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บทคัดย่อ
เมื,อพิจารณาจากบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550 จะพบว่า กฎหมายได้
กําหนดแนวนโยบายพื@นฐานแห่งรัฐด้านการศึกษาเอาไว้ในหมวด 5 ส่วนที, 4 ในมาตรา 80 ซึ,งจะพบว่ารัฐธรรมนู ญ
กําหนดให้เป็ น “หน้าที”, ของรัฐในการทีจ, ะต้องพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับการเปลี,ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม ทัง@ ยังจะต้องจัดให้มีแผนการศึกษาแห่งชาติปรับปรุงหรือ
จัดทํากฎหมายที,มผี ลเป็ นการพัฒนาการศึกษาของชาติตลอดจนจัดให้มกี ารพัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาให้กา้ วหน้าทันการเปลี,ยนแปลงของสังคมโลกรวมทัง@ ปลูกฝั งให้ผูเ้ รียนมีจติ สํานึกของความเป็ นไทย มีระเบียบ
วินยั คํานึงถึงประโยชน์สว่ นรวมและยึดมันในการปกครองระบอบประชาธิ
,
ปไตยอันมีพระมหากษัตริยเ์ ป็ นประมุข
คําสําคัญ: กลยุทธ์, ผูบ้ ริหารโรงเรียน, พรหมวิหาร 4

Abstract
The law of Constitution in Thailand Kingdom 2550 classsification 5 Part 4 Section 80 specify that the
government have responsibility to improve the quality standard of education and education methods in every
class. The government have to prepare the national education plan and set the law that have the good
effect for education. Teachers and education personals should be keep abreast of world event. Students
should be foster in thainess. They should have discipline and consider about The democracy form of
government with the king as Head of state.
Key words: Strategy, School administrators, Four sublime states of mind.

บทนํา
เนื,องจากสังคมปั จจุบนั นี@มปี ั ญหา เกิดความแตกแยก และวุ่นวายอยู่ทุกวันเป็ นเพราะว่าทุกคนละเลยหลัก
ศีลธรรมอันดีงามทางศาสนา และกระทําในสิง, ตรงกันข้ามคือขาดความรักขาดความเมตตา อิจฉาริษยากัน นินทาว่าร้าย
เบียดเบีย นและรังแก่กนั เห็น แก่ตัว ถือ อภิส ิทธิ อํานาจบาตรใหญ่ และมีความคิดเห็นไม่ ตรงกัน ต่ างคนต่ า งก็ถือ
ความคิดของตนเป็ นใหญ่อยู่ตลอดเวลา จนก่อให้เกิดความแตกแยก สังคมจะมีความสงบสุข มีความเจริญก้าวหน้า มี
ความอบอุ่นน่ าอยู่ถ้าหากว่าทุกคนในสังคม หันหน้ามาสนใจและใสใจนํ าเอาหลักธรรมทางศาสนา และเรียนรู้จะอยู่
ร่วมกันอย่างสันติ เข้าอกเข้าใจซึง, กันและกัน ยอมรับในความแตกต่างซึง, กันและกัน ช่วยเหลือกันให้กําลังใจซึง, กันและ

∗

นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย.

กัน และรู้จกั ให้อภัยกันอยู่ตลอดเวลา สังคมที,เราอยู่ปัจจุบนั จะมีความสงบสุขน่ าอยู่อย่างมาก ถ้าหากว่าสมาชิกใน
สังคมแต่ละคนได้นําเอาหลักธรรมพรหมวิหาร 4 มาใช้ ภาวะผู้นํา เป็ นศิลปะอย่างหนึ,งและเป็ นความสามารถส่วนตัว
ของบุคคลในการนําพาและจูงใจเพื,อนร่วมงานหรือผูใ้ ต้บงั คับบัญชาแต่ละคนให้ทาํ งานด้วยความเต็มใจและกระตือรือร้น
เพื,อให้บรรลุวตั ถุประสงค์ขององค์การ และก่อให้เกิดความสงบสุขและร่มเย็นแก่สงั คมต่อไปในการบริหารนัน@ มีหลาย
หมวดธรรม เช่น พรหมวิหารธรรมหรือธรรมประจําใจของผูป้ ระเสริฐ 4 ประการ หรือธรรมประจําใจของผูป้ ระเสริฐ หรือ
ธรรมของผูบ้ ริหาร 4 ประการ เป็ นหลักธรรมเพื,อให้เกิดความรัก ความหวังดี ปรารถนาให้ผูอ้ ,นื มีความสุขและพ้นทุกข์
แล้วแสดงความยินดีในความก้าวหน้าของผูอ้ ,นื และมีความยุตธิ รรมในการให้รางวัลและลงโทษ ผูบ้ ริหารทีใ, ช้หลักพรหม
วิหาร 4 มาเป็ นแนวทางการบริหาร ย่อมเป็ นศูนย์กลางรวมใจ ร่วมงานและสามารถจัดการให้งานการปฏิบตั หิ น้าทีล, ุล่วง
ไปด้วยดี ผูบ้ ริหารสถานศึกษาต้องเพียบพร้อมด้วยคุณสมบัตหิ ลายประการคือมีความรูค้ วามเข้าใจ มีทกั ษะมีคุณธรรม
และลักษณะดีซง,ึ คุณสมบัตเิ หล่านี@ จะบ่งบอกถึงสมรรถภาพของผูบ้ ริหารสถานศึกษานันเอง
, การสร้างคุณธรรมเพื,อใช้ใน
การบริหารเป็ นสิง, สําคัญอย่างหนึ,งของผูบ้ ริหารทีจ, ะทําให้สามารถดําเนินงานไปด้วยความราบรื,นและบรรลุเป้ าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพได้
ดังนัน@ ผูบ้ ริหารในฐานะผูน้ ําทางการศึกษาจึงควรมีแนวปฏิบตั ทิ อ,ี ยู่ในกรอบของคุณธรรม เพราะคุณธรรมเป็ น
เครื,องเหนี,ยวรัง@ จิตใจบุคคลให้ประพฤติในทางทีถ, ูกทีค, วรเป็ นเครื,องมือช่วยส่งเสริมให้บุคคลนัน@ เป็ นทีย, อมรับนับถือแก่
ผู้ร่วมงาน ทําให้ผู้ร่วมงานเกิดขวัญและกําลังใจ รู้สกึ มีความมันคง
, ในการปฏิบตั ิงาน ซึ,งจะส่งผลให้การปฏิบตั ิงาน
1
ดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังพุทธพจน์ทแ,ี สดงให้เห็นถึงความเป็ นผูน้ ําทีด, ไี ว้ว่า “เมื,อฝูงโคข้ามนํ@าไปถ้าโคจ่าฝูง
ไปคดเคีย@ ว โคทัง@ ฝูงก็ไปคดเคีย@ วตามกันในเมื,อโคจ่าฝูงไปคดเคีย@ วในหมู่มนุษย์กเ็ หมือนกันผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง@ ให้เป็ นใหญ่
ถ้าผูน้ นั @ ประพฤติไม่เป็ นธรรมประชาชนชาวเมืองนัน@ ก็จะประพฤติไม่เป็ นธรรมตามไปด้วยหากพระราชาไม่ตงั @ อยูใ่ นธรรม
ชาวเมืองนัน@ ก็เป็ นทุกข์” เมื,อฝูงโคข้ามนํ@ าไปถ้าโคจ่าฝูงไปตรงโคทัง@ ฝูงก็ไปตรงตามกันในเมื,อโคจ่าฝูงไปตรงในหมู่
มนุ ษย์กเ็ หมือนกัน ผูใ้ ดได้รบั แต่งตัง@ ให้เป็ นใหญ่ถ้าผูน้ ัน@ ประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนัน@ ก็จะประพฤติชอบ
ธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตัง@ อยู่ในธรรม ชาวเมืองนัน@ ก็อยู่เป็ นสุข2
2. คุณลักษณะและกลยุทธ์ของผูบ้ ริหาร
1. คุณลักษณะและกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาคุณลักษณะของผูบ้ ริหารสถานศึกษานัน@ มีนักปราชญ์
นักการศึกษาและนักวิชาการ ได้แสดงทรรศนะหรือความคิดเห็นไว้ ดังต่อไปนี@
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิ ตโฺ ต) ได้กล่าวไว้ว่า นักบริหารจะทําหน้าทีส, าํ เร็จลุล่วงไปด้วยดี ถ้ามี
คุณลักษณะ 3 ประการ ดังทีพ, ระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ทุตยิ ปาปณิกสูตร ดังนี@3
