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บทคัดย่อ
บทความทางวิชาการฉบับนี- ผูเ้ ขียนมีจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื:ออธิบายคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนัก
บริหารการศึกษาตามแนวทางพระพุทธศาสนาต่อการปฏิบตั ติ นตามบทบาทและหน้าทีข: องผูน้ ําองค์กรทางการศึกษา
โดยได้เชื:อมโยงกับหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเพื:อพัฒนาคุณลักษณะของนักบริหารการศึกษา 3 ด้าน ได้แก่
หลักการครองตน ครองคน และครองงาน เพื:อให้เกิดความเข้าใจ และสามารถเป็ นแนวทางนํ าไปสู่การประพฤติและ
ปฏิบตั ติ น ตามคุณลักษณะของนักบริหารการศึกษาทีด: ตี ามแนวพระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
คําสําคัญ: คุณลักษณะอันพึงประสงค์, นักบริหารการศึกษา, พระพุทธศาสนา, สังคมไทย

Abstract
Thepurpose of this academic articlewasto explain the desirable personality traits of Educational
Administrators by means of Buddhist ways involved with behaviors in roles and function of the leaders of
educational organizations . It was associated with Buddhist principles to develop the personality traits of
Educational Administrators in 3 principles: the principle of conducting oneself, people and works. This leaded
to understand asaguiding principle for properly behaving oneself in accordance with the personality traits of
the good educational administrators, and the Buddhist ways.
Key words: desirable personality traits, educational administrators, Buddhist, Thai Society.

1. บทนํา
หน่ วยงานหรือองค์กรทุกแห่งย่อมมีการบริหารงานทีแ: ตกต่างกันตามบริบทภาระงานทีไ: ด้รบั มอบหมายของ
หน่ วยงานนัน- ๆ ถ้าหากจะกล่าวถึงหน่ วยงานทางด้านการบริหารงานการศึกษา ผู้บริหารย่อมมีบทบาทและหน้าที:ท:ี
สําคัญต่อองค์กรเป็ นอย่างมาก เพราะเป็ นผูท้ จ:ี ะต้องขับเคลื:อนการบริหารงานภายในองค์กรให้กา้ วไปสูค่ วามสําเร็จทุกๆ
ด้าน ไม่ว่าจะเป็ นการบริหารงานทางวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทัวไป
:
กล่าวได้ว่าทัง- 4 ประการนี-ถอื เป็ นภารกิจหลักทีผ: บู้ ริหารมีบทบาททีส: าํ คัญเป็ นอย่างมาก
∗

นิสติ หลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาวิชาพุทธบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

แต่ เ มื:อ มองตามแนวทางพระพุ ท ธศาสนาแล้ ว สิ:ง ที:สํา คัญ อีก อย่ า งหนึ: ง ของนั ก บริห ารการศึก ษาก็คือ
คุ ณ ลัก ษณะอัน พึง ประสงค์ต ามแนวพระพุ ท ธศาสนาที:นัก บริห ารการศึก ษาสามารถนํ า ไปประยุ ก ต์ใ ช้เ พื:อ ให้เ กิด
ประโยชน์ต่อองค์กรทางการศึกษาได้ ดังนัน- ในบทความทางวิชาการฉบับนี- ผูเ้ ขียนมีเจตนารมณ์ทจ:ี ะถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจ ตามหลักวิชาการทางพระพุทธศาสนาเพื:อนํามาประยุกต์กบั การบริหารการศึกษาในสังคมไทยปั จจุบนั โดย
ได้ยกตัวอย่างหลักการ แนวคิด ของนักการศึกษาและหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าเพื:อเป็ นแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาในสังคมไทยต่อไป

2. บทบาทและหน้ าทีHของนักบริ หารการศึกษา
มนุษย์เกิดขึน- มาพร้อมด้วยความไม่รู้ ไม่รจู้ กั สิง: ทัง- หลาย เช่น ไม่รูจ้ กั ว่าจะกินอะไร ไม่รูว้ ่าจะเดินอย่างไร ไม่รู้
ว่าจะเป็ นอะไร ไม่รวู้ ่าจะดําเนินชีวติ อย่างไร จะปฏิบตั ติ ่อโลกหรือสิง: ทัง- หลายทีอ: ยู่รอบตัวอย่างไร จึงจะอยู่ได้ดว้ ยดี ไม่รู้
ตลอดไปถึงว่าจะเจริญงอกไปถึงไหน ไปสู่จุดหมายใด มนุ ษย์จงึ ต้องเรียนรู้ ต้องหาความรู้ ความไม่รูท้ ท:ี างพระเรียกว่า
อวิชชานี- เป็ นตัวการทีท: าํ ให้มนุษย์ตอ้ งมีปัญหา ทําให้ชวี ติ นี-ตอ้ งถูกบีบคัน- และถูกจํากัด มีความขัดข้องต่างๆ ทีเ: รียกว่า
ทุกข์ สิง: ทีต: อ้ งทําก็คอื จะต้องพัฒนาคนขึน- ไปให้มคี วามรู้ ให้มสี งิ: ทีเ: รียกว่าปั ญญา พร้อมทัง- ความสามารถอื:นๆ ทีจ: ะช่วย
แก้ปัญหาได้1 ดังนัน- ในสังคมไทยปั จจุบนั ผู้ท:จี ะเป็ นนักบริหารการศึกษาที:ดแี ละประสบความสําเร็จได้นัน- ต้องรู้จ กั
พัฒนาตนเองให้เป็ นคนที:มีความรอบรู้ และรู้จกั บทบาทหน้าที:ของตนเป็ นสําคัญ ตลอดถึง ต้องมีหลักคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อการบริหารงานในองค์กรการศึกษา เพราะการบริหาร หมายถึง ศิลปะแห่งการทํางานให้สาํ เร็จโดยอาศัยคน
อื:น นักบริหารมีหน้าทีว: างแผน จัดองค์การ อํานวยการและควบคุมทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรอื:นๆให้ดําเนินงานไป
ในทิศทางเดียวกัน เพื:อบรรลุเป้ าหมายทีว: างไว้2โดยสรุปแล้วบทบาทและหน้าทีข: องนักบริหารโดยทัวไป
: สามารถแบ่งได้
5 ประการ ดังนี1) การวางแผน (Planning) หมายถึง การกําหนดนโยบายและมาตรการอันเป็ นแนวทางปฏิบตั ิเพื:อบรรลุ
เป้ าหมายทีว: างไว้ มีรายละเอียดทีเ: รียกว่าโครงการประกอบด้วย
2) การจัดองค์การ (Organizing) คือ การกําหนดตําแหน่ งสายบังคับบัญชาในองค์การ ว่ามีตําแหน่ งอะไรบ้าง
แต่ละตําแหน่งมีอาํ นาจหน้าทีเ: ช่นไร ใครสังการใคร
:
เป็ นต้น
3) การแต่งตัง- บุคลากร (Staffing) หมายถึง การสรรหาบุคลากรมาบรรจุแต่งตัง- ในตําแหน่ งทีก: ําหนดไว้ ตาม
หลักแห่งการใช้คนให้เหมาะกับงาน
4) การอํานวยการ (Directing) คือ กํากับสังการและมอบหมายให้
:
แต่ละฝ่ ายได้ปฏิบตั งิ านตามแผนทีว: างไว้
5) การควบคุม (Controlling) คือ การติดตามดูว่าแต่ละฝ่ ายปฏิบตั งิ านไปถึงไหน มีปัญหาและอุปสรรคเกิดขึนทีใ: ด และสําคัญคือการป้ องกันไม่ให้ย่อหย่อนต่อหน้าที: ละทิง- หน้าที: หรือทุจริตต่อหน้าที:
แม้ว่าหน้าที:ของนักบริหารทัง- 5 ประการ จะถูกกําหนดโดยวิชาการบริหารสมัยใหม่กต็ ามแต่เมื:อว่ากันทาง
ปฏิบตั แิ ล้วคนไทยเราก็บริหารบ้านเมืองแบบนี-มานานแล้ว3กล่าวคือนักบริหารการศึกษานัน- เป็ นเสมือนผูน้ ําพาองค์กร
ดําเนินงานไปสูค่ วามสําเร็จเป้ าหมาย หรือเป็ นหัวหน้าหน่วยงานด้านการศึกษาโดยมีหน้าทีด: งั นี1) เป็ นผูร้ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านทีอ: ยู่ในความรับผิดชอบ
2) เป็ นผูท้ ช:ี ่วยเสริมสร้างให้ปริมาณและคุณภาพของงานได้รบั ผลสูงสุด
3) เป็ นผูส้ อนแนะนําการทํางานให้ผใู้ ต้บงั คับบัญชา
1

