปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์หรือส่ิง
ใหม่ๆ	 โดยผู้ที่มีบทบาทสำาคัญในการขับเคล่ือนด้านการศึกษา	 คือ	 ผู้บริหารการศึกษา	 จึงเป็นความท้ายทายอย่างมากในการ
บริหารการศึกษาในยุคน้ี	 ซึ่งผู้บริหารการศึกษาจำาเป็นต้องมีองค์ความรู้เก่ียวกับการบริหารงานด้านการศึกษาเพื่อให้ทันกับการ
เปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี	21	สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(2524)		“สังคมและบ้านเมืองใด
ให้การศึกษาที่ดีแก่เยาวชนได้อย่างครบถ้วน	 ล้วนพอเหมาะกันทุกๆ	 ด้าน	 สังคมและบ้านเมืองน้ันก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ	
ซึ่งสามารถธำารงรักษาความเจริญม่ันคงของประเทศชาติไว้	 และพัฒนาให้ก้าวหน้าต่อไปได้โดยตลอด	 ผู้มีหน้าที่จัดการศึกษา
ทุกๆ	 คน	 จึงต้องถือว่าตัวของท่านมีความรับผิดชอบต่อชาติบ้านเมืองอยู่อย่างเต็มท่ีในอันท่ีจะต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เท่ียงตรง	 ถูกต้อง	
สมบูรณ์โดยเต็มกำาลัง	 จะประมาทหรือละเลยมิได้	 ”จากพระบรมราโชวาทสรุปได้ว่าการบริหารน้ันใช่ว่าจะเน้นแต่หลักวิชาการ
อย่างเดียว	 ผู้บริหารการศึกษาต้องคำานึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรม	 สอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว	 (2504)	 “การดำาเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอ	 จะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรม
ประกอบด้วย	ผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความย้ังคิด	นำาความรู้ไปใช้ในทางมิชอบ	ก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์”
	 ดังน้ันผู้บริหารการศึกษาที่ดีควรเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัติทั้งด้านความรู้	 หลักการบริหาร	 ภาวะผู้นำา	 และมี
คุณธรรมจริยธรรม	 ส่ิงเหล่าน้ีจะเป็นตัวบ่องบอกถึงสมรรถภาพของผู้บริหารการศึกษาซึ่งการสร้างคุณธรรมจริยธรรมเพื่อใช้ใน
การบริหารเป็นส่ิงสำาคัญอย่างหน่ึงของผู้บริหารที่จะทำาให้สามารถดำาเนินงานไปด้วยความราบรื่นและบรรลุเป้าหมายขององค์กร
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะเห็นได้ว่านอกจากหลักวิชาการแล้วส่ิงที่จำาเป็นที่จะต้องมีอยู่ในตัวตนของผู้บริหารการ
ศึกษาคือคุณธรรมจริยธรรมหรือการมีหลักธรรมที่จำาเป็นสำาหรับการบริหารจัดการศึกษาเพื่อนำาพาองค์กรสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้	 ซึ่ง
หลักธรรมท่ีผู้บริหารการศึกษานำามาใช้เพ่ือการครองคนมีหลากหลายประการ	โดยหลักธรรมพรหมวิหาร	4	เป็นหลักธรรมท่ีมีการนำา
มาใช้มากท่ีสุดในการครองคน	 เน่ืองจากหลักพรหมวิหาร	 4	 เปรียบเสมือนหลักธรรมประจำาตัวของพุทธศาสนิกชนท่ีดี	 จำาง่าย	 หาก
ทำาได้จะส่งผลดีกับชีวิต	 ซึ่งหมายถึงธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่	 (พงษ์	ณ	พัฒน์,	 2549)	 เป็นหลักธรรมที่จะนำาพา
บุคคลไปสู่ความสำาเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ	ประกอบด้วย	4	ประการ	คือ	1)	เมตตา	หมายถึง	ความรักที่มีต่อบุคคลอ่ืนอย่าง
จริงใจ	 2)	 กรุณา	 หมายถึง	 ความสงสารและเห็นใจพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลต่อบุคคลอ่ืน	 3)	 มุทิตา	 หมายถึง	 การ
พลอยยินดีเม่ือบุคคลอ่ืนได้ดีหรือประสบความสมหวัง	4)	 อุเบกขา	หมายถึง	การวางเฉยหรือปล่อยวางในส่ิงที่สุดวิสัยที่จะช่วย
เหลือได้	สอดคล้องกับ	พระปลัดคำาภา	สิมบิดา	(2552)	ท่ีกล่าวว่า	หลักธรรมพรหมวิหาร	4	เป็นหลักธรรมท่ีสำาคัญในการครองคน
เพราะการท่ีเราสามารถครองใจคนได้ย่อมจะทำาให้การปฏิบัติงานประสบความสำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ	 บทความน้ีมีจุดมุ่งหมาย
เพื่อเสนอแนวทางการนำาหลักธรรมพรหมวิหาร	 4	 มาใช้ในการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ซึ่งเป็นยุคที่มี