1) จักขุมา หมายถึง มีปัญญามองการไกล เช่น ถ้าเป็ นพ่อค้าหรือนักบริหารธุรกิจนัน@ จะต้องรู้ว่าสินค้า
ไหนได้ราคาถูก แล้วนําไปขายทีไ, หนจะได้ราคาแพงในสมัยนี@ต้องรู้ว่าหุน้ จะขึน@ หรือจะตก ถ้าเป็ นนักบริหารทัวไปต้
, อง
สามารถวางแผนและฉลาดในการใช้คนคุณลักษณะข้อแรกนี@ตรงกับภาษาอังกฤษว่า Conceptual Skill คือ ความ
ชํานาญในการใช้ความคิด
2) วิธโู ร หมายถึง การจัดธุระได้ดี มีความเชีย, วชาญเฉพาะด้าน เช่น พ่อค้าเพชร ต้องดูออกว่าเป็ นเพชร
แท้ หรือเพชรเทียม แพทย์หวั หน้าคณะผ่าตัดต้องเชีย, วชาญการผ่าตัดคุณลักษณะทีส, องนี@ตรงกับคําว่า Technical Skill
คือ ความชํานาญด้านเทคนิค
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3) นิสสยสัมปั นโน หมายถึง พึง, พาอาศัยคนอื,นได้ เพราะเป็ นคนมีมนุ ษยสัมพันธ์ดี เช่น พ่อค้าเดินทาง
ไปค้าขายต่างเมืองก็มเี พื,อนพ่อค้าในเมืองนัน@ ๆ ให้ทพ,ี กั อาศัยหรือให้กูย้ มื เงิน เพราะมีเครดิตดี นักบริหารทีด, ตี ้องผูกใจ
คนไว้ได้ คุณลักษณะทีส, ามนี@สาํ คัญมาก“นกไม่มขี น คนไม่มเี พื,อน ขึน@ สู่ทส,ี งู ไม่ได้” ข้อนี@ตรงกับคําว่า Human Relation
Skill คือ ความชํานาญด้านมนุษย์สมั พันธ์
สมบัติ บุญประเคนได้แสดงทรรศนะเกีย, วกับคุณสมบัตขิ องผูบ้ ริหารในยุคปฏิรูปการศึกษาไว้ว่า ต้องมีทงั @
6 ป สรุปได้ดงั นี@
1) ปฏิรปู การทํางานของผูบ้ ริหารแบบนี@จะเป็ นนักคิด นักพัฒนา ปรับเปลีย, นหน่ วยงาน และพัฒนางาน
ตลอดเวลา การดําเนินงานต้องทันต่อการเปลีย, นแปลงของโลก
2) ประชาธิปไตย เป็ นการบริหารงานที,ผู้ใต้บงั คับบัญชาและผู้บงั คับบัญชาจะต้องพบกันครึ,งทาง หา
แนวทางที,พงึ ประสงค์ให้ได้ ผู้บริหารจะต้องตัดสินปั ญหาทีไ, ม่มที างออกให้ได้ ผู้บริหารจะต้องมีบุคลิกภาพ และการ
ทํางานเป็ นประชาธิปไตย
3) ประสาน เป็ นลักษณะของผู้บริหารที,มีประสิทธิภาพมาก ทําตนเป็ นแบบอย่างที,ดี การทํางานจะ
คํานึงถึงผลสําเร็จของงานเป็ นสําคัญ รูจ้ กั ใช้ความสามารถ ของผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ให้เป็ นประโยชน์มากทีส, ุด ให้เกียรติ
และยกย่องอย่างสมศักดิศรี
4) ประนีประนอม บุคลิกลักษณะของผูบ้ ริหารแบบนี@ พยายามไม่ให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชาเกิดความขัดแย้ง สิง,
ใดทีพ, อยอมได้กจ็ ะยอม
5) ประชาสัมพันธ์ ผูบ้ ริหารลักษณะนี@จะมีบุคลิกทีว, ่าจะทําอะไรจะพูดทีไ, หน จะเป็ นเรื,องสําคัญทุกเรื,อง มี
ความสามารถในการโน้มน้าวจูงใจสูง มีมนุษย์สมั พันธ์ทด,ี ี
6) ประชาสงเคราะห์ผบู้ ริหารลักษณะนี@จะให้ความช่วยเหลือผูร้ ่วมงานทุกเรื,อง เป็ นห่วงเป็ นใยตลอดเวลา
จะประสานงานกับหน่วยงานอื,นเพื,อขอความช่วยเหลือเป็ นกัลยาณมิตรกับทุกคน4
เฉลิ มชัย สมท่าให้ความเห็นเกีย, วกับคุณลักษณะทีด, ขี องผูบ้ ริหารสถานศึกษาไว้ดงั นี@
1) ความเป็ นผู้นํา (Leadership) คือ มีอิทธิพลในตนเองสูงกว่า อิทธิพลอื,นๆ ของบุคคลในกลุ่ม และ
สามารถชักนําให้เกิดการเปลี,ยนแปลงในหน่ วยงานได้ คุณสมบัตดิ ้านนี@ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆคือ มีความร่าเริง
แจ่มใสและอดทน สามารถตัดสินใจและชักจูงใจคน มีความรับผิดชอบ ฉลาดและไหวพริบดี มีความอุตสาหะ วิรยิ ะ มี
ความเสียสละ มีบุคลิกภาพดีและมีความเป็ นประชาธิปไตย
2) มีความรูแ้ ละประสบการณ์ (Knowledge and experience) เป็ นคุณสมบัติ ทีเ, กีย, วกับงานในอาชีพของ
ผูบ้ ริหารโดยเฉพาะ เช่นมีความรู้ และประสบการณ์ มีความรูเ้ กีย, วกับธรรมชาติของงาน และรูเ้ ท่าทันเหตุการณ์
3) มีมนุ ษย์สมั พันธ์ท,ีดี (Human relationship) ผู้บริหารจะต้องทํางานร่วมกับบุคคลทัง@ นอกและใน
สถานศึกษา ดังนัน@ ผูบ้ ริหารจําเป็ นต้องเป็ นผูม้ มี นุษยสัมพันธ์ดซี ง,ึ ประกอบด้วย ลักษณะทีส, าํ คัญๆ คือ ยิม@ แย้มแจ่มใส มี
ความเสมอต้นเสมอปลาย ยกย่องชมเชย รับฟั งความคิดเห็นของผูอ้ ,นื มีความยืดหยุ่น เปิ ดเผยและเป็ นกันเอง
4) มีคุณธรรมสูง (Virtue) คุณธรรมเป็ นเครื,องยึดเหนี,ยวจิตใจของผูบ้ ริหารให้ประพฤติแต่สงิ, ทีด, งี ามได้แก่
มีความยุ ติธรรม มีความซื,อสัต ย์สุจ ริต มีความจงรัก ภักดี และศีล ธรรม มีสุขภาพดี (Healthy) คือ มีสุข ภาพกาย
(Physical health) และมีสุขภาพจิตดี (Mental health) สุขภาพจะเป็ นเครื,องเสริมการปฏิบตั ิงานให้ถูกต้องและ
สมํ,าเสมอ5
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สมบัติ บุญประเคน, “ผูบ้ ริหารยุคปฏิรปู การศึกษาตามลักษณะ 6 ป”, วารสารครูขอนแก่น,ปี ท,ี 44 ฉบับที, 2, (สิงหาคม 2544)
, หน้า 20 – 21.
5
เฉลิมชัย สมท่า, “การบริหารโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของผูบ้ ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครูปฏิบตั กิ ารสอนในสังกัด
สํานักงานเขตพืน@ ทีก, ารศึกษาเลยเขต1”, วิ ทยานิ พนธ์ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิ ต, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2547).

จากแนวคิดเกี,ยวกับคุณลักษณะของผู้บริหาร สรุปได้ว่า ผู้บริหารสถานศึกษาควรมีคุณลักษณะเด่นด้าน
ความเป็ นผูน้ ําด้านต่างๆ เช่น ผูน้ ําด้านการจัดระบบ ด้านวิชาการด้านบริหารวิชาการ ด้านสังคมและชุมชน ด้านพัฒนา
ตนเอง เพื,อให้การบริหารสถานศึกษาเป็ นไปตามเป้ าหมาย ผูบ้ ริหารสถานศึกษาจะต้องมีความสามารถในการครองตน
ครองคน และครองงาน พัฒนาตน พัฒนาคนและพัฒนางานให้ทนั เหตุการณ์และทันสมัย มีอุดมการณ์มคี วามเสียสละ
เป็ นประชาธิปไตย เป็ นสิง, ทีจ, ะต้องสร้างให้มขี น@ึ ในตัวผูบ้ ริหารสถานศึกษา เพราะธรรมาภิบาลจะเกิดขึน@ ในโรงเรียนได้
จะต้องมีการนํ าไปปฏิบตั ิ ซึ,งผู้ท,ที ําหน้าที,ในการนํ าหลัก ธรรมาภิบาลไปใช้ในสถานศึกษา คือ ผู้บริหารสถานศึกษา
เนื,องจากเป็ นหน้าทีโ, ดยตรงทีจ, ะนํานโยบายไปดําเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ
4. การนํากลยุทธ์ทางการศึกษาไปปฏิ บตั ิ
ความรูเ้ กีย, วกับกลยุทธ์การนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบตั ิ ในปั จจุบนั ถือว่ายังมีขอ้ จํากัดอยู่มาก เพราะเรา