พระเทพเวที (ประยุทธ์ ปยุตฺโต).หลักการศึกษาในพระพุทธศาสนา,(กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2531),

หน้า 10.

2

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2549), หน้า

34.

3

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร,หน้า 34 - 35.

4) เป็ นผูต้ ดิ ต่อและประสานงานในองค์การ เพื:อให้งานมีประสิทธิภาพ
5) เป็ นผูส้ งงานและควบคุ
ั:
มงาน4
อีกประการหนึ:ง ภาวะการเป็ นผูน้ ําของนักบริหารการศึกษาก็ถือเป็ นเรื:องสําคัญอย่างมากในการบริหารงาน
จัดการองค์กร นักบริหารที:ดีควรศึกษาว่ าคุณลัก ษณะอะไรบ้า งที:ควรต้องเรียนรู้ ฝึ กฝน และปรับปรุ งตนเอง ให้มี
คุณสมบัตติ ามทีบ: ุคคลผูอ้ ยู่ในฐานะผูน้ ําทางการศึกษาพึงรู้ จึงขอสรุปคุณลักษณะทีผ: นู้ ําทางการศึกษาควรจะต้องเรียนรู้
ฝึกฝน และปรับปรุงตนเอง มีดงั ต่อไปนี1) สมรรถวิสยั (Capacity) หมายถึงเชาวน์ปัญญา ความระวังระไว ความสามารถในการใช้คาํ พูด การตัดสินใจ
2) ความสัมฤทธิผล
p (Achievement) หมายถึงการเป็ นผูศ้ กึ ษาค้นคว้าหาความรู้ มีน-ําใจเป็ นนักกีฬา สนใจใน
การกีฬาอันจะเป็ นแนวทางให้เกิดสัมฤทธิผลในการทํ
างาน
p
3) ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึงความวางใจได้ การริเริม: ความเพียรพยายาม ความรุดหน้า
ความเชื:อมันในตนเอง
:
และความปรารถนาทีจ: ะกระทําการด้วยความดีเลิศ
4) ความร่วมมือและการมีสว่ นร่วม (Participation) หมายถึงงานด้านกิจกรรมต่างๆ ความสามารถในการสังคม
การร่วมมือและประสานงานกัน การปรับตน มีอารมณ์มนคง
ั : และมีอารมณ์ขนั เป็ นต้น
5) สถานภาพ (Status) หมายถึงฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และความนิยม5
นักบริหารการศึกษา เป็ นผูม้ บี ทบาทในการจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก โดยทัวไปแล้
:
ว นักบริหารการศึกษา
หรือหัวหน้าสถานศึกษาจะเป็ นผูน้ ําภายในหน่วยงานของตน ดังนัน- หัวหน้าสถานศึกษาจึงต้องเตรียมตนให้พร้อมทีจ: ะ
แสดงบทบาท แคมพ์เบลล์ (Campbell) ได้กล่าวถึงบทบาทของนักบริหารการศึกษาหรือหัวหน้าสถานศึกษาในฐานะ
ผูน้ ําไว้ว่ามีบทบาท 4 ประการ คือ
1) หัวหน้าสถานศึกษาต้องเป็ นผู้จดั รูปงาน ถ้าเป็ นสถานศึกษาขนาดเล็กครูใหญ่อาจจัดรูปงานเองทัง- หมด
ส่วนสถานศึกษาขนาดใหญ่ ผูน้ ําสถานศึกษาอาจมอบหมายให้ผูอ้ :นื รับผิดชอบและมอบอํานาจให้ผูอ้ :นื นําไปปฏิบตั แิ ทน
แต่ไม่ว่าผูน้ ําจะมอบหมายงานให้ใครก็ตาม ผูน้ ําทางการศึกษาผูน้ ัน- จะต้องรับผิดชอบโดยจัดรูปงานให้สาํ เร็จลุล่วงตาม
ภารกิจของตน
2) หัวหน้ าสถานศึกษาจําเป็ นต้องเป็ นผู้ส:อื ความหมาย เนื:องจากต้องอยู่ท่ามกลางบุคคลทัง- หลายภายใน
สถานศึกษา หัวหน้าสถานศึกษาจึงจําเป็ นจะต้องใช้สอ:ื สารหรือสือ: ความหมายกับผูร้ ่วมงานเพื:อให้สถานศึกษาบรรลุตาม
เป้ าประสงค์
3) หัวหน้าสถานศึกษาจะต้องเป็ นผูน้ ําทางการศึกษา จําเป็ นต้องแสดงบทบาทของผูน้ ําทางการศึกษา ไม่ว่าจะ
เป็ นการสอน การร่วมกับสมาคมวิชาชีพ หรือรอบรูท้ นั เหตุการณ์เกีย: วกับแนวความคิดใหม่ๆ ทางการศึกษา
4) หัวหน้าสถานศึกษาจําเป็ นต้องเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาเพื:อให้งานทัง- หลายทีท: ําอยู่สาํ เร็จลุล่วงไปได้ดว้ ยดี โดย
รูจ้ กั ใช้อาํ นาจหน้าทีด: ว้ ยความเหมาะสม6
แต่ถา้ ศึกษาจากสถานการณ์ปัจจุบนั แล้ว บทบาทและหน้าทีข: องนักบริหารการศึกษาไทยสมัยใหม่ จะมุ่งเน้น
การเป็ นนักบริหารมืออาชีพเป็ นหลักสําคัญ โดยมีคุณลักษณะการบริหารการศึกษาตามเกณฑ์ท:กี ําหนดจากเกณฑ์
มาตรฐานของคุรุสภาและรูปแบบจากการศึกษาวิจยั ของนักวิชาการศึกษาหลายท่านพอสรุปได้ดงั นี-