การเปล่ียนแปลงเกิดขึ้นมากมาย	 เน่ืองจากการครองคนเป็นการเริ่มต้นที่ดีในการบริหารสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้	สอดคล้องกับแนวคิดท่าน	ว.วชิรเมธี	(2551)	ที่กล่าวว่า	“ผู้นำาที่ดีต้องน่ังอยู่ในหัวใจคน	โดยผู้นำาต้องมีความเข้าอกเข้าใจ
เห็นอกเห็นใจ	 จึงจะได้น่ังอยู่ในใจลูกน้อง”สอดคล้องกับ	 สุรพล	 เครือมโนรมย์	 (2551)	 ที่กล่าวว่าผู้บริหารที่ดีควรใช้พระคุณ
มากกว่าพระเดช	หรืออำานาจบารมีมากกว่าอำานาจทางกฎหมาย
	 บทความน้ีผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเสนอแนวทางการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษท่ี	 21	 ด้วยการนำาหลัก	
พรหมวิหาร 4	อันประกอบด้วยเมตตา	กรุณา	มุฑิตา	และอุเบกขา	มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร	โดยการเชื่อมโยงให้เห็นถึงความ
สำาคัญของหลักธรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม	จริยธรรมซึ่งช่วยให้เกิดผลดีและมีประโยชน์ต่อบุคคลและองค์กร
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แนวคิดคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหารการศึกษา
	 คุณธรรมจริยธรรมเป็นคุณสมบัติที่ดีของทุกคนโดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ดำารงตำาแหน่งผู้บริหารการศึกษาจำาเป็นต้องมี
คุณธรรมจริยธรรมมากกว่าตำาแหน่งอ่ืนๆ	 เน่ืองจากผู้บริหารเป็นผู้ผลักดันให้เกิดการดำาเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
ตามวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	และเพื่อให้เท่าทันกับการเปล่ียนแปลงของระบบการศึกษาในศตวรรษที่	21	ผู้บริหารการ
ศึกษาจึงเป็นหัวใจสำาคัญของสถานศึกษาทุกระดับ	โดยทุกหน่วยงานปรารถนาให้การยอมรับนับถือผู้บริหารที่มีคุณภาพน่ันก็คือ	
เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	มีทักษะความชำานาญงาน	มีประสบการณ์	มีวิสัยทัศน์กว้างไกล	เป็นต้น	แต่ที่เหนือส่ิงอ่ืนใด
คือ	ความเป็นผู้มีคุณธรรมในจิตใจ	และมีจริยธรรมที่น่าเล่ือมใสศรัทธาซึ่งคุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติอันสำาคัญที่
จะเป็นส่วนเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาสามารถครองตน	ครองคน	และครองงานได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้บริหารการศึกษาที่ขาด
คุณธรรมย่อมเป็นเหตุของความเส่ือมของสถานศึกษา	 มักเกิดความแตกแยกของผู้ร่วมงาน	 ขาดขวัญกำาลังใจในการปฏิบัติงาน	
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษาลดลง	ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีคุณธรรมย่อมเป็นที่รักและเป็นที่ยอมรับของผู้ร่วม
งานสามารถนำาพาสถานศึกษาสู่วิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิผล	 แม้ว่าจะมีข้อถกเถียงกันในสังคมอย่างกว้าง
ขวางในทางเลือกระหว่างผู้บริหารที่มีจริยธรรม	 (Ethics)กับผู้บริหารที่มีความสามารถ	 (Competent)	 ทำาให้มีเสียงสะท้อนจาก
สังคมที่ต้องการผู้บริหารที่มีคุณสมบัติพร้อมทั้งสองประการ	คือทั้งเก่งและดี	(สิวลี	ศิริไล,	2550)
	 ดังน้ันผู้บริหารการศึกษาท่ีทรงไว้ซ่ึงคุณธรรมจริยธรรม	 ควรมีหลักธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารตน	 บริหารคน	
และบริหารงาน	ซึ่งล้วนต้องอาศัยหลักธรรมประกอบควบคู่ไปกับความรู้ความสามารถด้านวิชาการ	สอดคล้องกับการศึกษาของ	
นงลักษณ์	วิรัชชัยศจีมาศ	ณ	วิเชียร	และพิศสมัย	อรทัย	(2551)	การสำารวจและสังเคราะห์ตัวบ่งชี้คุณธรรมจริยธรรม	พบว่า
ตัวบ่งชี้ด้านคุณธรรมจริยธรรมของประเทศไทยมีความก้าวหน้าช้ากว่าต่างประเทศ	ขาดระบบเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายทั้งในระดับ
จุลภาคและมหภาค	 รัฐบาลต้องแสดงจุดยืนในเร่ืองคุณธรรมจริยธรรมอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรมซ่ึงตัวบ่งช้ีท่ีเร่งด่วนสำาหรับการ