ยังมีผลงานการศึกษาวิจยั ทางด้านนี@ไม่มากพอ แต่เท่าทีพ, อประมวลมาได้ดงั นี@
มหาวิ ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิ ราช กล่าวถึง กลยุทธ์การนํานโยบายทางการศึกษาไปปฏิบตั ไิ ว้ดงั นี@ 6
1) กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย นโยบายรณรงค์เพื,อการรูห้ นังสือ เป็ นนโยบายทีร, ฐั บาลได้ทุ่ม
โฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างขว้างขวาง โดยอาศัยสื,อวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์อย่าง
ต่อเนื,องตลอดระยะเวลาของการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิ นอกจากนี@ สถานีวทิ ยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียงในสังกัด
กองทัพทีต, งั @ อยู่ในส่วนกลางและท้องถิน, ต่างก็ร่วมมือกับรัฐบาลในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดําเนินนโยบายการรู้
หนังสือ สื,อประเภทหนังสือ แผ่นปลิว แผ่นพับต่างๆ ก็ได้รบั การนํามาใช้มาก ยิง, ไปกว่านัน@ สื,อทีเ, ข้าถึงประชาชนและ
กลุ่มเป้ าหมายมากทีส, ดุ คือ สือ, ประเภทศิลปิ นพืน@ บ้าน เช่น ลิเก หนังตะลุง หมอลํา ฯลฯ ก็ได้รบั การนํามาเพื,อประโยชน์
ในการประชาสัมพันธ์นโยบายในทุกพื@นที,ท,สี ําคัญอีกสื,อหนึ,งที,เข้าถึงตัวกลุ่มเป้ าหมายมากที,สุดเช่นเดียวกันคือ การ
ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจําหมู่บา้ น การประชาสัมพันธ์นโยบายมีความสําคัญในการสร้างความเข้าใจให้
ทัวถึ
, งกับผูเ้ กีย, วข้อง ช่วยจูงใจบุคคลและหน่วยงานทีร, ่วมรับผิดชอบให้เห็นความสําคัญ และมีทศั นคติทด,ี ตี ่อนโยบายกล
ยุทธ์การประชาสัมพันธ์จะต้องดําเนินการอย่างต่อเนื,องตลอดระยะเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ
2) กลยุทธ์การใช้ความสนับสนุ นจากผูน้ ําและผูม้ อี ํานาจ การสนับสนุ นจากผูม้ อี ํานาจเป็ นกลยุทธ์สาํ คัญ
อย่างยิ,งดังที,เ คยกล่า วถึงแล้ว สําหรับการนํ านโยบายการรณรงค์เพื,อ การรู้ห นังสือแห่งชาติไปปฏิบ ัติ ได้ร ับความ
สนั บ สนุ น อย่ า งยิ,ง จากผู้มีอํ า นาจในส่ ว นกลางคือ นายกรัฐ มนตรีแ ละรัฐ มนตรีก ระทรวงที,เ กี,ย วข้อ ง โดยเฉพาะ
นายกรัฐมนตรี (พลเอกเปรม ติณสูลานนท์) จะแสดงตนเป็ นผูน้ ําคนสําคัญในผลักดันการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ กล่าวคือ
นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมในฐานะประธานการประชุมสัมมนาระดับชาติทุกครัง@ มีการเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดประชุม
ชีแ@ จงให้เข้าใจนโยบาย และสังการให้
,
ดูแลเอาใจใส่นโยบายเป็ นระยะๆ นายกรัฐมนตรีเป็ นผูม้ อบรางวัลแก่บุคคลและ
องค์ ก ารสนั บ สนุ น นโยบาย มอบรางแก่ ผู้ ว่ า ราชการจั ง หวัด ที, มี ผ ลงานรณรงค์ ดี เ ด่ น ส่ ว นรั ฐ มนตรี ว่ า การ
กระทรวงศึกษาธิการ (นายชวน หลีกภัย) ได้ให้ความสําคัญกับนโยบายนี@เพราะเห็นว่านโยบายนี@เป็ นนโยบายแก้ปัญหา
สําคัญของชาติ สําหรับผู้นําในระดับภูมภิ าค นโยบายนี@ได้รบั ความสนับสนุ นและร่วมมืออย่างมากจากฝ่ ายปกครอง
โดยเฉพาะ ผูว้ ่าราชการจังหวัดและนายอําเภอ นอกจากนัน@ ผูน้ ําคนสําคัญในท้องถิน, อื,นๆ เช่น ผูน้ ําทางศาสนา ผูบ้ ริหาร
โรงเรียน ผูน้ ําชุมชน พระสงฆ์ ผูอ้ าวุโสในหมู่บา้ น ฯลฯ ยังให้ความสนับสนุนและร่วมมือค่อนข้างมาก จะเห็นว่า กลยุทธ์
การใช้ความสนับสนุนจากผูน้ ําและผูม้ อี าํ นาจ คือ สิง, สําคัญประการหนึ,งทีท, ําให้นโยบายทีน, ําไปปฏิบตั ปิ ระสบผลสําเร็จ
เพราะ ผู้มอี ํานาจสามารถใช้อํานาจสังการตามกฎหมาย
,
เพื,อให้มแี ละใช้บุคคล เครื,องมืองบประมาณ และสิง, อํานวย
ความสะดวกมาสนับ สนุ น โครงการหรือ แผนงาน ในขณะที,ผู้นํ า ในระดับ ต่ างๆ มีอิท ธิพ ลจูง ใจให้บุ ค คลอื,น ๆ เห็น
ความสําคัญของนโยบายและพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุ นให้นโยบายบรรลุผลสําเร็จสําหรับในสังคมไทย ความ
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มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,นโยบายและการวางแผนการศึกษาหน่ วยทีQ 1 – 5, (โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), หน้า 221 – 226.

สนับสนุ นจากผู้มอี ํานาจและกลุ่มผู้นําเป็ นผลมาจากการให้เกียรติยกย่องจากกลุ่มผูร้ บั ผิดชอบที,นํานโยบายไปปฏิบตั ิ
เชิญให้เข้าร่วมโครงการในฐานะประธานคณะกรรมการ กรรมการทีป, รึกษา ประธานกรรมการหรือคณะทํางาน หรือร่วม
เป็ นคณะกรรมการระดับต่างๆ ตามฐานะตําแหน่งและระดับสังคม โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวนําความสัมพันธ์ของ
สายงาน
3) กลยุทธ์การจัดองค์การบริหารและประสานงานที,บูรณาการลดหลันกั
, นตัง@ แต่ระดับชาติจนถึงระดับ
หมู่บา้ น โครงสร้างองค์การรูปแบบนี@มลี กั ษณะเด่นด้านความคล่องตัวในการประสานนโยบายกับการปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปใน
ทิศทางเดียวกันทุกระดับ มีความคล่องตัวด้านการไหลเวียนของข้อมูลข่าวสารสามารถนําปั ญหาอุปสรรคในระดับปฏิบตั ิ
ส่งถึงระดับนโยบายได้รวดเร็ว ช่วยให้ฝ่ายนโยบายปรับแผนให้รบั สถานการณ์ของปั ญหาได้ทนั เวลา ลักษณะสําคัญของ
โครงสร้างองค์การที,นํามาใช้จะต้องมีความยืดหยุ่นสูง เป็ นองค์การเฉพาะกิจที,อาศัยการสื,อสารสัมพันธ์แบบไม่เป็ น
ทางการนํ าแบบเป็ นทางการ ผู้นําจากองค์การเอกชน ผู้นําชุมชน รวมทัง@ ผู้นําของสถาบันทางสังคมอื,นๆ เช่น ผู้นํา
ศาสนา ประมูลนิธิ ฯลฯ ร่วมเป็ นกรรมการในกลไกของโครงสร้างองค์การบริหารและประสานงานแต่ละระดับ
4) กลยุทธ์การประชุมอบรมหรือการสัมมนาปั ญหา การประชุมอบรมมีจุดมุ่งหมายเพื,อสร้างความเข้าใจ
และเพื,อจูงใจบุคคลและหน่วยงานทีร, ่วมรับผิดชอบให้เข้าใจเหตุผลและความสําคัญของนโยบาย และแสวงหาแนวทาง
นํ านโยบายไปปฏิบตั ิให้สําเร็จร่วมกัน หรือผู้เกี,ยวข้องกับการนํ านโยบายไปปฏิบตั ิระดับนํ าจะเป็ นการขยายความรู้
ความคิด มีการแลกเปลี,ยนความเห็นต่ อนโยบายการประชุมอภิปรายหรือการสัมมนาในระหว่างการนํ านโยบายไป