4

ศาสตราจารย์ สมพงษ์ เกษมสิน. การบริ หาร, พิมพ์ครัง- ที: 8(กรุงเทพมหานคร: บริษทั สํานักพิมพ์ ไทยวัฒนาพานิช จํากัด,
2526), หน้า 227.
5
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.เมธี ปิ ลนั ธนานนท์. การบริ หารการศึกษา,(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์พทิ กั ษ์อกั ษร, 2525), หน้า
159.
6
แคมพ์เบลล์(Campbell) อ้างอิงในว่าทีร: อ้ ยตรีกติ พิ นั ธ์ รุจริ กุล. พฤติ กรรมผูน้ ําทางการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พรินติ-ง เฮ้าส์., 2529), หน้า 76.

1) เป็ นผู้นําของการเปลี:ยนแปลง ผู้บริหารจะต้องมีคุณลักษณะทัง- การเป็ นผู้บริหารและเป็ นผู้นําด้วยการ
ทํางานจึงจะประสบผลสําเร็จ เช่น กล้าคิดกล้าทําในการเปลีย: นแปลงสภาพเพื:อพัฒนาให้ทนั ต่อการเปลีย: นแปลงของ
กระแสโลก ต้องมีวุฒภิ าวการณ์คดิ นอกกรอบ (Think out of the box) ดังนัน- ผูบ้ ริหารจะต้องมีวสิ ยั ทัศน์ทก:ี ว้างไกล มี
ความรอบรู้ และมากด้วยประสบการณ์ ตลอดจนการมีจติ ใจทีเ: ปี: ยมไปด้วยคุณธรรม
2) เป็ นผู้นําทางวิชาการ การที:จะปฏิรูปการเรียนให้สําเร็จได้ ผู้บริหารนับว่ามีความสําคัญยิ:ง โดยเฉพาะ
จะต้องมีความรอบรู้ใ นด้านวิชาการต่างๆ เช่น การพัฒนาหลักสูตร เทคนิคการเรียนการสอน การประเมินผล ฯลฯ
นอกจากนี- ผู้บ ริห ารจะต้อ งมีศกั ยภาพในการนิ เ ทศการเรีย นการสอนของครูผู้ส อนได้เ ป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะการ
พัฒนาการเรียนการสอนให้มปี ระสิทธิภาพและส่งเสริมให้ผสู้ อนสามารถวิจยั เพื:อการพัฒนาการเรียนรู้
3) เป็ นผู้มคี วามสามารถในการบริหาร โดยต้องมีความรู้ทางด้านทฤษฎี สามารถวางแผนการนํ าแผนและ
นโยบายไปสู่การปฏิบตั ิได้เป็ นอย่างดี สามารถใช้ภาวะผู้นําไม่ว่าจะเป็ นการประสานงานการบริหารตามสถานการณ์
การใช้วทิ ยาการสมัยใหม่ เช่น การสร้างทีมงาน การบริหารแบบมีสว่ นร่วมการสร้างกลุ่มคุณภาพงาน เป็ นต้น
4) เป็ นผูน้ ําทางเทคโนโลยี แม้ว่าผูบ้ ริหารจะไม่มคี วามชํานาญในการใช้เทคโนโลยี แต่ผบู้ ริหารจะต้องมีความรู้
ความเข้าใจเรื:องเหล่านี-และสนับสนุนส่งเสริมให้สถานศึกษามีอย่างพอเพียง เพราะว่าเป็ นสิง: จําเป็ นและมีความสําคัญใน
การจัดการศึกษาเป็ นอย่างมาก
5) ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม เป็ นทีย: อมรับแล้วว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็ นในลักษณะ
ขององค์กรคณะบุคคล ในรูปของกรรมการ หรือในลักษณะใดก็ตาม จะทําให้เกิดประสิทธิภาพ เพราะเป็ นการระดับ
ความคิด ทรัพยากร ตลอดจนมีการตัดสินใจร่วมกัน โอกาสทีจ: ะผิดพลาดน้อย นอกจากนี-ยงั เกิดผลในด้านความภูมใิ จ
ร่วมกัน รับผิดชอบร่วมกัน มีความผูกพันกับกิจกรรมทีท: าํ ร่วมกัน ซึง: จะเป็ นผลให้การพัฒนามีความเข้มแข็งและยังยื
: น
6) การพัฒนาองค์การและบุคลากร องค์การและบุคลากรจําเป็ นต้องมีการพัฒนาให้ทนั ต่อวิทยาการใหม่ๆ ทีม: ี
มาอย่างรวดเร็ว ดังนัน- ผู้บริหารจะต้องส่งเสริมและสนับสนุ นด้วยการจัดให้มกี ารฝึ กอบรมหรือสัมมนาอย่างเป็ นระบบ
และต่อเนื:อง7
สรุปได้ว่านักบริหารการศึกษานัน- ต้องรูจ้ กั บทบาทและหน้าทีข: องตนเป็ นสําคัญเพื:อส่งเสริมและพัฒนาองค์กร
ทางการศึกษาที:ตนเองได้รบั ผิดชอบหรือมอบหมาย ก้าวสู่ความสําเร็จ ตามวัตถุ ประสงค์ท:ีวางไว้และเพื:อให้ทนั ต่ อ
เหตุการณ์ของโลกทีม: กี ารเปลีย: นแปลงตามยุคสมัยใหม่

3. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริ หารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา
การทีจ: ะเป็ นนักบริหารการศึกษาทีด: ี มีความเพียบพร้อมไปด้วยคุณธรรมและจริยธรรมได้นัน- หลักพุทธธรรม
ทางพระพุทธศาสนาถือว่ามีความจําเป็ นอย่างยิง: ทีน: ักบริหารการศึกษาไทยในยุคปั จจุบนั ควรยึดเป็ นแนวทางในการ
ปฏิบตั ติ ่อตนเอง เพื:อพัฒนาคุณลักษณะทีพ: งึ ประสงค์ในการปฏิบตั หิ น้าทีข: องผูบ้ ริหารทีด: ไี ด้
เพราะทางด้านวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตของคนไทยทุกด้าน มีรากฐานสําคัญอยู่ในพระพุทธศาสนา ถ้อยคํา
มากมายในภาษาไทยมีตน้ กําเนิดมากจากภาษาบาลีและมีความหมายทีส: บื เนื:องมาจากคติในพระพุทธศาสนา แบบแผน
และครรลองตามหลักการของพระพุทธศาสนาได้รบั การยึดถือเป็ นแนวทางและเป็ นมาตรฐานสําหรับความประพฤติ การ
บําเพ็ญกิจหน้าทีแ: ละการดําเนินชีวติ ของคนในสังคมไทยทุกระดับ8นักบริหารการศึกษาหรือผูบ้ ริหารองค์กรการศึกษา
ควรมีคุณลักษณะในการสือ: สารเพื:อการบริหารงานทางด้านการศึกษาตามหลัก 4 ส ซึง: มีคาํ อธิบายเชิงประยุกต์ตามแนว
พระพุทธศาสนา ดังนี7

เมตต์ เมตต์การุณ์จติ . การบริ หารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม : ประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิH นและราชการ,
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั บุ๊ค พอยท์ จํากัด, 2547), หน้า 174 - 175.
8
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ความสําคัญของพระพุทธศาสนาในฐานะศาสนาประจําชาติ ,พิมพ์ครัง- ที: 10
(กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จํากัด, 2543), หน้า 2.

1) สันทัสสนา (แจ่มแจ้ง) หมายถึง อธิบายขัน- ตอนของการดําเนินงานได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งช่วยให้สมาชิก
ปฏิบตั ติ ามได้ง่าย
2) สมาทปนา (จูงใจ) หมายถึง อธิบายให้เข้าใจและเห็นชอบกับวิสยั ทัศน์จนเกิดศรัทธาและความรูส้ กึ ว่าต้อง
ฝั นให้ใกลและไปให้ถงึ
3) สมุตเตชนา (แกล้วกล้า) หมายถึง ปลุกใจให้เกิดความเชื:อ มันใจตนเองและมี
:
ความกระตือรือร้นในการ
ดําเนินการไปสูเ่ ป้ าหมาย
4) สัมปหังสนา (ร่าเริ ง) หมายถึง สร้างบรรยากาศในการทํางานร่วมกันแบบกัลยาณมิตรซึ:งจะส่งเสริมให้
สมาชิกมีความสุขในการงาน9กล่าวได้ว่าการเป็ นนักบริหารหรือผูน้ ําทางการศึกษา ควรปฏิบตั ติ นให้มคี ุณลักษณะที:ดี
ตามแนวพระพุทธศาสนา สามารถทํางานร่วมกับผูอ้ :นื ได้อย่างมีความสุขและเกิดประสิทธิภาพในการทํางานตามหน้าที:
ของตนเอง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ:งว่า สอนให้รู้ (ยถาวาที) ทําให้ดู (ตถาการี) และ อยู่ให้เห็น(ยถาวาที ตถาการี)เมื:อนัก
บริหารการศึกษามีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามแนวพระพุทธศาสนาเบือ- งต้นทีไ: ด้กล่าวมาแล้ว ก็จะสามารถ ครองตน
ครองคน และ ครองงาน ดังทีจ: ะได้อธิบายเพื:อให้เกิดความเข้าใจดังนีก. คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษา (การครองตน)หมายความว่า นักบริหารการศึกษาต้องรูจ้ กั ความ
เด่นและความด้อยของตนเอง เพื:อทํางานที:เหมาะกับความสามารถของตน ตามปกตินักบริหารมักมองเป็ นความ
ผิดพลาดของลูกน้องได้ง่าย แต่มองข้ามความผิดพลาดของตน10หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาเบือ- งต้นทีส: ามารถ
ให้นกั บริหารการศึกษานําไปประยุกต์ใช้เพื:อครองตนในการปฏิบตั หิ น้าทีไ: ด้ คือ ศีล หรือ เบญจศีล ซึง: หมายถึง ความ
ประพฤติชอบทางกายและวาจา, การรักษากายวาจาให้เรียบร้อย, การรักษาปกติตามระเบียบวินัย,ข้อปฏิบตั ใิ นการเว้น
จากความชัว,: การควบคุมตนให้ตงั - อยู่ในความไม่เบียดเบียน มีอยู่ 5 ประการ ได้แก่11
1) ปาณาติปาตา เวรมณี คือ เว้นจากการปลงชีวติ , เว้นจากการฆ่าการประทุษร้ายกัน
2) อทินฺนาทานา เวรมณี คือ เว้นจากการถือเอาของที:เขามิได้ใ ห้, เว้นจากการลัก โกง ละเมิดกรรมสิทธิ p
ทําลายทรัพย์สนิ
3) กาเมสุมจิ ฺฉาจารา เวรมณี คือ เว้นจากการประพฤติผดิ ในกาม, เว้นจากการล่วงละเมิดสิง: ทีผ: ูอ้ :นื รักใคร่หวง
แหน
4) มุสาวาทา เวรมณี คือ เว้นจากการพูดเท็จ โกหก หลวกลวง
5) สุราเมรยมชฺชปมาทฏฺฐานา เวรมณี คือ เว้นจากนํ-าเมาคือสุราและเมรัยอันเป็ นทีต: งั - แห่งความประมาท, เว้น
จากสิง: เสพติดให้โทษ
ศีล หรือ เบญจศีล ทัง- 5 ประการนี- ถือว่าเป็ นข้อปฏิบตั ิพน-ื ฐานในการพัฒนาตนเองหรือการครองตนสําหรับ
นักบริหารและปุถุชนทัวไป
: เพื:อให้ตงั - อยู่ในความไม่ประมาทของชีวติ สามารถกล่าวได้ว่านักบริหารการศึกษาท่านใดได้
ปฏิบตั ติ ามหลักเบญจศีลแล้ว จะมีคุณธรรมทีเ: กือ- กูลในกิจหรือในการทําความดีทุกอย่าง ได้แก่ การมีสติ คือความระลึก
ได้, นึกได้, สํานึกอยู่ไม่เผลอ และการมีสมั ปชัญญะ คือความรูช้ ดั , รูช้ ดั สิง: ทีน: ึกได้, ตระหนัก และเข้าใจชัดตามความเป็ น
จริง12
ข. คุณ ลัก ษณะของนั ก บริ ห ารการศึ ก ษา (การครองคน) หมายถึง ความรอบรู้เ กี:ย วกับ คนร่ ว มงาน
นักบริหารการศึกษาต้องรูว้ ่าใครมีความสามารถในด้านใด เพื:อจะได้ใช้คนให้เหมาะกับงาน นอกจากนัน- นักบริหารต้อง