เฝ้าระวังในสังคมไทยมี	5	ตัวบ่งช้ี	คือ	1)	ความซ่ือสัตย์สุจริต	2)	ความรับผิดชอบ	3)	ความมีสติสัมปชัญญะ		4)	ความขยันหม่ันเพียร
5)	ความมีวินัย	สอดคล้องกับการศึกษาของ	แพรดาว	สนองผัน	(2557)	ที่ศึกษาเรื่อง	ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษ
ที่	21	สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี	เขต	3	พบว่า	ทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่	21	
ประกอบด้วย	11	ทักษะ	คือ	ทักษะด้านเทคนิค	ทักษะด้านมนุษย์	ทักษะด้านความคิดรวบยอด	ทักษะด้านการศึกษาและการสอน	
ทักษะด้านความรู้ความคิด	 ทักษะด้านการบริหาร	 ทักษะด้านการวางแผน	 ทักษะด้านการส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพ	 ทักษะ
ด้านการประเมิน	ทักษะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการส่ือสารการบริหารจัดการ	และทักษะด้านการสร้างทีมงาน	โดย
ทักษะที่มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่สุด	 ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกันอันดับแรก	 คือ	 ทักษะด้านการสร้างทีมงาน	 โดยมีแนวทาง
การพัฒนาทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่เก่ียวข้องกับหลักธรรมพรหมวิหาร	 4	 คือ	 ทักษะด้านมนุษย์	 คือ	 ผู้บริหารควรยึด
หลักพรหมวิหาร	4	มีอารมณ์ดี	ย้ิมแย้มแจ่มใสเข้ากับคนได้	สอดคล้องกับนักรบ	พิมพ์ขาว	(2553)	ที่กล่าวว่า	พรหมวิหาร	4	เป็น
ธรรมของเทพช้ันพรหม	สอดคล้องกับผลการศึกษาของเหมือนฝัน	นาครทรรพ	และธีรพัฒน์	วงศ์คุ้มสิน	 (2558)	 ท่ีพบว่า	พรหม
วิหาร	 4	 มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขในการทำางาน	 เป็นหลักธรรมท่ีจะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคี
ของคนในสังคมคือหลักพรหมวิหารธรรมควรนำามาเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้งเพราะหลักพรหมวิหารธรรมมีเน้ือหา
ครอบคุลมทั้งด้านการกระทำาทางกายวาจาและใจอันนำามาสู่การแก้ไขปัญหา(พระครูปลัดไพฑูรย์เมธิโก	(มหาบุญ),	2557)
	 สรุปได้ว่าผู้บริหารกับหลักคุณธรรมและจริยธรรมควรอยู่ควบคู่กัน	 โดยหลักคุณธรรมจริยธรรมเปรียบ	 	 เสมือนคู่มือ
หรือแนวทางในการปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน	 เป็นเคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจบุคคลให้ประพฤติในทางท่ีถูกท่ีควร	 เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วย			
ส่งเสริมให้ผู้บริหารการศึกษาเป็นท่ียอมรับนับถือแก่ผู้ร่วมงาน	ทำาให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและกำาลังใจ	มีความม่ันคงในการปฏิบัติงาน
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แนวคิดด้านคุณธรรม จริยธรรม
	 ศตวรรษท่ี	21	เกิดการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมายหลายด้าน	โดยเฉพาะโลกแห่งข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี	ส่งผลให้
เป็นสังคมโลกที่สลับซับซ้อนเชื่อมโยงและเคล่ือนไหวเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วตลอดเวลา	ซึ่งการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นในยุคน้ี
ส่วนใหญ่มุ่งเน้นความเจริญด้านนวัตกรรมและส่ิงประดิษฐ์ใหม่ๆ	 เพื่อตอบรับความสะดวกสบายมากกว่าความต้องการพื้นฐาน
ตามแนวคิดของมาสโลว์	(Maslow)	ทำาให้เกิดสังคมที่มีแต่การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดในการดำารงชีวิตภายใต้การเปล่ียนแปลง	
จนขาดความตระหนักด้านคุณธรรมจริยธรรม	 ซึ่งจริงแท้แล้วน้ันคุณธรรมจริยธรรมเป็นพื้นฐานที่สำาคัญของคนทุกคนและทุก
วิชาชีพ	 หากบุคคลใดหรือวิชาชีพใดไม่มีคุณธรรมจริยธรรมเป็นหลักยึดเบื้องต้นแล้วก็ยากที่จะก้าวไปสู่ความสำาเร็จแห่งตนและ
แห่งวิชาชีพน้ันๆ	ที่ย่ิงกว่าน้ันก็คือการขาดคุณธรรมจริยธรรมทั้งในส่วนบุคคลและในวิชาชีพ	อาจมีผลร้ายต่อตนเอง	สังคมและ