ปฏิบตั ิ จะเปิ ดโอกาสให้บุคคลสําคัญที,รบั ผิดชอบนโยบายได้แลกเปลีย, นประสบการณ์ซ,งึ กันและกัน การพบปะพูดคุย
เพื,อให้คําปรึกษาระหว่างผูป้ ฏิบตั กิ บั ผู้รบั ผิดชอบนโยบาย จะช่วยสร้างความเข้าใจและหาทางช่วยเหลือหากพบว่ามี
ปั ญหา
5) กลยุทธการใช้เอกสารคู่มอื ปฏิบตั ิงาน มีการจัดทําคู่มอื สําหรับผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั งิ านแจกจ่ายแก่
บุคลากรทีร, บั ผิดชอบนโยบาย จัดประชุมชีแ@ จงแนวการปฏิบตั แิ กผูบ้ ริหารและผูป้ ฏิบตั ใิ ห้เข้าใจกระบวนการ ขัน@ ตอนและ
วิธกี ารปฏิบตั ิร่วมกัน ทําความเข้าใจและคลี,คลายปั ญหาแนวปฏิบตั ิหรือข้อคับข้องใจต่างๆในการใช้เอกสารคู่มอื ให้
เข้าใจตรงกัน
6) กลยุทธ์การคัดเลือกผูน้ ําคนสําคัญ ผูน้ ําคนสําคัญทีร, บั ผิดชอบงานบริหารควรได้รบั การคัดเลือกจากผู้
ทีม, ภี าวะผูน้ ําสูง มีทศั นคติทด,ี ตี ่อการบริหารทีเ, น้นกระบวนการมีสว่ นร่วม มีทศั นคติทด,ี ตี ่อนโยบายทีน, ําไปปฏิบตั ิ เคยมี
ประสบการณ์ความสําเร็จจากการเป็ นผูบ้ ริหารโครงการอื,นมาแล้ว
7) กลยุท ธ์ใ นการออกตรวจเยี,ย มผู้ปฏิบตั ิงานในพื@นที, ผู้บริหารโครงการควรมีแผนการตรวจเยี,ย ม
ผูป้ ฏิบตั งิ านตลอดเวลาของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิ มีการจัดสรรงบประมาณเพื,อการตรวจเยีย, ม การตรวจเยีย, มเป็ น
กลยุทธ์ในการเสริมกําลังใจผูป้ ฏิบตั งิ าน การตรวจเยีย, มช่วยให้ผูบ้ ริหารทราบปั ญหาการปฏิบตั ใิ นภาคสนาม การตรวจ
เยีย, มเพื,อให้คาํ แนะนําปรึกษาจะช่วยคลีค, ลายปั ญหาข้อคับข้องใจแก่ผปู้ ฏิบตั งิ าน
8) กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม กํากับดูแล และประเมินผลมีการวางระบบการตรวจสอบควบคุม
กํากับ ดูแลและประเมินผลไว้ชดั เจนตัง@ แต่เริม, ลงมือปฏิบตั ิ การตรวจสอบควบคุมและการกํากับดูแลและการประเมินผล
บางระดับ อาจมอบหมายให้อยู่ในความรับผิดชอบของผูบ้ ริหารโครงการแต่ละระดับโดยให้มกี ารรายงานผลการปฏิบตั ิ
เป็ นระยะ นําผลการประเมินแต่ละระยะมาปรับปรุงแนวปฏิบตั ิ และหาทางเสนอแนะการแก้ปัญหาจากกลไกขององค์การ
ในระดับทีร, บั ผิดชอบให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาการทํางาน การประเมินผลแบบลึกควรให้เป็ นหน้าทีข, ององค์การหรือ
ทีมงานอิสระ เช่น ทีมนักวิจยั ประเมินผลนโยบายจากมหาวิทยาลัย
9) กลยุทธ์การให้รางวัลและสิง, ตอบแทน การให้รางวัลและสิง, ตอบแทนเป็ นการให้สงิ, เสริมแรงทางบวกแก
ผูป้ ฏิบตั งิ าน การให้สงิ, เสริมแรงสามารถกระทําได้หลายลักษณะ ขึน@ อยู่กบั ความเหมาะสมของผูร้ บั และผูใ้ ห้ เช่น ให้ของ
ทีร, ะลึก ให้ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องให้เป็ นบุคคลดีเด่น ให้คําชมเชย มอบโล่เกียรติยศ หรืออาจเป็ นค่าตอบแทนแก่ผู้
ปฏิบตั ทิ ม,ี ผี ลงานดีเด่น เพื,อส่งเสริมกําลังใจแกผูอ้ ุทศิ ตนให้แกนโยบาย

ผลการวิจยั เรื,องแผนการสนับสนุ นโรงเรียนผูน้ ําการเปลีย, นแปลงโดยศึกษาความต่อเนื,องของกิจกรรมของ
เบอร์แมน และคณะ พบกลยุทธ์ 2 ประการ ทีท, าํ ให้ครูมแี รงจูงใจทีจ, ะปรับปรุงการเรียนการสอนอยู่สมํ,าเสมอและดําเนิน
ต่อไป แม้ว่ารัฐบาลกลางจะสิน@ สุดการให้ความสนับสนุนทางการเงินแล้วคือ
1. กลยุทธ์การมีสว่ นร่วม การมีสว่ นร่วมของครูในกระบวนการตัดสินใจและการปรับแนวปฏิบตั ดิ า้ นการเรียน
การสอนร่วมกัน การมีสว่ นร่วมของครูในกระบวนการตัดสินใจและการปรับแนวการสอนร่วมกันทําให้ครูรสู้ กึ เป็ นเจ้าของ
งานที,ร่วมกันทํา ครูจะช่วยกันเลือกวิธกี ารทีก, ําหนดไว้ในโครงการมาปฏิบตั ใิ ห้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของแต่ละ
โรงเรียน แนวทางการทํางานแบบมีสว่ นร่วมคือ การประชุมปรึกษาหารือและอาศัยทรัพยากรจากท้องถิน,
2.กลยุท ธ์ก ารสนับสนุ นจากฝ่ ายบริห าร การสนับ สนุ น จากฝ่ ายบริหารคือกลยุ ทธ์สําคัญ ยิ,งที,ทํา ให้ค รูมี
แรงจูงใจทีจ, ะปรับปรุงการเรียนการสอนและการทํางานอย่างต่อเนื,อง การสนับสนุ นของฝ่ ายบริหารทีเ, ป็ นประโยชน์ต่อ
ครูคอื การฝึกอบรม การอํานวยความสะดวกให้ครูในการจัดประชุม ช่วยเหลือครูดา้ นการเชิญทีป, รึกษาจากข้างนอกมา
ให้คาํ แนะนํา เข้าไปเยีย, มและสังเกตการณ์ทาํ งานของครู และให้ความช่วยเหลือครูในด้านอื,นๆ
กล่าวโดยสรุปกลยุทธ์การนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะนโยบายทีม, เี นื@อหาทางด้านความเสมอ
ภาคทางการศึกษา ควรดําเนินการด้วยกลยุทธ์ 9 ประการคือ 1) เผยแพร่ข่าวสารนโยบายให้เข้าใจกว้างขวางและ
ต่อเนื,อง 2) ใช้ความสนับสนุ นจากผู้นําและผู้มอี ํานาจ 3) จัดองค์การบริหารและประสานงานที,บูรณาการลดหลันกั
, น
อย่างเหมาะสม ทุกระดับเพื,อรับผิดชอบนํานโยบายไปปฏิบตั ิ 4) ประชุมอบรมหรือสัมมนาปั ญหานโยบายเป็ นระยะ
สมํ,าเสมอ 5) แจกจ่ายเอกสารแนวปฏิบตั ิแก่ผู้เกี,ยวข้องทุกระดับ 6) คัดเลือกผู้นําคนสําคัญที,มคี ุณลักษณะเป็ นนัก
ประชาธิปไตยที,มภี าวะผูน้ ํ าสูง 7) ออกตรวจเยี,ยมผู้ปฏิบตั ิงานในพืน@ ทีส, มํ,าเสมอ 8) ตรวจสอบควบคุมกํากับดูแลและ
ประเมินผลเป็ นระบบ 9) ให้รางวัลและสิง, ตอบแทนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านดีเด่น และการนํานโยบายในระดับห้องเรียนไปปฏิบตั ิ
เพื,อให้ครูมแี รงจูงใจที,จะนํ าเทคนิควิธกี ารสอนใหม่ๆ มาใช้อยู่อย่างสมํ,าเสมอและต่อเนื,อง กลยุทธ์สําคัญที,ควรเลือก
นํามาใช้ คือ การให้ครูมสี ว่ นร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และดําเนินการและผูบ้ ริหารให้ความสนับสนุนช่วยเหลือ

4. ผูบ้ ริ หารโรงเรียนตามหลักพรหมวิ หาร 4
พระไตรปิ ฎกภาษาไทย พ.ศ. 2539 ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเฉลิม พระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั เนื,องในการจัดงานฉลองสิรริ าชสมบัติ 60 ปี ได้กล่าวไว้ว่า พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึง พรหมวิหาร 4 กับ
โทณะพราหมณ์ ไว้ใ น อังคุ ตตรนิ กาย ปั ญจกนิ บาต ว่ า ดูก รโทณะ ก็พราหมณ์ เ ป็ นผู้เ สมอด้ว ยพรหมอย่างไร คือ