9

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร,หน้า 16 - 17.
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร, หน้า 48.
11
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,พิมพ์ครัง- ที: 20 (กรุงเทพมหานคร :
บริษทั สหธรรมิก จํากัด, 2554), หน้า 175.
12
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม,หน้า 26.
10

รูจ้ กั จริตของคนร่วมงานเพื:อใช้งานทีเ: หมาะสมกับจริตของเขา13คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษาในการครองคนนัน:
ได้มหี ลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนาได้กล่าวไว้กค็ อื หลักพรหมวิหาร 4 ประการซึง: เป็ นหลักธรรมทีส: ามารถพัฒนา
นักบริหารเป็ นสมาชิกทีด: ี เป็ นผูส้ ร้างสรรค์สงั คม กล่าวได้ว่าเป็ นหลักพุทธธรรมประจําใจของผูป้ ระเสริฐหรือผู้มจี ติ ใจ
ยิง: ใหญ่กว้างขวางดุจพระพรหม ได้แก่14
1) เมตตา ความรัก คือ ความปรารถนาดี มีไมตรี ต้องการช่วยเหลือให้ทุกคนประสบประโยชน์และความสุข
2) กรุณา ความสงสาร คือ อยากช่วยเหลือผูอ้ :นื ให้พ้นจากความทุกข์ ใฝ่ ใจทีจ: ะปลดเปลือ- งบําบัดความทุกข์
ยากเดือดร้อยของคนและสัตว์ทงั - ปวง
3) มุทติ า ความเบิกบานพลอยยินดี คือ เมื:อเห็นผูอ้ :นื อยู่ดมี สี ุข ก็มใี จแช่มชื:น เบิกบาน เมื:อเห็นเขาทําดีงาม
ประสบความสําเร็จก้าวหน้ายิง: ขึน- ไป ก็พลอยยินดีบนั เทิงใจด้วย พร้อมทีจ: ะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน
4) อุเบกขา ความมีใจเป็ นกลาง คือ มองตามเป็ นจริง โดยวางจิตเรียบสมํ:าเสมอ มันคง
: เที:ยงตรง ดุจตาชัง:
มองเห็นการที:บุคคลจะได้รบั ผลดี หรือชัว: สมควรแก่เหตุทต:ี นประกอบ พร้อมที:จะวินิจฉัย วางตน และปฏิบตั ิไปตาม
หลักการ เหตุผล และความเทีย: งธรรม
เมื:อนักบริหารการศึกษา ได้มหี ลักพรหมวิหาร 4 ประการ เป็ นหลักธรรมทีย: ดึ เหนี:ยวจิตใจแล้วนัน: ก็ถือได้ว่า
ผูบ้ ริหารสามารถพัฒนาคุณสมบัตกิ ารครองใจคนหรือครองใจเพื:อนร่วมงานได้เป็ นอย่างดี และหลักพุทธธรรมทีส: ามารถ
พัฒนาคุณลักษณะของนักบริหารการศึกษาในการครองคน อีกประการหนึ:งก็คอื สังคหวัตถุ4 ประการ ซึง: เป็ นหลักธรรม
ทีย: ดึ เหนี:ยว คือยึดเหนี:ยวใจบุคคล และประสานหมู่ชนไว้ในสามัคคี, หลักการสงเคราะห์ ประกอบด้วย15
1) ทาน การให้ คือ เอือ- เฟื- อเผื:อแผ่ เสียสละ แบ่งปั น ช่วยเหลือกันด้วยสิง: ของ ตลอดถึงให้ความรูแ้ ละแนะนํา
สังสอน
:
2) ปิ ยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คือ วาจาเป็ นที:รกั วาจาดูดดื:มนํ- าใจ หรือวาจาซาบซึ-งใจ คือกล่าวคําสุภาพ
ไพเราะอ่อนหวานสมานสามัคคี ให้เกิดไมตรีและความรักใคร่นบั ถือ ตลอดถึงคําแสดงประโยชน์ประกอบด้วยเหตุผลเป็ น
หลักฐานจูงใจให้นิยมยินดี
3) อัตถจริยา การประพฤติประโยชน์ คือ ขวนขวายช่วยเหลือกิจการ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ ตลอดถึงช่วย
แก้ไขปรับปรุงส่งเสริมในทางจริยธรรม
4) สมานัตตตา ความมีตนเสมอ คือ ทําตนเสมอต้นเสมอปลาย ปฏิบตั สิ มํ:าเสมอกันในชนทัง- หลาย และเสมอ
ในสุขทุกข์โดยร่วมรับรูร้ ่วมแก้ไข ตลอดถึงวางตนเหมาะสมแก่ฐาน ภาวะบุคคล เหตุการณ์และสิง: แวดล้อม ถูกต้องตาม
ธรรมในแต่ละกรณี
จากหลักพุทธธรรม สังคหวัตถุ 4 ประการนี- อาจกล่าวได้อกี อย่างว่าเมื:อนักบริหารการศึกษาท่านใดนํ าไป
ประยุกต์ใช้กบั การทํางานแล้ว ถือได้ว่าเป็ นผูม้ นี -ําใจสามารถช่วยเหลือเพื:อนร่วมงานให้พน้ จากความทุกข์ทงั - ปวงได้เป็ น
อย่างดี ดังทีเ: ราเคยได้ยนิ คํากล่าวทีว: ่า “นํ-าบ่อนํ-าคลองยังเป็ นรองนํ-าใจ นํ-าทีไ: หนๆก็สนู้ -ําใจไม่ได้”
ค. คุณลักษณะของนักบริหารการศึกษา (การครองงาน) หมายถึง ความรอบรูเ้ กีย: วกับงานในความรับผิดชอบ
เพื:อประโยชน์ในการวางแผนบรรจุบุคลากร อํานวยการและติดตามประเมินผล ความรูเ้ รื:องงานมี 2 ลักษณะ คือ รูเ้ ท่า
และรูท้ นั “รู้เท่า” คือความรู้รอบด้านเกีย: วกับงานว่ามีขนั - ตอนอย่างไรและมีส่วนเกีย: วข้องกับคนอื:นๆ อย่างไร และยัง
หมายถึงความรู้เท่าถึงการณ์ในเมื:อเห็นเหตุแล้วคาดว่าผลอะไรจะตามมา แล้วเตรียมการป้ องกันไว้ “รู้ทนั ” หมายถึง
ความรู้เท่าทันสถานการณ์ เมื:อเกิดปั ญหาขึน- ก็สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ด16ี เหมือนดังที:หลวงพ่อพุทธทาสได้
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร, หน้า 50.
พระธรรมปิ ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, พิมพ์ครัง- ที: 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั ธรรมสาร จํากัด, 2548),หน้า 20.
15
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, หน้า 143.
16
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต). พุทธวิ ธีบริ หาร, หน้า 52.
14