วงการวิชาชีพ	 ในปัจจุบันสามารถพบเห็นได้จากการเกิดวิกฤติศรัทธาในวิชาชีพหลายแขนง	 ทั้งวงการวิชาชีพครู	 แพทย์	 ตำารวจ	
ทหาร	นักการเมืองการปกครอง	ฯลฯ	จึงมีคำากล่าวว่าเราไม่สามารถสร้างครูดีบนพื้นฐานของคนไม่ดี	และไม่สามารถสร้างแพทย์	
ตำารวจ	ทหารและนักการเมืองที่ดี	ถ้าบุคคลเหล่าน้ันมีพื้นฐานทางนิสัยและความประพฤติที่ไม่ดี	สอดคล้องกับพระบรมราโชวาท
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	(2525)	“การจะทำางานให้สัมฤทธิ์ผลที่พึงปรารถนา	คือให้เป็นประโยชน์และเป็นธรรมด้วยน้ัน	จะ
อาศัยความรู้แต่เพียงอย่างเดียวมิได้	 จำาเป็นต้องอาศัยความสุจริต	 ความบริสุทธิ์ใจ	 และความถูกต้องเป็นธรรม	 ประกอบด้วย	
เพราะเหตุว่าความรู้น้ัน	 เสมือนเครื่องยนต์ที่ทำาให้ยวดยานเคล่ือนที่ไปได้ประการเดียว	 ส่วนคุณธรรมดังกล่าวแล้ว	 เป็นเสมือน
หน่ึงพวงมาลัยหรือหางเสือ	ซึ่งเป็นปัจจัยที่นำาทางให้ยวดยานดำาเนินไปถูกทางด้วยความสวัสดี	คือ	ปลอดภัย	บรรลุจุดประสงค์”	
	 คุณธรรมและจริยธรรมเป็นหลักการที่มนุษย์ในสังคมควรยึดถือปฏิบัติเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขในสังคมที่
รอบล้อมด้วยการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้น	 ซึ่งคุณธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติตามหลักธรรมที่มีอยู่ด้วยการเรียนรู้จากการอยู่ร่วม
กันเป็นการแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องซึ่งนำาไปสู่สภาวะของความเป็นสุขของผู้ปฏิบัติและบุคคลรอบข้าง	 สอดคล้องกับแนวคิด
ทฤษฏีจริยศาสตร์ของ	 อริสโตเติล	 (Aristotle)	 ที่มองว่าคุณธรรมจริยธรรม	 ส่งให้มนุษย์มองเห็นแต่ส่ิงที่มีคุณค่าเป็นลักษณะ
คุณธรรมเชิงพุทธิปัญญาซึ่งเกิดจากการเรียนการสอน	 การได้รับการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม	 โดยธรรมชาติของมนุษย์ต้อง
อาศัยการอยู่ร่วมกันประพฤติปฏิบัติอย่างถูกต้องร่วมกัน	 คุณธรรมจริยธรรมจะต้องมีลักษณะสภาวะความเป็นกลางซ่ึงความดีหรือ
ลักษณะทางสายกลางเป็นส่ิงที่ทำาได้ยากเพราะต้องสลัดส่ิงที่ติดอยู่ที่ปลายทั้งสองด้านที่เป็นความเข้มข้นและความอ่อนด้อย
ออกเสียก่อนสอดคล้องกับแนวคิดทฤษฎีของคานท์	(Kant)	ที่กล่าวว่า	คุณค่าของการปฏิบัติตามหลักจริยธรมว่าต้องเป็นเจตนา
ท่ีดีและเกิดจากความต้ังใจจริงหรือมีมูลเหตุท่ีจูงใจให้ทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง		โดยเร่ิมจากเหตุการณ์จูงใจท่ีดีจะเป็นเง่ือนไขในการกระทำาดี
และผลจากการกระทำาดีน้ันจะเป็นผลดีและมีประโยชน์	(จำาเริญรัตน์	เจือจันทร์,	2548)	ซึ่งผู้บริหาร	คือ	ผู้ที่ทำางานโดยใช้คนอ่ืน	
ดังน้ันหลักธรรมที่เหมาะสมสำาหรับผู้บริหาร	คือ	พรหมวิหาร	4	ซึ่งหมายถึง	ธรรมของพรหม	หรือ	ธรรมของท่านผู้เป็นใหญ่	เป็น
หลักธรรมที่จะช่วยให้ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชา	 สามารถปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องให้มีความสุข	 และมีขวัญ
กำาลังใจที่จะทำางานให้มีประสิทธิภาพได้มากที่สุด
	 จากท่ีกล่าวมาข้างต้นคงปฏิเสธไม่ได้ว่า	 หลักธรรมเป็นส่ิงท่ีส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้แก่บุคคล	 โดยหลักธรรมกับ
ผู้บริหารน้ันมีความสอดคล้องกันอย่างมหัศจรรย์	ดังน้ันการบริหารจัดการสถานศึกษาหรือองค์การทางการศึกษา	ปัจจัยท่ีสำาคัญ	คือ
การมีผู้บริหารการศึกษาท่ีนำาหลักธรรมมาเป็นแนวทางในการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม		นอกจากน้ีคุณธรรมและจริยธรรม
ยังเป็นองค์ประกอบหน่ึงที่จะสร้างศรัทธาซึ่งเป็นแรงจูงใจให้เกิดความสามัคคีร่วมมือกันปฏิบัติงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายองค์กร
อย่างเป็นหนึ่งเดียว	 ทำาให้ผู้ร่วมงานทุกคนในองค์กรเกิดความเชื่อถือและเชื่อมั่นในตัวผู้บริหาร	 ซึ่งสิ่งเหล่านี้เกิดจากผู้บริหาร
มีหลักธรรมท่ีใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นการใช้หลักธรรมในการครองตน		ครองคน