พราหมณ์ในโลกนี@เป็ นอุภโตสุชาติทงั @ ฝ่ ายมารดาและบิดามีครรภ์เป็ นทีถ, อื ปฏิสนธิหมดจดดีตลอด 7 ชัวบรรพบุ
,
รุษไม่มี
ใคร จะคัดค้านติเตียนได้โดยอ้างถึงชาติ เขาประพฤติโกมารพรหมจรรย์เรียนมนต์อยู่ตลอด 48 ปี ย่อมแสวงหาทรัพย์
สําหรับบูชาอาจารย์ เพื,ออาจารย์โดยธรรมอย่างเดียวไม่แสวงหาโดยไม่เป็ นธรรม ก็ธรรมในการแสวงหานัน@ อย่างไรคือ
ไม่ใช่แสวงหาด้วยกสิกรรมพาณิชย์กรรมโครักขกรรม การเป็ นนักรบการรับราชการ ศิลปะอย่างใดอย่างหนึ,ง เขาถือ
กระเบือ@ งเทีย, วภิกขาจารอย่างเดียว มอบทรัพย์หรับบูชาอาจารย์ แก่อาจารย์แล้ว ปลงผมและหนวดนุ่ งห่มผ้ากาสายะ
ออกบวชเป็ นบรรพชิต เขาบวชแล้วอย่างนี@ มีใจประกอบด้วยเมตตาแผ่ไปตลอดทิศหนึ,งอยู่ ทิศที, 2 ทิศที, 3 และทิศที, 4
ก็เ หมือ นกัน ตามนั ย นี@ ท ัง@ เบื@อ งบน เบื@อ งล่ า ง เบื@อ งขวางแผ่ ไ ปตลอดโลก ทัว, สัต ว์ทุ ก เหล่ า ในทุ ก สถานด้ว ยใจ
ประกอบด้ว ยเมตตา อัน ไพบูล ย์ถึง ความเป็ น ใหญ่ หาประมาณมิไ ด้ไ ม่ มีเ วร ไม่ มีค วามเบีย ดเบีย นอยู่ต่ อ ไปมีใ จ
ประกอบด้วยกรุณา ประกอบด้วยมุทติ า ประกอบด้วยอุเบกขา แผ่ไปด้วยทิศหนึ,งอยู่ ทิศที, 2 ที3, ที, 4 ก็เหมือนกันตาม
นัยนี@ ทัง@ เบือ@ งบน เบือ@ งล่าง เบือ@ งขวางแผ่ไปตลาด โลก ทัวสั
, ตว์ ทุกเหล่า ในทีท, ุกสถานด้วยใจประกอบด้วยอุเบกขา อัน
ไพบูลย์ ถึงความเป็ นใหญ่ หาประมาณมิได้ไม่มเี วร ไม่มคี วามเบียดเบียนอยู่ เธอเจริญพรหมวิหาร 4 ประการนี@แล้ว เมื,อ
ตายไปย่อมเข้าถึงสุคติพรหมโลกดูกรโทณะ พราหมณ์เป็ นผูว้ ่าเสมอด้วยพรหมอย่างนี@แล7
7
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโฺ ต) ได้กล่าว องค์ประกอบของพรหมวิหารธรรมไว้ 4 ประการ ได้แก่ 8
1. เมตตา คือความรัก ปรารถนาดีอยากให้เขามีความสุข มีจติ อันแผ่ไม่ตรีและคิดทําประโยชน์แก่มนุ ษย์สตั ว์
ทัวหน้
, า
2. กรุณา คือ ความสงสาร คิดช่วยให้พน้ ทุกข์ ใฝ่ ใจในอันทีจ, ะปลดเปลือ@ งบําบัดความทุกข์ยากเดือดร้อนของ
ปวงสัตว์
3. มุทติ า คือ ความยินดี ในเมื,อผูอ้ ,นื อยู่ดมี สี ขุ มีจติ ผ่องใสบันเทิง กอปรด้วยอาการแช่มชื,นเบิกบานอยู่เสมอ
ต่อสัตว์ทงั @ หลายผูด้ าํ รงในปกติสขุ พลอยยินดีดว้ ยเมื,อเขาได้ดมี สี ขุ เจริญงอกงามยิง, ขึน@ ไป
4. อุเบกขา คือ ความวางใจเป็ นกลาง ไม่เอนเอียงด้วยรักและชัง พิจารณาเห็นกรรมทีส, ตั ว์ทงั @ หลายกระทํา
แล้ว อันควรได้รบั ผลดีหรือชัว, สมควรแก่เหตุอนั ตนประกอบ พร้อมทีจ, ะวินิจฉัยและปฏิบตั ไิ ปตามธรรม รวมทัง@ รูจ้ กั วาง
เฉยสงบใจมองดู ในเมื,อไม่มกี จิ ทีค, วรทํา
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิ ตโฺ ต) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพรหมวิหาร 4 ประการ ไว้ว่า9
1. เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ทีป, รารถนาให้ผอู้ ,นื มีวามสุข นักบริหารจะต้องมีความรักและความหวังดี
แก่เพื,อนร่วมงานความรักจะเกิดได้ถา้ นักบริหารรูจ้ กั มองแง่ดี หรือส่วนดีของเพื,อนร่วมงาน
2. กรุณา คือความสงสารเห็นใจ ปรารถนาให้ผู้อ,ืนพ้นทุกข์ เมื,อเพื,อนร่วมงานประสบเคราะห์กรรม นัก
บริหารต้องมีความสงสาร หวันใจ
, และคิดหาทางช่วยให้เขาพ้นทุกข์นัน@ ความสงสารจะเกิดขึน@ ได้กต็ ่อเมื,อนักบริหารเปิ ด
ใจกว้าง รับฟั งความคิดเห็นของคนอื,น
3. มุทติ า คือ ความรูส้ กึ พลอยชื,นชมยินดีเมื,อผูอ้ ,นื ได้ดมี สี ขุ นักบริหารต้องมีความรัก นักบริหารต้องส่งเสริม
ให้คนทํางานมีโอกาสพัฒนาความรู้ ความสามารถจนได้เลือนตําแหน่ งสูงขึน@ โดยไม่กลัวว่าลูกน้องจะขึน@ มาทาบรัศมี
เขาไม่กดี กันใคร แต่เปิ ดโอกาสให้ทุกคนได้ทาํ งานแสดงความสามารถเต็มที, และพลอยชื,นชมยินดีในความก้าวหน้าของ
คนร่วมงาน มุทติ าจะทําลายความริษยาในใจนักบริหารยุตธิ รรมในการให้รางวัลและลงโทษ ข้อสําคัญคือนักบริหารต้อง
รูเ้ ท่าทันคนร่วมงานทุกคน
4. อุเบกขา คือ ความรูส้ กึ วางเฉยเป็ นกลางไม่ลาํ เอียงเข้าข้างคนใดคนหนึ,งนัน, คือความ นักบริหารทีไ, ม่รูเ้ ท่า
ทันเพื,อนร่วมงาน ไม่รูเ้ ท่าทันสถานการณ์อาจวางเฉยได้เหมือนกัน แต่การวางเฉยเช่นนัน@ เรียกว่า “อัญญาณุ เบกขา”
คือวางเฉยเพราะโง่ ซึง, ไม่ใช่สงิ, ทีด, ี
พระธรรมกิ ตติ วงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของพรหมวิหารธรรมนัน@ มี 4 ประการ คือ10
1. เมตตา ความจริงใจ ความรัก ความปรารถนาดีต่อผูอ้ ,นื ไม่มเี ล่หเ์ หลีย, มดูได้จากสีหน้าทีบ, ่งบอกคือยิม@ แย้ม
แจ่มใส และดูจากการกระทําทีม, ุ่งหวังให้ผอู้ ,นื มีดยี งิ, ๆขึน@ ไป
2. กรุณา ความสงสาร ความเห็นอกเห็นใจต่อเพื,อนมนุษย์ร่วมโลกยามเห็นผูอ้ ,นื มีความลําบากก็ทนอยู่ไม่ได้
ต้องแสดงออกมาด้วยการเข้าช่วยเหลือเจือจุน ด้วยความเต็มใจเสมอ ในทํานองสุขก็สขุ ด้วย นันเอง
,
3. มุทติ า ความชื,นชมยินดีในความสําเร็จสมหวังของผูอ้ ,นื ไม่แสดงความอิจฉาริษยาด้วยการทนดูเห็นคนที,
เขาได้ดกี ว่าตัวไม่ได้ ดูได้จากการไปแสดงไมตรีจติ ต่อบุคคลอื,นหรือชื,นชมต่อมความสําเร็จของผูอ้ ,นื โดยไม่ตอ้ งบังคับใจ
4. อุเบกขา ความวางเฉยในเมื,อไม่อาจจะช่วยเหลือเขาได้ไม่ทบั ถมซํ@าเติมและเมื,อผูอ้ ,นื ผิดพลาดหรือได้รบั
ความวิบตั ิ ไม่แสดงอาการสมนํ@าหน้าเมื,อเขาพลาด เป็ นต้น
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลธรรม, (กรุงเทพมหานคร:
บริษทั สหธรรมิก จํากัด, 2546), หน้า 124.
9
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิ ธีการบริ หาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย,
2549), หน้า 76-78.
10
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช), พระในบ้าน, (กรุงเทพมหานคร: คาธาวรรณการพิมพ์, 2541), หน้า 8-9.

พระมหาบุญมี มาลาวชิ โร ได้กล่าวถึง พรหมวิหารอันประกอบด้วยองค์ 4 ไว้ว่า11
1. เมตตา ความปรารถนาให้เขามีความสุข ผูบ้ ริหารจะต้องมีความหวังดีต่อผูอ้ ,นื อยากให้ผอู้ ,นื ได้รบั ความสุข
สิง, นี@จะเป็ นพลังอันยิง, ใหญ่ทจ,ี ะผลักดันให้ผูบ้ ริหารได้สร้างคุณงามความดีต่างๆ ต่อผูอ้ ,นื ความเมตตานี@จงึ เป็ นพืน@ ฐาน
สําคัญอย่างยิง, ของความดีงามทัง@ หลาย