กล่าวไว้ว่า “การงานนัน- คือชีวิต ชีวิตก็คือการงาน การงานก็คอื ความสุข ซึ:งเป็ นผลสุดท้ายของการปฏิบตั ิธรรม”17
คุณลักษณะทีส: าํ คัญอีกประการหนึ:งของนักบริหารการศึกษาก็คอื การปฏิบตั งิ าน หรือ การครองงาน นัน: เอง หลักพุทธ
ธรรมทางพระพุทธศาสนาเกี:ยวกับการครองงานนัน: มีอยู่มากมาย แต่ ท:ีน่าสนใจเป็ น อย่างมากก็คือ หลักอิทธิบาท
แปลว่า ทางแห่งความสําเร็จ มีอยู่ 4 ประการ ได้แก่18
1) ฉัน ทะ แปลว่ า ความรัก ความพอใจ จะทํา อะไรก็ทํา ด้ว ยความรักความพอใจ จะรัก พอใจได้อ ย่ า งไร
โดยทัวไปก็
: ต้องชอบหรือเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าของงานนัน- จึงจะรักจะพอใจงานนัน- ฉันทะไม่ใช่แค่รกั งานเท่านันเพราะฉันทะ แปลว่า อยากทําให้มนั ดี เพราะฉะนัน- จึงมีความหมายว่า เมื:อ จะทํา อะไรก็จ ะต้องทําให้มนั ดีท:ีสุดให้
เรียบร้อยสมบูรณ์
2) วิรยิ ะ แปลว่า ความเพียร และความเพียรก็แปลว่า ความแกล้วกล้า วิรยิ ะมาจาก วีระ นัน: เอง แปลว่าความ
เป็ นผูแ้ กล้วกล้า หมายความว่า ใจสู้ เจองานแล้วไม่ถอย แล้วทําอย่างไรจะเจองานไม่ถอยก็ต้องมีจติ สํานึกในการฝึ กตน
พอเจองานบอกว่ายิง: ยากยิง: ได้มาก เจอปั ญหาก็เป็ นเวทีพฒ
ั นาปั ญญาเห็นงานเป็ นเรื:องท้าทาย ถ้าให้งานนัน- เป็ นสิง: ท้า
ทายความสามารถ คนแบบนี-จะสู่ เอาไม่ถอย จนทําได้สาํ เร็จ คนแบบนี-เรียกว่า เป็ นคนแบบวิรยิ ะ ต้องใช้วธิ ที ําให้รูส้ กึ
ว่า งานนัน- เป็ นสิง: ท้าทาย เป็ นอันว่า วิรยิ ะ แปลว่า ใจสู้ เมื:อทําจะไม่ถอย
3) จิตตะ แปลว่า ใจจดจ่อ ซึง: เป็ นลักษณะของคนทีอ: ุทศิ ตัวต่องาน เนื:องจากเห็นความสําคัญของงาน ฉะนัน- วิธี
สร้างจิตตะก็คอื ทําให้เห็นความสําคัญของงานนัน- ต่อชีวติ ต่อสังคม ต่อประเทศชาติ และต่อโลก
4) วิมงั สา แปลว่า ทดลอง หรือทดสอบ คนบางคนอยากรูอ้ ยากเห็น ชอบทดลอง ชอบคิดสืบสวนว่า ทําอย่างนีจะเป็ นอย่างไร ทําอย่างนัน- จะเกิดผลอย่างไร อย่างนี-ตอ้ งใช้วมิ งั สา คือ ทําการพิสจู น์ทดลอง คอยตรวจตราหาทางแก้ไข
ปรับปรุงอยู่เสมอ ซึง: ต้องใช้ปัญญา
ถ้านักบริหารการศึกษาท่านใดนําเอาหลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนานี- ไปประยุกต์ใช้กบั การทํางานแล้ว
กล่าวได้ว่าท่านเหล่านัน- ก็จะเป็ นนักบริหารการศึกษาที: รักงาน สูง้ าน ใส่ใจงาน และทํางานด้วยปั ญญา หรือตามหลัก
อิทธิบาท 4 เรียกอีกอย่างหนึ:งว่า อยากทําให้มนั ดี (ทีส: ดุ ) คือ ฉันทะ มีอะไรทําต้องให้สาํ เร็จ คือ วิรยิ ะ ทํางานอย่างอุทศิ
ตัวอุทศิ ใจ คือ จิตตะ ใช้ปัญญาจัดการนํางานสูจ่ ุดหมาย คือ วิมงั สา นันเอง
:

4. หลักพุทธธรรมสําหรับนักบริ หารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนา
การพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์สาํ หรับนักบริหารการศึกษานัน- มีความจําเป็ นอย่างยิง: ทีน: ักบริหารควร
ต้องใช้หลักพุทธธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื:อนํ ามาประยุกต์ใ ช้กบั การพัฒนาตนเองในการปฏิบตั ิหน้าที:ทางด้าน
การศึกษา อีกทัง- สามารถครองตน ครองคน และครองงาน ได้อย่างสมบูรณ์ หลักพุทธธรรมนัน- มีอยู่มากมายหลายหัวข้อ
ผูเ้ ขียนจึงได้หยิบยกบางหลักพุทธธรรมคําสอน เพื:อนํามาชีแ- จงให้ผอู้ ่านได้รแู้ ละเข้าใจ ประกอบด้วย
4.1 สุจริ ต 3 เป็ นหลักการพัฒนานักบริหารการศึกษาให้เป็ นคนดีมศี ลี ธรรม หรือมีมนุ ษยธรรมที:เรียกได้ว่า
เป็ น อารยชน เป็ นผูม้ ธี รรม คือ มีความประพฤติดี ประพฤติชอบ 3 ประการ ได้แก่19
1) กายสุจริต ความสุจริตทางกาย ทําสิง: ทีด: งี ามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยกาย
2) วจีสจุ ริต ความสุจริตทางวาจา พูดสิง: ทีด: งี ามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยวาจา
3) มโนสุจริต ความสุจริตทางใจ คิดสิง: ทีด: งี ามถูกต้อง ประพฤติชอบด้วยใจ

17

ผ่องโสม อัตถะสัมปุณณะ. คําสอนของพุทธทาสภิ กขุว่าด้วยการทํางาน เลือกสรรมาจากธรรมปาฏิ โมกข์ เล่ม 1,
(กรุงเทพมหานคร : มูลนิธสิ วนอุศม, 2533),หน้า 37.
18
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมะกับการทํางาน,พิมพ์ครัง- ที: 3 (กรุงเทพมหานคร : บริษทั สหธรรมิก จํากัด, 2543),
หน้า 79 - 82.
19
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, หน้า 16.