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หรือครองงาน	 โดยหลักธรรมที่จะสามารถสลายความขัดแย้งและสร้างความสามัคคีของคนในสังคมคือหลักพรหมวิหารธรรม
ควรนำามาเป็นแนวทางในการแก้ไขความขัดแย้ง	 เพราะหลักพรหมวิหารธรรมมีเนื้อหาครอบคุลมทั้งด้านการกระทำาทางกาย	
วาจาและใจอันนำามาสู่การแก้ไขปัญหา	 (พระครูปลัดไพฑูรย์เมธิโก	 (มหาบุญ),	 2557)	 สอดคล้องกับพระธรรมโกศาจารย์	
(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต,	2549)	ที่กล่าวว่า	พรหมวิหารธรรม	4	เป็นธรรมสำาหรับนักบริหาร	โดยนักบริหารที่จะปกครองคนได้ต้อง
อาศัยธรรมที่เรียกว่า	 ธรรมของผู้ใหญ่	 คือ	 มีทั้งความรัก	 ความสงสาร	 เอ้ืออาทร	 และทำาใจให้เป็นกลาง	 น่ันคือ	 การใช้อำานาจ
หน้าที่หรือใช้พระเดชพระคุณควบคุมการบริหาร
	 สรุปได้ว่าหลักธรรมที่จะส่งเสริมให้เกิดคุณธรรม	จริยธรรมแก่ผู้ปฏิบัติน้ันมีอยู่มากมาย	 ล้วนสามารถนำามาประยุกต์
ใช้ตามความเหมาะสมของบริบทหรือสถานการณ์ที่บุคคลกำาลังเผชิญ	 ในที่นี้ผู้เขียนของกล่าวถึง	 หลักธรรมในการครองคน
เน่ืองจากชีวิตประจำาวันของบุคคลทุกคนหนีไม่พ้นการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอ่ืน	 และเม่ือดำารงตำาแหน่งผู้บริหารแล้วน้ัน	 เรื่อง
การครองคนถือว่าเป็นหัวใจสำาคัญในการเริ่มต้นงานที่ดีที่	ตามคำากล่าวที่ได้ยินกันว่า	“คนสำาราญ	งานสำาเร็จ”	โดยความสามารถ
ในการครองคนน้ันเป็นคุณสมบัติหน่ึงของผู้บริหารจำาเป็นต้องมีเน่ืองจาการทำางานใดๆ	 ล้วนไม่สามารถทำาคนเดียวได้	 ซึ่งการ
ปรารถนาดี	การเห็นอกเห็นใจการยินดีกับผู้อ่ืน	และการวางใจเป็นกลางนั้นได้ถูกบรรจุในหลักธรรมพรหมวิหาร	4	อันประกอบ
ด้วย	เมตตา	กรุณา	มุฑิตา	และอุเบกขา	ซึ่งมีความเหมาะสมในการนำามาใช้เป็นแนวทางในการครองคนเน่ืองจากเป็นหลักธรรม
พื้นฐานและจดจำาง่าย

แนวคิดพรหมวิหาร 4
	 พรหมวิหาร	4	เปรียบเสมือนหลักธรรมประจำาตัวของพุทธศาสนิกชนที่ดี	จำาง่าย	ทำาได้จะส่งผลดีกับชีวิต	ซึ่งหมายถึง	
ธรรมของพรหมหรือของท่านผู้เป็นใหญ่	 มีผู้ให้ความหมายของ	 พรหมวิหาร	 4	 ไว้มากมายจากการค้นคว้าและทบทวนผู้เขียน
สามารถสรุปได้ดังน้ี
	 1)	 เมตตา	 (Living	 Kindness)	 ความรักใคร่เอ็นดู	 หมายถึง	 ความปรารถนาดีต่อผู้อ่ืนให้มีความสุข	 ท้ังสุขกายและ
สุขใจ	โดยแผ่ความรักให้กว้างขวางตั้งแต่รักตนเอง	รักบิดามารดา	ญาติพี่น้องมิตรสหาย	ศัตรู	และสัตว์ทั่วไป	เพื่อสร้างมิตรภาพ	
และเห็นคุณค่าของชีวิตมากขึ้นจนไม่กล้ากระทำาความชั่ว	การจะให้ความสุขแก่ผู้อ่ืนทำาได้หลายวิธี	ได้แก่	ช่วยเหลือทางกาย	เช่น	
ช่วยให้ข้าวปลาอาหารแก่คนยากจน	 จูงคนตาบอดหรือคนชราข้ามถนน	 ช่วยเหลือทางวาจา	 โดยการพูดไพเราะ	 ปลอบโยนให้
กำาลังใจแก่คนที่กำาลังเศร้าโศกเสียใจ	 ช่วยเหลือทางใจ	 เช่น	 มีความปรารถนาดีต่อเขา	 ไม่คิดอาฆาตพยาบาท	 (พงษ์	ณ	พัฒน์,	
2549)	 เป็นภาวะของจิตที่มีเย่ือใยไมตรีจิต	 คิดเก้ือกูลด้วยประโยชน์ปราศจากอาฆาตพยาบาล	 มองด้วยสายตาอันแสดงถึงใจ
ท่ีเอิบอาบด้วยความปรารถนาดีให้มีความสุขปราศจากความมุ่งร้ายท่ีเป็นภัยท้ังปวง	 (สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี,	 2539)	
โดยนักบริหารจะต้องมีความรักและความหวังดีแก่เพื่อนร่วมงาน	ความรักจะเกิดได้หากนักบริหารรู้จักมองแง่ดี	หรือส่วนดีของ
เพื่อนร่วมงาน	(พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต),	2549)
	 2)	กรุณา	(Compassion)	คือ	ความสงสารคิดช่วยให้พ้นทุกข์	ใฝ่ใจที่จะปลดเปล้ืองบำาบัดความทุกข์ยาก	(พระพรหม
คุณาภรณ์	(ป.อ.ปยุตฺโต),	2550)	เห็นใจปรารถนาให้ผู้อ่ืนพ้นทุกข์	(พระมหามงคล	สารินทร์,	2557)	คิดจะช่วยให้พ้นทุกข์	เห็น
อกเห็นใจช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกัน	 เป็นการช่วยให้เขาพ้นจากส่ิงที่เบียดเบียนเขาที่ทำาให้เกิดความไม่สบายทางกายและใจ	
