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บทคัดย่อ
การบริ ห ารสถานศึ กษาเป็ น การจั ดการระเบี ยบอย่ างเป็ นระบบ เป็ นการกำหนด
กระบวนการที่เป็นสาระสำคัญของกระบวนการบริหาร เป็นกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินการ
ของกลุ่มบุคคลเพื่อการบริหารพลเมืองโดยมีวัตถุประสงค์ให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ โดย
นำหลักการและกระบวนการทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการวางแผน การจัด
องค์การในสถานศึ กษา การบริ หารงานบุ คคล การอำนวยการ การติ ดต่ อประสานงาน การ
ตัดสินใจ การรายงานผลการดำเนินงาน การเงินและงบประมาณ รวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ
สถานศึกษา อย่างไรก็ตามส่วนสำคัญของการเป็นผู้บริหารสถานศึกษาที่ดีจำเป็นต้องอาศัยธรรม
ที่ ทำให้ เป็ นสั ตบุ รุ ษนั่ น คื อหลั กสั ป ปุ ริ สธรรม 7 ดั งนั้ นผู้ บริ หารสถานศึ กษาที่ เป็ นผู้ บ ริ หาร
สถานศึกษาที่ดีและเป็นที่ยอมรับ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้นำที่ดี และมีความมั่นใจในการเป็น
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ผู้ นำแล้ วย่ อมเป็ นแรงผลั กดั นให้ เป็ นผู้ บริ หารสถานศึ กษาที่ สง่างามและจะนำพาองค์การสู่
ความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
คำสำคัญ: การบริหารสถานศึกษา, หลักสัปปุริสธรรม 7

Abstract
School administration is a systematic order management. It defines the
processes that are essential to the administrative process. It includes the processes in
the implementation of a group of persons for the civic administration aiming at the
abilities of learners by applying the principles and processes of administration starting
from planning, organizing educational institutions, managing personnel, directing,
coordinating, making decision, reporting of performance, financing and budgeting,
including other works related to the schools. However, the essential component of
being a good school administrator also relies on qualities of a good man or Sappurisadhamma 7. Therefore, fabulous school administrators that deserve recognition, ethics,
good leaders, and confidence in being a leader, are inevitably the driving force to be a
dignified school administrator and will lead the organization to effectiveness and
success.

Keywords: School Administration, Principle of Sappurisa-dhamma 7

บทนำ
การบริหารสถานศึกษา คืองานในหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาโดยตรง ซึ่งจำแนกเป็น
หมวดหมู่ แตกต่ างกั นออกไปตามลั กษณะงาน ตามโครงสร้ างของการจั ดองค์ กร ตามระบบ
การศึ กษา และตามแนวคิ ดของนั กบริ หารการศึ กษาแต่ ละคน บทบาทหน้ าที่ ของผู้ บริ หาร
สถานศึกษาที่สำคัญต้องใช้ความเป็นหัวหน้าในการใช้อำนาจและตำแหน่งที่มีในการบริหารจัดการ
ให้การศึกษาของสถานศึกษาได้บรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ผู้บริหารต้องมีความเป็นมืออาชีพ ผู้บริหาร
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เปรียบเสมือนจอมทัพ สำคัญที่จะนำพาองค์กรให้ก้าวไปในกระแสแห่ งการปฏิบัติรูปได้อย่างมี
เกียรติ และศักดิ์ศรี ผู้ บริ หารในยุ คแห่ งการเปลี่ ยนแปลงทางบริบทหลากหลายส่ วนนั้น น่าจะ
เปรียบได้กับผู้บริหารมืออาชีพ เปรียบประดุจหัวจักรสำคัญของขบวนรถไฟ ยุคปฏิรูปการศึกษาที่
จะทำหน้าที่สำคัญต่อการขับเคลื่ อนขบวนรถไฟไปสู่ เป้าหมายที่พึ งประสงค์ได้โดยกำหนดเป็น
ยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาสู่การปฏิบัติที่ แสดงให้เห็นถึงศักยภาพ คุณภาพ เกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดในเขตพื้นที่การศึกษา (สุรศักดิ์ ปาเฮ, 2553: 27-28) ผู้บริหารสถานศึกษาถือเป็นบุคคลที่มี
ความสำคั ญต่ อการบริ หารและการจั ดการศึ กษา เพื่ อพั ฒ นาคนให้ มี คุ ณภาพในด้ านการวาง
นโยบาย กำหนดแบบแผน วิธีการและขั้ นตอนต่างๆ เพื่ อบริหารจั ดการภาระหน้ าที่ ให้ บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา จะมีคุณภาพมาก
น้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำมาพัฒนาในด้าน
ต่างๆ ภายในองค์กร รวมถึงใช้ทรัพยากรที่มีอยู่แล้วให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ด และการบริหารจะ
ประสบผลสำเร็จได้จะต้องขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถ และความเป็นผู้นำ ตลอดจนมีคุณธรรม
และจริยธรรม ถือเป็นคุณสมบัติอย่างหนึ่งในการบริหารที่ดี (ธีระศักดิ์ บึงมุมและพรพิพัฒน์ เพิ่ม
ผล, 2560: 49-60)
คุณธรรมและจริยธรรมถือเป็นคุณสมบัติที่สำคัญที่ ทำให้ผู้ บริหารสามารถได้รับการ
ยอมรับ ความเชื่อถือ ตลอดจนความนับถือจากบุคคลต่างๆ ทั้งในองค์กรและในสังคมทั่วไป ดัง
พระบรมราโชวาทที่พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั วได้พระราชทานแก่คณะอาจารย์ ครู และ
นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล วันที่ 8 มิถุนายน 2522 ว่า “...ผู้ที่มีวิชาการแล้วจำเป็นที่จะต้องมี
คุณสมบัติในตัวเองนอกจากวิชาความรู้ด้วย จึงจะนำตน นำชาติ ให้เจริญได้ คุณสมบัติที่จำเป็น
สำหรับทุกคนนั้นได้แก่ ความละอายชั่วกลัวบาป ความซื่อสัตย์ สุจริต ทั้งในความคิดและการ
กระทำ ความกตัญญูรู้คุณชาติบ้านเมือง และผู้มีอุปการะตัวมา ความไม่เห็น แก่ตัว ไม่เอาเปรียบ
ผู้ อื่ น หากแต่ มี ความจริ งใจ มี ความปรารถนาดี ต่ อกั น เอื้ อเฟื้ อกั นตามฐานะและหน้ าที่ … ”
(สำนักงานกองทุนการสร้างเสริมสุขภาพ, 2549: 129) พระบรมราโชวาทดังกล่าวสอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 6
ว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไป เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ
สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้ อื่ นได้อย่ างมี ความสุ ข”(สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ , 2545:5) ตามทั ศนะ
พระพุทธศาสนาถือว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติ หลายอย่าง โดยเฉพาะคุณสมบัติ
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เกี่ยวกับการครองตน ครองคน ครองงาน ได้แก่ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จัก
ประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล จึงจะทำองค์กรหรือสังคมดำเนินไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้