2. กรุณา ความสงสารคิดจะช่วยให้พน้ ทุกข์ ผูบ้ ริหารจะต้องหาทางคิดช่วยเหลือผูอ้ ,นื ทีก, ําลังตกอยู่ในความ
ทุกข์ยากลําบากให้พน้ จากความทุกข์ ไม่นิ,งเฉยดูดาย ต้องมีจติ ใจทีอ, ยากจะช่วยเหลือ ช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ให้ผ่านพ้น
ไปได้ หากผูบ้ ริหารเมินเฉย ไม่ใส่ใจไยดีความรูส้ กึ ทีไ, ม่ดจี ะเกิดขึน@ กับผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
3. มุทติ า ความพลอยยินดีเมื,อผูอ้ ,นื ได้ดี ผูบ้ ริหารเมื,อเห็นผูอ้ ,นื อยู่ดมี คี วามสุข ก็ต้องมีความแช่มชื,นเบิกบาน
ใจด้วยเห็นผูใ้ ต้บงั คับบัญชาประสบความสําเร็จเจริญก้าวหน้ายิง, ขึน@ ไป ก็ตอ้ งยินดีบนั เทิงใจไปกับเขา พร้อมทีจ, ะส่งเสริม
สนับสนุน ไม่กดี กันริษยา
4. อุเบกขา ความวางใจเป็ นกลางไม่เอนเอียงด้วยชอบหรือชัง ผูบ้ ริหารต้องรูจ้ กั วางใจเฉยได้ในเรื,องทีค, วร
เฉย ในเรื,องที,ควรปล่อยวาง ไม่ยินดียนิ ร้าย หากเรื,องนัน@ ผู้บริหารใช้ปัญญาพิจารณาแล้วว่า เป็ นผลอันเกิดขึน@ อัน
สมควรแก่เหตุ และรูว้ ่าพึงปฏิบตั ไิ ปตามธรรม หรือตามสมควรแก่เหตุนนั @
สมกับสุภาษิ ตของพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทีก, ล่าวไว้ว่า “โลโก ปั ตถัมภิกา เมตตา”
แปลความว่า เมตตาเป็ นเครื,องคํ@าจุนโลก12
1. เมตตา คือ ความรัก ความหวังดี ทีป, รารถนาให้ผอู้ ,นื มีวามสุข นักบริหารจะต้องมีความรักและความหวังดี
แก่เพื,อนร่วมงานความรักจะเกิดได้ถา้ นักบริหารรูจ้ กั มองแง่ดี หรือส่วนดีของเพื,อนร่วมงาน
2. กรุณา (Compassion) มีความสงสารคิดจะช่วยให้พน้ ทุกข์ หมายถึงพฤติกรรมหวังดีเมื,อเห็นผูอ้ ,นื มีความ
ทุกข์รอ้ น ตกทุกข์ได้ยาก ก็รสู้ กึ สงสาร หวันใจไปตามเมื
,
,อเห็นเขามีความทุกข์ กรุณาธรรมเป็ นเครื,องปราบจิตใจไม่ให้คดิ
เบียดเบียนคนอื,นให้ได้รบั ความลําบากในการกระทํางาน กิจกรรมต่างๆย่อมมีความลําบากทัง@ กายและใจ มีความเห็นใจ
หาวิธไี ม่ให้เกิดความลําบากแก่ผทู้ าํ งาน ด้วยการอํานวยความสะดวก สนับสนุ น อุปกรณ์ เครื,องมือ ให้เติมกําลังในการ
ทํางาน
3. มุทติ า (Sympathetic Joy) มีความยินดีเมื,อผูอ้ ,นื ได้ดี หมายถึง มีความชื,นบานในเวลาทีผ, ูอ้ ,นื ได้รบั ความ
ดี เมื,อเขามีความเจริญด้วยความรูค้ วามสามารถ เจริญด้วย ลาภ ยศ และชื,อเสียง พลอยชื,นชมยินดีตามด้วยคุณธรรม
มุทติ าธรรมเมื,ออยู่ในดวงจิตของผูใ้ ด ผูน้ นั @ ย่อมปราบปราบซึง, ความริษยา อิจฉาตาร้อนในคุณงามความดีของผูอ้ ,นื ได้รบั
ความดี อดรนทนไม่ได้ เร่าร้อน ขุ่นเคือง หงุดหงิด งุ่นง่าน ความอิจฉาริษยาเป็ นโทษทําลายความสามัคคีความเจริญ
ของหมู่คณะ เมื,อเกิดขึน@ ย่อมชักนําจิตให้วปิ ริตไปต่างๆ นานา คิดแต่อุบายในการทําลายยุยงให้เสียหาย แม้เหตุแห่ง
ความไม่เป็ นจริง มีแต่มุทติ าธรรมทีป, ราบปรามความอิจฉาริษยาของคนในสังคมในองค์การได้ เมื,อมีมุทติ าย่อมได้รบั
ความนิยมนับถือ จึงเป็ นคุณธรรมทีค, วรปลูกฝั งให้มใี นใจของบุคคลกรในหน่วยงานทุกหน่วยงาน
4. อุเบกขา (Equanimity) มีการวางตนเป็ นกลาง มีความวางเฉย ไม่เสียใจ ไม่ดใี จ เมื,อสถานการณ์ไม่เอือ@ ที,
จะแสดงพฤติกรรมตามคุณธรรมความมีเมตตา กรุณา และมุทิตาจิตได้อุเบกขาธรรมเป็ นคุณธรรมของผู้ใ หญ่ ผู้นํา
หัวหน้างาน ทีป, กครองพนักงาน เจ้าหน้าที, หมู่คณะ ทีต, อ้ งประพฤติอย่างสมํ,าเสมอ เมื,อมีผปู้ ระพฤติอย่างสมํ,าเสมอ เมื,อ
มีผปู้ ระพฤติกต็ อ้ งชมยกย่องสรรเสริญคุณงามความดีของเขา แต่เมื,อมีผูป้ ระพฤติไม่ดกี ต็ ้องถูกตําหนิ ลงโทษตามกรณี
ของความผิดไม่ตดั สินเอนเอียงเพราะอํานาจอคติทผ,ี ดิ ๆ นี,คอื พฤติกรรมการมีอุเบกขาธรรมพรหมวิหารทัง@ 4 ประการ
ดังกล่าวมานี@ ผูม้ เี มตตาธรรมควรเจริญในเวลาปกติย่อมทํางานร่วมกับคนอื,นอย่างไม่มเี วร ไม่มภี ยั มีความรักความสนิท
11
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หน้า 52.

พระมหาบุญมี มาลาวชิโร, พุทธบริ หาร, (นนทบุร:ี บริษทั ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์ จํากัด, 2553), หน้า 72-73.
พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, พุทธศาสนสุภาษิ ต เล่ม 1, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การศาสนา, 2537),

สนมกลมเกลียวกันเป็ นอันหนึ,งอันเดียวกัน มีความสัมพันธ์ท,ดี ตี ่อกัน ผู้มกี รุณาธรรมควรเจริญในเวลาทีค, นอื,นได้รบั
ความทุกข์ ความเดือดร้อน ผูม้ กี รุณาธรรมย่อมนํามาซึง, การช่วยเหลือเกือ@ กูลเอือ@ อาทรต่อกัน ไม่หนีเอาตัวรอด ความ
เดือดร้อน ความทุกข์ยากของผูร้ ่วมงาน ผูอ้ ยู่ในสังคมองค์การจะบรรเทาเบาบางลงอยู่ดว้ ยความมีน@ําใจ ผูกพันกันอย่าง
แนบแน่ น มีมนุ ษย์สมั พันธ์ท,ที ,ดี ตี ่อกัน ผูม้ มี ุทติ าธรรมควรเจริญในเวลาที,คนอื,นได้รบั ความชอบทีเ, ขากระทําคุณงาม
ความดี ผูม้ มี ุทติ าธรรมย่อมนํามาซึง, ความโสมนัส ปรีเปรมเอิบอิม, ใจ ยินดี สามัคคีกลมเกลียวเป็ นอันหนึ,งอันเดียวกัน
นํ ามาซึ,งความสุขใจ สบายใจ อยู่ร่วมกันอย่างกัลยาณมิตร สัมพันธ์จติ สนิทใจ ผู้มอี ุเบกขาธรรมควรเจริญในเวลาที,
เพื,อนพ้อง ผูอ้ ,นื ถึงความวิบตั ทิ ไ,ี ม่อาจช่วยเหลือได้ ยึดถือดังคําสอนใน พระไตรปิ ฎก ว่า “กัมมุนา วัตตตี โลโก” สัตว์โลก
ย่อมเป็ นไปตามกรรม นันคื
, อ ตัง@ สติ ทําความเข้าใจว่า คนทุกคนมีกรรมเป็ นของตน ถ้าทําความดีกจ็ ะได้รบั ผลตอบแทน
ถ้าทํากรรมชัวก็
, ได้รบั ผลชัวตอบสนองไม่
,
มที างหนีหนี@กรรมตนพ้นกรรมติดตามตนไปเหมือนล้อหมุนไปตามรอยเท้าโค
หรือเวลาทีเ, ขามีความสุขไพบูลย์แล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องช่วยเหลืออีกเป็ นต้น
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ได้ทรงตรัสถึงพรหมวิหาร อันประกอบด้วย เมตตา กรุณา มุทติ า
อุเบกขา 4 ประการนี@ มีรายละเอียดดังนี@ 13
1. เมตตา คือภาวะของจิตทีม, เี ยื,อไยไมตรีจติ คิดเกือ@ กูลด้วยประโยชน์ปราศจากอาฆาตพยาบาท ขึง@ เครียด
โกรธแค้น แสดงออกทางสีหน้าและสายตาทีส, งบแช่มชื,น มองด้วยสายตาอันแสดงถึงใจทีเ, อิบอาบด้วยความปรารถนาดี
ให้มคี วามสุข ปราศจากความมุ่งร้ายทีเ, ป็ นภัยเวรทัง@ ปวง เมตตานี@เป็ นพรหมวิหารธรรมข้อหนึ,งทีพ, งึ อบรมให้มขี น@ึ ภายใน