4.2 อคติ 4 เป็ นหลักพุทธธรรมทีท: ําให้นักบริหารหรือนักปกครอง เมื:อได้ยดึ ถือปฏิบตั ิตามสามารถเว้นจาก
ความลําเอียงและความไม่เทีย: งธรรมต่างๆ ได้แก่20
1) ฉันทาคติ ลําเอียงเพราะเพราะชอบ
2) โทสาคติ ลําเอียงเพราะชัง
3) โมหาคติ ลําเอียงเพราะหลงหรือเขลา
4) ภยาคติ ลําเอียงเพราะขลาดกลัว
4.3 พละ 4 คือ มีกาํ ลังทีเ: กิดจากคุณธรรมความประพฤติปฏิบตั ทิ เ:ี ป็ นหลักประกันของชีวติ ซึง: ทําให้นักบริหาร
การศึกษาทีป: ระพฤตปฏิบตั เิ กิดความมันใจในตนเอง
:
เรียกว่า พละ (ธรรมอันเป็ นกําลัง) มีอยู่ 4 ประการ กล่าวคือ21
1) ปั ญญาพละ กําลังปั ญญา คือ ได้ศกึ ษา มีความรูค้ วามเข้าใจถูกต้องชัดเจน ในเรื:องราวและกิจการ
ทีต: นเกีย: วข้อง ตลอดไปถึงสภาวะอันเป็ นธรรมดาของโลกและชีวติ เป็ นผูก้ ระทําการต่างๆ ด้วยความเข้าใจเหตุผลและ
สภาพความจริง
2) วิรยิ ะพละ กําลังความเพียง คือ เป็ นผู้ประกอบกิจทําหน้าที:การต่างๆ อยู่ตลอดเวลาด้วยความ
บากบันพยายาม
:
ไม่ได้ทอดทิง- หรือย่อหย่อนท้อถอย
3) อนวัชชะพละ กําลังสุจริต หรือกําลังความบริสทุ ธิ p คือมีความประพฤติและหน้าทีก: ารงาน สุจริตไร้
โทษ สะอาดบริสทุ ธิ p ไม่มขี อ้ ทีใ: ครจะติเตียนได้
4) สังคหพละ กําลังการสงเคราะห์ คือ ได้ช่วยเหลือเกือ- กูล ทําตนให้เป็ นประโยชน์แก่เพื:อนมนุ ษย์
เป็ นสมาชิกทีม: คี ุณประโยชน์ของชุมชน
4.4 ฆราวาสธรรม 4 เป็ นหลักพุทธธรรมทีน: ักบริหารการศึกษาสามารถพัฒนาตนเองให้ปฏิบตั ติ ามหลักของ
การครองชีวติ ในฐานะเป็ นคฤหัสถ์ (ชาวบ้าน) มีอยู่ 4 ประการ ประกอบด้วย22
1) สัจจะ ความจริง คือ ดํารงมันในสั
: จจะ ซื:อตรง ซื:อสัตย์ จริงใจ พูดจริง ทําจริง จะทําอะไรก็ให้เป็ นที:
เชื:อถือไว้วางใจได้
2) ทมะ ฝึกตน คือ บังคับควบคุมตนเองได้ รูจ้ กั ปรับตัว และแก้ไขปรับปรุงตนให้กา้ วหน้าดีงามยิง: ขึนอยู่เสมอ
3) ขันติ อดทน คือ มุ่งทําหน้าทีก: ารงานด้วยความขยันหมันเพี
: ยร เข้มแข็งอดทนไม่หวันไหว
:
มันใน
:
จุดหมาย ไม่ทอ้ ถอย
4) จาคะ เสียสละ คือ มีน-ําใจ เอือ- เฟื- อ ชอบช่วยเหลือเกือ- กูล บําเพ็ญประโยชน์ สละโลภละทิฐมิ านะ
ได้ ร่วมงานกับคนอื:นได้ ไม่ใจแคบเห็นแห่ตวั หรือเอาแต่ใจตน
4.5 อารยวัฒิ 5 หลักพุทธธรรมนี- ช่วยทําให้นกั บริหารการศึกษา มีความสัมพันธ์อนั ดีงามอบอุ่นเป็ นสุขภายใน
ครอบครัว ตลอดถึงญาติมติ ร ผูร้ ่วมงาน และคนทีพ: ง:ึ พาอาศัยอยู่ในปกครองทัง- หมด โดยทําหน้าทีม: ใิ ช่เพียงประโยชน์
ทางวัตถุมาให้เขาอย่างเดียว แต่นําประโยชน์สุขทางจิตใจมาให้ดว้ ย โดยประพฤติตนเป็ นตัวอย่าง ช่วยชักจูงให้คนใน
ครอบครัวและผูเ้ กีย: วข้องใกล้ชดิ ทัง- หลายเจริญงอกงามขึน- ด้วยคุณธรรมอยู่ 5 ประการ ดังนี-23
1) งอกงามด้วยศรัทธา คือ ให้มคี วามเชื:อความมันใจในพระรั
:
ตนตรัยและในการที:จะทําความดี มี
หลักยึดเหนี:ยวจิตใจ
2) งอกงามด้วยศีล คือ ให้มคี วามประพฤติดงี าม สุจริต รูจ้ กั เลีย- งชีวติ มีวนิ ยั และมีกริ ยิ ามารยาทอัน
งาม
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พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพ์จนั ทร์เพ็ญ, 2550),หน้า 30.
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต,หน้า 33.
22
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, หน้า 43 - 44.
23
พระธรรมปิ ฎก (ป. อ. ปยุตฺโต). ธรรมนูญชีวิต, หน้า 44.
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3) งอกงามด้วยสุตะ คือ ให้มคี วามรูจ้ ากการเล่าเรียนสดับฟั ง โดยแนะนําหรือขวนขวายให้ศกึ ษาหา
ความรูท้ จ:ี ะฟื- นฟูปรับปรุงชีวติ จิตใจ
4) งอกงามด้วยจาคะ คือ ให้มคี วามเอือ- เฟื- อเผื:อแผ่ มีน-ํ าใจต่อกัน และพอใจทําประโยชน์แก่เพื:อน
มนุษย์
5) งอกงามด้วยปั ญญา คือ ให้มคี วามรูค้ ดิ เข้าใจเหตุผล รูด้ ี รูช้ วั : รูค้ ุณโทษ ประโยชน์มใิ ช่ประโยชน์
มองสิง: ทัง- หลายตามเป็ นจริง มีวจิ ารณญาณ รูจ้ กั ใช้ปัญญาพิจารณาเหตุปัจจัย แก้ไขปั ญหา และจัดทําดําเนินการต่างๆ
ให้ได้ผลดี
หลัก พุ ท ธธรรมทางพระพุ ท ธศาสนาที:ไ ด้หยิบ ยกมาอธิบ ายเบื-องต้น ผู้เ ขีย นมีค วามเชื:อ ว่ า ถ้านัก บริห าร
การศึกษาได้นําไปประยุกต์ใช้เพื:อการปฏิบตั ิหน้าที:ใ นการบริหารองค์กรทางด้านการศึกษาทุกๆ ด้านแล้ว สามารถ
พัฒนาตนเองให้เป็ นนักบริหารทีด: ไี ด้ ตามคุณลักษณะทีพ: งึ ประสงค์ในหลักคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ทีไ: ด้มอบหลักพุทธธรรมคําสอนให้เป็ นแนวทางในการประพฤติปฏิบตั อิ นั ก่อให้ประโยชน์สุขต่อองค์กรการศึกษาและ
ประเทศชาติสบื ไป

5. บทสรุป
บทความทางวิชาการ เรื:อง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักบริหารการศึกษาตามแนวพระพุทธศาสนาใน
สังคมไทยฉบับนี- ผู้เขียนมีจุดมุ่งหมายในการเขียนเพื:อถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี:ยนแนวคิดทางการศึกษา
เกีย: วกับบทบาทหน้าทีข: องนักบริหารการศึกษาไทย โดยได้เชื:อมโยงกับคุณลักษณะของนักบริหารการศึกษาตามแนว
พระพุทธศาสนา คือหลักการครองตน ครองคน และครองงาน ที:นักบริหารสามารถประยุกต์ใช้เป็ นแนวทางในการ
บริหารการศึกษาได้ โดยผูเ้ ขียนได้อธิบายความรูต้ ามแนวหลักพุทธธรรมในทางพระพุทธศาสนา เพื:อให้เกิดความเข้าใจ
และสามารถเป็ น แนวทางนํ า ไปสู่ก ารประพฤติป ฏิบ ัติต ามหลัก คุ ณ ลัก ษณะของนัก บริห ารการศึก ษาที:ดีต ามแนว
พระพุทธศาสนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม
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