เช่น	ช่วยเหลือทางกาย	เช่น	ช่วยคนกำาลังตกน้ำา	ช่วยรักษาพยาบาลคนบาดเจ็บให้รอดพ้นจากอันตราย	(พงษ์	ณ	พัฒน์,	2549)
	 3)	มุทิตา	(Sympathetic	Joy)	ความมีจิตพลอยยินดีเม่ือผู้อ่ืนได้ดีมีความสุข	ความสำาเร็จหรือความเจริญ	หมายถึง	
การแสดงความยินดีปรีดา	เม่ืออ่ืนประสบความเจริญ	เช่น	การเล่ือนฐานะ	ตำาแหน่ง	ยศ	เป็นต้นมุทิตาเป็นคุณธรรมที่สามารถ
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กำาจัดความอิจฉาริษยาและการโกรธเคืองได้	 เพราะการอิจฉาริษยาผู้อ่ืนย่อมมีแต่ความทุกข์	 จิตใจจะหาความสุขสงบไม่ได้	 แต่
บุคคลที่มีมุทิตามีความสุขกายสุขใจ	หน้าตาสดชื่นแจ่มใส	และเป็นที่รักของคนทั่วไปผูกมิตรไว้ได้	สร้างไมตรีกับคนอ่ืนได้ง่าย
	 4)	อุเบกขา	(Neutrality)	ความวางเฉยไม่ดีใจ	ไม่เสียใจเม่ือผู้อ่ืนถึงความวิบัติ	หมายถึง	ความวางใจเป็นกลางตั้งตน
เป็นกลาง	 เม่ือปฏิบัติตาม	 3	 ข้อข้างต้นแล้วไม่เป็นผลด้วยความเที่ยงธรรม	 ไม่เอนเอียงด้วยความรักหรือความชัง	 หรือปกปิด
ความผิดของคนที่ตนรักและโยนความผิดให้คนที่ตนชังเม่ือพิจารณาตามหลักของกฎแห่งกรรมที่ว่า	 ทำาดีได้ดี	 ทำาชั่วได้ชั่ว	 ใคร
ทำากรรมดีย่อมจะได้รับผลดี	ใครทำากรรมชั่ว	ย่อมจะได้รับผลชั่ว	ตัวเราไม่ควรไปดีใจหรือซ้ำาเติมกับความวิบัติของเขาสอดคล้อง
กับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 วันศุกร์	
10	 กรกฎาคม	 2535	 “หลักของคุณธรรม	 คือการคิดด้วยจิตใจที่เป็นกลาง	 ก่อนจะพูดจะทำาส่ิงไร	 จำาเป็นต้องหยุดคิดเสียก่อน	
เพื่อรวบรวมสติให้ตั้งม่ัน	และให้จิตสว่างแจ่มใส	ซึ่งเม่ือฝึกหัดจนคุ้นเคยชำานาญแล้ว	 จะกระทำาได้คล่องแคล่ว	ช่วยให้สามารถ
แสดงความรู้	ความคิด	ในเรื่องต่างๆ	ให้ผู้ฟังเข้าใจได้ง่าย	ได้ชัด	ไม่ผิดทั้งหลักวิชาทั้งหลักคุณธรรม”

แนวคิดพรหมวิหาร 4 ในการครองคนสำาหรับผู้บริหารการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
	 ศตวรรษที่	21	มีการเปล่ียนแปลงระบบการศึกษาด้านต่างๆ	เกิดขึ้นมากมาย	เช่น	การปฏิรูประบบการศึกษา	การปรับ
เปล่ียนหลักสูตร	 การพัฒนาจัดการเรียนการสอนรวมทั้งมาตรฐานผลลัพธ์การเรียนรู้	 โดยการเปล่ียนแปลงเหล่าน้ีล้วนเพื่อให้
สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริงและความเหมาะสมกับบุคคลที่เก่ียวข้องในศตวรรษน้ี	 อาจส่งผลกระทบทั้งที่เป็นรูปธรรมและ
นามธรรมต่อผู้ที่เก่ียวข้องซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาองค์กร	 โดยผลกระทบอาจแตกต่างกันไปตามบริบทและสถานการณ์	
ผู้ที่มีความสำาคัญในการรักษาสมดุลจากการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นนั้นคงหนีไม่พ้นผู้บริหารการศึกษา	 ดังนั้น						
ผู้บริหารการศึกษาควรมีหลักธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการครองคนซึ่งเป็นส่วนสำาคัญในการพัฒนาระบบการศึกษาให้บรรลุ
ตามวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ภายใต้การเปล่ียนแปลงในศตวรรษที่	 21	 จากการทบทวนวรรณกรรมงานวิจัยที่เก่ียวข้องผู้เขียนขอสรุป
แนวคิดการนำาหลักธรรมพรหมวิหาร	4	มาใช้ในการครองคนสำาหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่	21	ดังน้ี
 เมตตา เป็นหลักธรรมแรกของพรหมวิหาร	4		ท่ีผู้บริหารการศึกษาสามารถนำามาใช้ในการครองคน	โดยการมอบความรัก
ความหวังดีแก่ผู้อื่น	 เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารการศึกษาพึงปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาเปรียบเสมือนผู้ร่วมงานมิใช่ลูกน้องซึ่ง
ความรักความเมตาจะเกิดขึ้นเม่ือผู้บริหารมองเห็นส่วนที่ดีของผู้ร่วมงาน	 หากพบข้อบกพร่องของผู้ร่วมงานที่ไม่ได้มีผลกระทบ
ต่อผู้อ่ืนหรือองค์กร	 ผู้บริหารควรมองข้ามและให้อภัย	 ไม่ควรเก็บมาเป็นข้อต่อรองในการบริหารงานรวมทั้งนำาข้อมูลพื้นฐาน
ด้านความสามารถของผู้ร่วมงานมาใช้ในการวางแผนการบริหารคนให้เหมาะกับงาน	ตามแนวคิดPut	the	right	man	on	the	