จิต วิธอี บรมคือ ระวังใจมิให้โกรธแค้น ขัดเคือง อาฆาตพยาบาท เมื,อภาวะของจิตเช่นนัน@ เกิดขึน@ ก็พยายามสงบระงับ
เสีย หัดคิดว่าตัวเองรักสุข ต้องการความสุขฉันใด คนอื,นสัตว์อ,นื ก็ฉันนัน@ เมื,อทําความสงบจากอาฆาตพยาบาทและ
ทําไมตรีจติ มิตรใจให้เกิดขึน@ ได้แล้ว ควรหัดแผ่จติ เช่นนัน@ ออกไปแก่คนอื,นสัตว์อ,นื โดยเจาะจงหรือไม่เจาะจงทัวไป
, ด้วย
ใจทีค, ดิ ปรารถนาสุขประโยชน์ดงั เช่นคิดว่า “จงอย่ามีเวร อย่ามีเบียดเบียน อย่ามีทุกข์ มีสขุ รักษาตนให้สวัสดีเถิด”
ภาวะของจิตทีม, คี วามรักใคร่ปรารถนาจะให้เป็ นสุข ย่อมมีอยู่ในตนและในคนทีเ, ป็ นทีร, กั อยู่เป็ นปรกติ แต่ยงั
เจือด้วยราคะเสน่หาบ้าง เจือด้วยอาฆาตพยาบาทในผูอ้ ,นื สัตว์อ,นื บ้างนี@ จึงนับว่าเป็ นภาวะของจิตทีเ, ป็ นสามัญธรรมดา
พระบรมศาสดาทรงสังสอนให้
,
ปรับปรุงสิง, ทีม, อี ยู่เป็ นสามัญธรรมดาให้เป็ นธรรม คือ เป็ นคนเกือ@ กูลขึน@ มา คือ ให้รกั ใคร่
ปรารถนาสุขดังกล่าวให้เป็ นคุณอันบริสุทธิที,เกื@อกูลกว้างขวางออกไป มิให้คบั แคบเฉพาะตนและคนซึ,งเป็ นที,รกั ในวง
แคบของตนหรือจําเพาะพวกของตน แต่ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่จํากัดไม่มปี ระมาณ และให้ปราศจากอาฆาต
พยาบาท ทัง@ ให้บริสทุ ธิจากราคะ สิเนหาด้วย เพราะอาฆาตพยาบาท ทีเ, ป็ นศัตรูให้ห่างจากเมตตา ราคะสิเนหาเป็ นศัตรู
ทีใ, กล้ของเมตตา ความรักใคร่ทเ,ี ป็ นสามัญธรรมดาของโลกย่อมเจือปนด้วยทัง@ สองสิง, นัน@ ทางปฏิบตั อิ บรม จึงต้องอบรม
สิง, ทีม, อี ยู่เป็ นธรรมดาโลกให้เป็ นธรรมขึน@ มา ให้เป็ นเครื,องคุม้ ครองโลก ดังภาษิตทีว, ่า “โลโก ปั ตถัมภิกา เมตตา เมตตา
ธรรมเป็ น เครื,อ งคุ้ม ครองโลก” ฉะนัน@ จึง ได้มีพุ ท ธสุ ภ าษิ ต ตรัส สอนไว้ใ ห้ย กตนเป็ น พยานหรือ เป็ น อุ ป มา แปล
ความหมายว่า “ตนเองหาค้นด้วยใจไปทัวทุ
, กทิศ ก็ไม่พบว่าใครจะเป็ นทีร, กั ไปกว่าตนในทีไ, หนๆ ตนของคนอื,นทัง@ หลาย
ก็เป็ นทีร, กั ของเขาเหมือนอย่างนัน@ เพราะเหตุนนั @ ผูท้ ร,ี กั ตนจึงไม่ควรเบียดเบียนผูอ้ ,นื ” และให้ยกคนทีเ, ป็ นทีร, กั เป็ นอุปมา
ว่า “พึงแผ่จติ ถึงสัตว์ทงั @ ปวงด้วยเมตตา เหมือนอย่างเห็นคนผูเ้ ป็ นทีร, กั เป็ นทีช, อบใจแล้วเกิดไมตรีจติ มิตรรักใคร่ ฉะนัน@ ”
ดังนัน@ จึงควรหัดแผ่เมตตาเข้ามาให้ตนเองก่อน แล้วจึงแผ่ไปให้คนอื,น ตัง@ ตนแก่คนทีเ, ป็ นทีร, กั เพราะจะแผ่ไปง่าย แล้วจึง
แผ่ไปในคนทีเ, ป็ นกลางๆ แล้วจึงแผ่ไปในคนทีเ, ป็ นศัตรูไม่ชอบใจกันและให้เว้นคนทีจ, ะก่อให้เกิดราคะสิเนหาแก่คนที,
ตายไปแล้วการแผ่เข้ามาในตนเองจะต้องมีตนเป็ นพยานอ้างอิงดังกล่าวข้างต้น พิจารณาจะเห็นได้ว่าตนเองจะต้องมีสุข
เพราะจิตใจสงบ ปราศจากอาฆาตพยาบาทเสียก่อน อาฆาตพยาบาทนัน@ เหมือนไฟทีเ, ผาใจตนเองให้รอ้ นและแผ่ความ
ร้อนไปถึงคนอื,นด้วย ฉะนัน@ ตนเองจึงเป็ นบุคคลทีค, วรเมตตาและแผ่เมตตาเข้ามาดับไฟทีเ, ผาใจนี@ลงเสียก่อน ประพรม
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ลงไปด้วยนํ@า คือ เมตตา ซึง, ควรจะเปลีย, นจิตใจภาวะทีร, อ้ นมาสูภ่ าวะทีเ, ย็นสนิทด้วยมิตรภาพไมตรี เมตตาจึงเป็ นธรรม
เครื,องทีใ, จตนเองให้อยู่เป็ นสุขและแผ่ความเย็นความสุขออกไปถึงผูอ้ ,นื อีกด้วยเมตตาไม่พงึ มีขอบเขต ไม่พงึ มีระยะกาล
ไม่ว่า จะอยู่ใ นฐานะเช่นไร ณ ที,แห่ งใด ในกาลไหน เมตตาพึงมีได้อย่ างเต็มเปี, ยมโดยปราศจาก เพราะเมตตาไม่
จําเป็ นต้องอาศัยทรัพย์สงิ, ของ เมตตาเป็ นเรื,องของจิตใจโดยบริสุทธิแท้ เมื,อมีจติ ใจก็มเี มตตาได้ดว้ ยกันทุกคนและพึงมี
เมตตาอย่างยิง, ด้วยกันทุกคน เพราะไม่เป็ นการต้องลงทุนลงแรงอย่างใดเลย เพียงแต่น้อมใจลงให้อ่อนละมุน ไม่ใจแข็ง
ใจดํา แม้เมื,อรู้เห็นอยู่ว่าเขาเป็ นทุกข์ เพียงแต่น้อมใจลง ปรารถนาให้เขาเป็ นสุขโดยทัวกั
, นเท่านัน@ เองก็เป็ นการแสดง
เมตตาแล้ว
2. กรุณา คือภาวะจิตใจทีห, วันไหวไปเพราะความทุ
,
กข์รอ้ นของผูอ้ ,นื เหมือนอย่างถ้าซือ@ ได้จะซือ@ ทุกข์ของเขา
คือ จะช่วยทําความทุกข์ของเขาให้หมดสิน@ ไป จึงมีโอกาสทีท, นเฉยอยู่ไม่ได้ ต้องขวนขวายช่วยเหลือเพื,อบําบัดความ
ทุกข์ ปราศจากความเบียดเบียนซํ@าเติม เห็นใครตกอยู่ในความทุกข์ไม่มที ,พี ง,ึ ก็อดอยู่ไม่ได้ท,ตี ้องคิดช่วย กรุณานี@เป็ น
พรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ,งทีพ, งึ อบรมให้มใี นจิต วิธอี บรมคือ ระวังใจไม่ให้คดิ เบียดเบียนใคร และหัดใจให้คดิ ว่าเมื,อ
ตนเองมีทุกข์กต็ อ้ งการความช่วยเหลือฉันใด ผูอ้ ,นื สัตว์อ,นื ก็ฉนั นัน@ ดังนี@แล้วก็หดั ใจไม่ให้นิ,งดูดาย ให้ขวนขวายให้เปลือ@ ง
ทุกข์ของผู้อ,ืนตามความสามารถหรือตามที,ควรจะทําได้ หัดแผ่จิตใจที,กรุณาออกไปให้แก่คนและสัตว์ทงั @ หลายโดย
เจาะจง หรือโดยไม่เจาะจงทัวไป
, ด้วยความคิดว่า “จงพ้นความทุกข์เดือดร้อน ฉะนัน@ ” ภาวะของจิตใจทีต, ้องการความ
ช่วยเหลือในเมื,อมีทุกข์ ย่อมมีอยู่เป็ นสามัญธรรมดา แต่ยงั เจือด้วยวิหงิ สา คือ ความคิดเบียดเบียนผูอ้ ,นื สัตว์อ,นื เพื,อให้
ตนพ้นทุกข์ และยังความโศกโทรมนัสเมื,อได้เห็นทุกข์ของคนที,เป็ นทีร, กั เพราะเป็ นภาวะของจิตทีค, บั แคบต้องการให้
ตนเองและคนผูเ้ ป็ นทีร, กั ของตนพ้นทุกข์เท่านัน@ พระพุทธเจ้าทรงสอนได้ปฏิบตั อิ บรมปรับปรุงภาวะทีม, อี ยู่ให้เป็ นธรรม
ขึน@ มิให้คบั แคบเฉพาะตนและผู้ท,ตี นรักหรือจําเพาะพวกของตน แต่ ใ ห้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจํากัดไม่มี
ประมาณ และให้ปราศจากวิหงิ สาความเบียดเบียนและให้ความสงบโศกโทมนัสในเพราะทุกข์ของคนทีเ, ป็ นที,รกั ด้วย
เพราะว่าวิหงิ สาเป็ นศัตรูทห,ี ่างของกรุณา ส่วนความโศกโทมนัสเป็ นศัตรูทใ,ี กล้ของกรุณา จึงมีพุทธภาษิตตรัสสอนไว้ให้
ยกตนเป็ นพยานหรือเป็ นอุปมาเช่นเดียวกับในข้อเมตตาและให้ยกคนตกยากเป็ นอุปมาว่า “พึงแผ่จติ ถึงสัตว์ทงั @ ปวงด้วย
ความกรุณาเหมือนอย่างเห็นคนตกยากมีความลําบากก็เกิดความกรุณาขึน@ ฉะนัน@ ”
3. มุทิตา คือ ภาวะของจิตที,บนั เทิงยินดีในเมื,อผู้อ,นื ได้รบั ความสุขความเจริญด้วยสมบัตติ ่างๆ ปราศจาก