right	job	ซึ่งการแสดงออกถึงความรักความหวังดีเป็นการช่วยเหลือผู้ร่วมงานทุกคนให้ประสบแต่ประโยชน์และมีความสุขโดย
ทั่วกัน	 ดังน้ันความเมตตาจึงเป็นส่ิงที่ผู้บริหารการศึกษาควรปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานอย่างย่ิงเน่ืองจากในศตวรรษที่	 21	 เกิดการ
เปล่ียนแปลงที่รวดเร็วและมีความก้าวหน้าของเทคโนโลยีด้านต่างๆ	 รวมทั้งมีการแข่งขันสูงเกิดขึ้นในสังคมเพื่อคงความอยู่รอด	
หากผู้บริหารการศึกษาปราศจากความเมตตาในการครองคนแล้ว	ก็มิอาจดำาเนินการใดๆ	เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายของสถานศึกษาได้
 กรุณา เป็นหลักธรรมที่ผู้บริหารการศึกษาปฏิบัติต่อเน่ืองจากความเมตตา	 ซึ่งเกิดขึ้นเม่ือผู้บริหารการศึกษามีความ
เมตาแล้วความกรุณาจะมีผลตามมาโดยอัตโนมัติ	 โดยผู้บริหารท่ีมีจิตใจท่ีเก้ือกูลต่อผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในองค์กร	 และสามารถ
ช่วยเหลือผู้ร่วมงานเม่ือต้องการความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นปัญหาจากการทำางานหรือปัญหาส่วนตัว	 โดยที่
ไม่ทอดทิ้งหรือวางเฉย	 ซึ่งความกรุณาอาจเป็นการสร้างแรงจูงใจให้เกิดขึ้นแก่ผู้ร่วมงานเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมการทำางานให้มี
ประสิทธิภาพ	 หรือเป็นการปฏิบัติตนของผู้บริหารการศึกษาที่มีต่อผู้ร่วมงานโดยการไม่ทำาให้ผู้ร่วมงานต้องทุกข์ใจกับการที่ต้อง
ทำางานกับผู้บริหารการศึกษาที่ไม่มีความกรุณา	เช่น	ผู้บริหารการศึกษาที่มีนิสัยเกรี้ยวกราด	อารมณ์ฉุนเฉียว	ดุด่าว่ากล่าว
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โดยไม่รับฟังเหตุผล	พูดจาดูถูกเหยียดหยาม	หรือใช้วาจาหยาบคาย	ดังน้ันความกรุณาจึงมีความเหมาะสมสำาหรับผู้บริหารการ
ศึกษาที่สามารถนำามาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการเปล่ียนแปลงด้านการศึกษาที่เกิดขึ้นมากมายในศตวรรษที่	21	โดยเริ่มจาก
การพัฒนาหรือปรับปรุงตนเองให้มีความเมตตาต่อผู้อ่ืนความกรุณาก็จะมีผลตามมา
 มุทิตา เป็นหลักธรรมของผู้บริหารการศึกษาสามารถปฏิบัติได้โดยการชื่นชมยินดีเม่ือผู้ร่วมงานประสบความสำาเร็จ
ในหน้าที่การงานหรือประสบผลสำาเร็จในชีวิต	 เป็นพฤติกรรมที่ผู้บริหารการศึกษาร่วมแสดงความยินดี	 หรือส่งเสริมสนับสนุน
ให้ผู้ร่วมงานมีโอกาสพัฒนาความรู้ความสามารถที่มีอยู่ให้เพิ่มขึ้น	 เปรียบเสมือนการสร้างแรงจูงใจในการทำางานของผู้ร่วมงาน
ให้แสดงออกมาอย่างเต็มความรู้ความสามารถรวมทั้งพฤติกรรมแสดงความยินดีเม่ือผู้ร่วมงานได้ดี	 เช่น	 ยินดีเม่ือผู้ร่วมงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ	 เป็นการยินดีโดยไม่เสแสร้งหรืออคติ	 ไม่อิจฉาหรือเกรงว่า	 ผู้ร่วมงานจะได้ดีกว่าตน	 ดังน้ันมุฑิตาจึง
มีความเหมาะสมสำาหรับผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่	 21	 ในการนำามาใช้สำาหรับการครองคน	 เน่ืองจากหลักมุฑิตาเป็นการ
แสดงออกด้านจิตใจที่ผู้บริหารการศึกษาพึงกระทำาต่อผู้ร่วมงาน
 อุเบกขา เป็นหลักธรรมหรือวิธีการของผู้บริหารการศึกษาท่ีจะต้องมีความเป็นกลางไม่เอนเอียงเข้าข้างฝ่ายหน่ึงฝ่ายใด
โดยการต้ังตนเป็นกลางและใช้ปัญญาพิจารณาอย่างมีเหตุผล	 เช่น	 กรณีท่ีเกิดความขัดแย้งของผู้ร่วมงานหรือบุคลากรในองค์การ	
ผู้บริหารการศึกษาควรตัดสินอย่างเที่ยงธรรมภายใต้ข้อมูลเชิงประจักษ์เพื่อสร้างความเชื่อถือแก่ผู้ร่วมงานการวางตัวและการ
วางใจเป็นกลางน้ันควรพิจารณาจากข้อเท็จจริงตามเหตุผลเพื่อนำามาใช้ในการตัดสินใจภายใต้ความถูกต้องและเที่ยงธรรมตาม
หลักเกณฑ์หรือระเบียบขององค์กรแนวทางการนำาอุเบกขามาประยุกต์ใช้ในการครองคนให้เหมาะสมกับศตวรรษที่	21	เช่น	เม่ือ
ผู้ร่วมงานหรือผู้ใต้บังคับบัญชาประสบกับอุปสรรคในการทำางานผู้บริหารควรให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ผ่านพ้นอุปสรรคโดยไม่
ซ้ำาเติมด้วยการลงโทษอย่างไม่เป็นธรรมหรือไร้เหตุผล
 สรุปได้ว่า	 ผู้บริหารการศึกษาเปรียบเหมือนกัปตันเรือ	 ที่นำาหลักธรรมพรหมวิหาร	 4	 ประกอบด้วย	 ความเมตตา
กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	มาใช้ในการบริหารผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งเปรียบเหมือนลูกเรือ	โดยการดูแลเอาใจใส่เสมือนหน่ึงสมาชิก
ในครอบครัวที่พร้อมจะนำาเรือไปสู่เป้าหมายเดียวกันภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมากมายหลายด้านในศตวรรษที่	 21	 ที่
ส่งผลให้คนในสังคมเกิดการแข่งขัน	 ชิงดีชิงเด่นเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม	 ส่งผลให้คนในสังคมมองข้ามคำาว่า
คุณธรรม	จริยธรรม	ท่ีควรมี	ดังน้ันการทำางานต้องได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา	ไม่ใช่ได้แต่งาน	เพ่ือให้ผู้ใต้บังคับบัญชามีความสุขกับการ
ทำางาน	และทำางานอย่างเต็มความสามารถ	 เพราะการทำางานท่ีดีจะต้องประกอบด้วย 3 H	 คือ	Head	 คือ	 คิดปรับปรุงงานท่ีทำาให้ดี
ข้ึน	 มีประสิทธิภาพมากข้ึน	Hand คือ	ลงมือปฏิบัติในส่ิงท่ีได้คิดไว้	Heart	 คือ	ทำางานด้วยหัวใจ	 ซ่ึงเป็นหัวใจท่ีต้องหล่อเล้ียงด้วย				
ความรัก	คือ	รักงานที่ทำา	และรักที่จะทำางานให้ดี

สรุป
	 พรหมวิหาร	4	ประกอบด้วย	เมตตา	กรุณา	มุทิตา	และอุเบกขา	ซึ่งเป็นหลักธรรมที่เหมาะสำาหรับผู้บริหารการศึกษา
ที่จะนำามาเป็นแนวทางในการครองคน	 โดยหลักสำาคัญของการบริหารนอกเหนือจาการบริหารงานแล้วน้ัน	 การบริหารคนถือว่า
เป็นส่ิงสำาคัญไม่น้อยไปกว่าการบริหารงาน	 เน่ืองจากการบริหารงานใดๆ	 ก็ตามหากขาดบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการ
ร่วมคิดร่วมทำา	 อาจทำาให้การบริหารงานน้ันๆ	 ประสบกับความไม่ราบรื่นตามที่ได้วางแผนไว้	 ดังน้ันการบริหารคนเพื่อครองคน
จึงเป็นส่ิงสำาคัญเสมอในการบริหารงาน	 ซึ่งพรหมวิหาร	 4	 เป็นหลักธรรมที่สามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำาวันของผู้บริหารการ
ศึกษาภายใต้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 โดยการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทและสถานการณ์ที่ผู้บริหารการศึกษากำาลัง
เผชิญ	 โดยเมตตาเป็นการทำาให้ผู้อ่ืนสุขย่ิงขึ้น	 กรุณาเป็นการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้เขาพ้นทุกข์ที่มีอยู่	 มุทิตาเป็นการพลอย
ยินดีเม่ือเขาได้ดี	 และอุเบกขาเม่ือเขาเกิดประสบส่ิงไม่ดีก็ไม่ซ้ำาเติมเขา	 ให้วางใจให้เป็นกลาง	 ดังน้ันพรหมวิหาร	 4	 จึงเป็นหลัก
ธรรมหน่ึงที่เหมาะในการนำามาประยุกต์ใช้ในการครองคนของผู้บริหารการศึกษาในศตวรรษที่	21	และทุกยุคทุกสมัย	
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ข้อเสนอแนะ
	 บทความน้ีเป็นอีกความพยายามหน่ึงท่ีจะเชิญชวนให้ผู้บริหารการศึกษานำาหลักพรหมวิหาร	 4	 มาใช้ในการครองคนใน
ศตวรรษท่ี	21	ซ่ึงมีการเปล่ียนแปลงเกิดข้ึนมากมายในระบบการศึกษา	เพ่ือใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป	
โดยผู้บริหารต้องมีความเข้าอกเข้าใจบริบทของตนเอง	โดยมองให้กว้างและลึกถึงหลักธรรม	สอดคล้องกับคำากล่าวที่ว่า	“อยู่สูง
ให้นอนคว่ำาอยู่ต่ำาให้นอนหงาย”	ซึ่ง	“อยู่สูงให้นอนคว่ำา”	หมายถึง	การเป็นผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชาหรือผู้นำาพึงดูแลเอาใจใส่
ทำานุบำารุงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องด้วยดีคือ	 ด้วยความเป็นธรรมตามหลักธรรมพรหมวิหาร	 4	 ที่กล่าวข้างต้นน้ีเพื่อให้ผู้ใต้
บังคับบัญชาหรือลูกน้อง	เกิดขวัญและกำาลังใจในการทำางาน	ส่วน	“อยู่ต่ำาให้นอนหงาย”	หมายถึง	ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้องก็พึง
ปฏิบัติตนต่อผู้บริหาร	หรือผู้บังคับบัญชาด้วยดีรับสนองงานท่านด้วยความยินดี	ต้ังใจจริงและทำางานด้วยความเข้มแข็งเสียสละ	เห็น
ประโยชน์ส่วนรวมและเทศชาติเป็นสำาคัญ
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