ความริษยาเห็นใครพรังพร้
, อมด้วยสมบัตกิ พ็ ลอยมีมุทติ าด้วย ตัดความยินร้ายไม่ยนิ ดีด้วยเหตุทร,ี ษิ ยาเสียได้ มุทติ านี@
เป็ นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ,งทีพ, งึ อบรมให้มขี น@ึ ในจิต วิธอี บรม คือ ระวังใจมิให้รษิ ยาในเมื,อได้เห็นได้ทราบสมบัติ
คือ ความพรังพร้
, อมต่างๆ ของผูอ้ ,นื เมื,อความริษยาเกิดขึน@ ก็พยายามระวังเสีย หัดคิดว่าตนเองมีความยินดีเมื,อได้สมบัติ
ทีช, อบใจอย่างใดอย่างหนึ,ง เมื,อคนอื,นเขาได้จงึ ไปริษยาเขา ควรจะพลอยยินดีกบั เขาพิจารณาให้เห็นโทษของความ
ริษยา เช่นว่า “อรติ โลกนาสิกา ความริษยาเป็ นเหตุทําลายโลก” เมื,อทํามุทติ าจิตให้เกิดขึน@ ได้ ก็หดั แผ่เช่นนี@ออกไปแก่
คนสัตว์อ,นื โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัวไปด้
, วยความคิดว่า จงอย่าวิบตั จิ ากสิง, ทีไ, ด้แล้วฉะนัน@ ภาวะของจิตทีย, นิ ดีใน
เวลาได้สมบัตติ ่างๆ ย่อมมีอยู่ในเมื,อตนหรือคนเป็ นทีร, กั ได้สมบัตทิ ต,ี นได้กย็ งั มีโสมนัสเจือตัณหา พระพุทธเจ้าทรงสอน
ได้ปฏิบตั อิ บรมปรับปรุงภาวะทีม, อี ยู่ให้เป็ นธรรมขึน@ คือ ให้เป็ นคุณอันบริสุทธิที,เกือ@ กูลกว้างขวางออกไป มิให้คบั แคบ
เฉพาะตนและผู้ท,ีตนรักหรือจําเพาะพวกของตน แต่ ให้แผ่กว้างออกไปตลอดจนถึงไม่มีจํากัดไม่มีประมาณ และให้
ปราศจากโสมนัสทีเ, จือด้วยกิเลสตัณหาด้วย เพราะว่าริษยาเป็ นศัตรูทห,ี ่างของมุทติ า ส่วนความโสมนัสเป็ นศัตรูทใ,ี กล้
ของมุทติ า ฉะนัน@ ก็พงึ ยกตนขึน@ เป็ นพยานหรือเป็ นอุปมาเช่นเดียวกับในสองข้อข้างตน และให้ยกบุคคลผูเ้ ป็ นที,รกั ขึน@
เป็ นพยานหรือเป็ นอุปมาดังพุทธภาษิตตรัสสอนไว้“พึงแผ่จติ ถึงสัตว์ทงั @ ปวงด้วยมุทติ าเหมือนอย่างเห็นบุคคลผูเ้ ป็ นทีร, กั
เป็ น ทีพ, อใจก็บนั เทิงยินดี ฉะนัน@ ”
4. อุเบกขา คือ ภาวะของจิตทีม, อี าการเป็ นกลาง เห็นเสมอกันในสัตว์บุคคลทัง@ หลายในคราวสอง คือ ใน
คราวประสบสมบัตแิ ละในคราวประสบวิบตั ิ ก็ไม่ยนิ ดียนิ ร้าย มองเห็นว่าทุกๆ คนมีกรรมทีท, าํ ไว้เป็ นของของตน จะมีสุข
จะพ้นจากทุกข์ จะไม่เสื,อมจากสมบัตทิ ไ,ี ด้กเ็ พราะกรรมจึงวางเฉยได้ คือ วาง ได้แก่ไม่ยดึ ถือไว้ วางลงได้ เฉย คือ ไม่

จัดแจงวุ่นวาย ปล่อยให้เป็ นไปตามกรรมหรือตามกําหนดของกรรม อุเบกขานี@เป็ นพรหมวิหารธรรมอีกข้อหนึ,งซึง, เป็ น
ข้อสุดท้ายทีพ, งึ อบรมให้มขี น@ึ ในจิต วิธอี บรม คือ ระมัดระวังใจไม่ให้ขน@ึ ลงด้วยความยินดียนิ ร้ายทัง@ ในคราวประสบสมบัติ
ทัง@ ในคราวประสบวิบตั เิ มื,อภาวะของจิตเช่นนัน@ เกิดขึน@ ก็พยายามระงับใจหัดคิดถึงกรรมและผลของกรรม หัดคิดวางลง
ไปให้แก่กรรม เหมือนอย่างให้กรรมรับผิดชอบเอาไปเสีย เมื,อทําจิตให้อุเบกขาได้กห็ ดั แผ่จติ เช่นนี@ออกไปแก่คนอื,นสัตว์
อื,น โดยเจาะจงหรือโดยไม่เจาะจงทัวไป
, ด้วยความคิดว่า “ทุกสัตว์บุคคลมีกรรมเป็ นของตน เป็ นทายาทรับผลกรรม มี
กรรมเป็ นกําเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นทีอ, าศัย ทํากรรมใดไว้ดหี รือชัวก็
, ตอ้ งรับผิดของกรรมนัน@ ”
ภาวะจิตเป็ นอุเบกขานี@ ย่อมมีอยู่เป็ นสามัญธรรมดาในเวลาปกติ ยังไม่มอี ะไรมาทําให้เกิดความยินดียนิ ร้าย
แต่ ยงั เจือด้วยความไม่รู้ (อัญญาณ) และจะเปลี,ยนไปเป็ นความยินดียินร้ายขึ@นได้ง่าย พระพุทธเจ้าทรงสังสอนให้
,
ปรับปรุงภาวะทีม, อี ยู่ให้เป็ นธรรมมากขึน@ คือ ให้เป็ นคุณอันบริสทุ ธิทีเ, กือ@ กูลขวางออกไป มิใช่ในเวลาทีไ, ม่มเี รื,องอะไรมา
กระทบจิตเท่านัน@ แม้มเี รื,องมากระทบจิตใจให้ยนิ ดียนิ ร้ายก็จะระงับได้ ทําใจให้สงบเป็ นอุเบกขาได้ดว้ ยความรู(้ ญาณ)
เพราะความยินดี (ราคะ) และความยินร้าย (ปฏิฆะ) เป็ นศัตรูทห,ี ่างของอุเบกขา ส่วนอุเบกขาด้วยความไม่รู้ (อัญญาณุ
เบกขา) เป็ นศัตรูทอ,ี ยู่ใกล้ของอุเบกขา ฉะนัน@ พึงยกตนขึน@ เป็ นพยานหรืออุปมาดังเช่นว่า ตนไม่ชอบให้ใครอื,นเพ่งเล็ง
ชอบใจ อยากได้อะไรของตนและไม่ชอบให้ใครอื,นหมายมันปองร้
,
ายฉันใด ตนก็ไม่ควรไปคิดยินดียนิ ร้ายดังนัน@ ควรจะมี
ใจมัธยัสถ์คอื เป็ นกลางฉันนัน@ และให้ยกบุคคลเป็ นกลางๆ ขึน@ เป็ นอุปมา ดังพระพุทธศาสนสุภาษิตไว้ว่า “พึงแผ่จติ ถึง
สัตว์ทงั @ ปวงด้วยอุเบกขา เหมือนอย่างเห็นบุคคลผู้มใิ ช่เป็ นที,ชอบใจ มิใช่เป็ นที,ไม่ชอบใจ ก็มอี ุเบกขา ฉะนัน@ ” พรหม
วิหาร 4 ประการนี@ผู้ปฏิบตั ิควรยึดปฏิบตั ิ โดยเริม, แรกให้ปฏิบตั ดิ ว้ ยจิตคิดเกื@อกูลแผ่ออกไปในสัตว์บุคคลทัง@ หลาย คือ
เมตตาซึ,งมีอาการเป็ นความคิดเกื@อกูลต่อผู้อ,นื จากนัน@ เมื,อได้เห็นหรือได้ยินหรือได้คิดว่าเขามีความทุกข์เดือดร้อนก็
ปฏิบตั ชิ ่วยบําบัดทุกข์ให้ คือ กรุณา ซึง, มีอาการช่วยบําบัดทุกข์ จากนัน@ ครัน@ ได้เห็นมีสุขไม่มที ุกข์กพ็ ลอยยินดีบนั เทิงใจ
คือมุทติ าซึง, มีอาการพลอยยินดีและเพราะไม่มกี จิ ที,ควรจะทําต่อไปนัน@ อุเบกขา คือ อยู่ดูเฉยๆ คืออุเบกขาซึง, มีอาการ
มัธยัสถ์เป็ นกลาง ผูบ้ ริหารหรือผูป้ กครองควรยึดธรรมเป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื,อก่อให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูบ้ ริหาร
กับครู หรือ ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาในโรงเรียน ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข หลักพรหมวิหาร 4 เป็ นหลักธรรมประการหนึ,งที,
ผูบ้ ริหารหรือผูใ้ หญ่ควรยึดปฏิบตั ใิ นการปกครองตน
สรุปการนําหลักพรหมวิหาร 4 ไปใช้ในการบริหารงานนัน@ เป็ นคุณธรรมสําหรับเป็ นทีอ, ยู่ของจิตใจแห่งพรหม
คือ ผูใ้ หญ่หรือผูป้ ระเสริฐ ซึง, ผูน้ ําองค์การควรจะมีธรรมเป็ นหลักประจําใจ กํากับพฤติกรรมคนในองค์การในสังคม ให้
เป็ นไปโดยชอบธรรมถูกต้องทํานองคลองธรรม ผูบ้ ริหารหรือผูบ้ งั คับบัญชาควรยึดธรรมเป็ นหลักปฏิบตั ิ เพื,อก่อให้เกิด
ความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างผูน้ ํากับผูต้ าม ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างเชิงการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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