การบริหารสถานศึกษา
การบริหารสถานศึกษาจะใช้เรียกว่า การบริหารโรงเรียนตามที่เรียกแต่ก่อนก็ได้การ
บริหารสถานศึกษาเป็นภารกิจที่สำคัญยิ่ งของผู้ บริหารสถานศึกษาที่จะต้องกำหนดแผนงาน
วิธีการขั้นตอนในการปฏิบัติงานและหน้าที่ไว้อย่างมีระบบ ดังนั้น ความสำเร็จหรือความล้มเหลว
ในการบริหารสถานศึกษาจึงขึ้นอยู่กับสมรรถภาพของผู้บริหารสถานศึกษาเป็นสำคัญนักวิชาการ
ด้านการศึกษา ได้ให้นิยามหรือความหมายของการบริหารโรงเรียน (การบริหารสถานศึกษา) ไว้
ว่า การบริหารสถานศึกษา หมายถึง การดำเนินการทุกอย่างในสถานศึกษาตั้งแต่การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานอาคารสถานที่การบริหารงานธุรการและการเงิน
การบริหารงานกิจการนักเรียน และนักศึกษางานด้านความสัมพันธ์กับชุมชน (กิติมา ปรีดีดิลก,
2529: 13) นอกจากนี้ นพพงษ์ บุ ญ จิ ต ราดุ ล (2540: 128) ให้ ค วามหมายว่ า การบริ ห าร
โรงเรียนไว้ว่า หมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกันดำเนินการ เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างที่บุคคลร่วมกำหนดโดยใช้กระบวนการ
อย่างมีระเบียบ และใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะสมผู้บริหารโรงเรียนมีภารกิจที่
ต้องปฏิบัติทั้งในโรงเรียน และนอกโรงเรียนในการดำเนินงาน 5 ประการ คือ 1) การให้โอกาส
ทางการศึกษาหรือปรับปรุงการในโรงเรียนหรือบริหารงานวิชาการ 2) บริหารงานบุคลากรใน
โรงเรียน 3) บริหารงานเกี่ยวกับชุมชนและการประชาสัมพันธ์โรงเรียน 4) บริหารงานเกี่ยวกับ
อาคารสถานที่ธุรการการเงินและการให้บริการ และ 5) บริหารงานกิจการนักเรียน อีกทั้ง สมคิด
บางโม (2544: 153) กล่ าวว่า การบริหารโรงเรียนเป็นแหล่ งพั ฒ นาประชากรของประเทศที่
สำคัญยิ่งเป็นหน่วยงานที่ใช้คนเงินวัสดุอุปกรณ์จำนวนมากมาย หากการจัดการบริหารงานใน
โรงเรียนขาดประสิทธิภาพผลผลิตของโรงเรียน คือนักเรียนที่สำเร็จออกไปย่อมมีประสิทธิภาพ
ต่ำ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาประเทศย่อมล่าช้าตามไปด้วย และ เมธี ปิลันนานนท์ (2524: 2) ได้ให้
ความหมายว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นการใช้ทั้งศาสตร์ และศิลป์ในการดำเนินการบริหาร
หรือการบริการด้านการปกครอง การเรียนการสอนและการปรับปรุงแก้ไขเกี่ยวกับการศึกษา

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |

605

ร่ วมกั บผู้ อื่ น เพื่ อให้ การเรี ยนการสอนดำเนิ นไปด้ วยดี มี ประสิ ท ธิภ าพตามจุ ดมุ่ งหมายของ
การศึกษา
สรุปได้ว่า การบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการต่างๆ ในการดำเนินการของกลุ่ม
บุ คคลเพื่ อการบริ ห ารพลเมื องโดยมี วั ตถุ ประสงค์ ให้ ผู้ เรี ยน มี ความรู้ ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหารเป็นสำคัญทั้งนี้ เพราะผู้บริหารมีอำนาจหน้าที่ในการกำหนดนโยบาย
และการตัดสินใจ ในระดับสถานศึกษา เพื่อให้เป็นผู้มีคุณภาพมีความรอบรู้ความสามารถทักษะ
การตั ดสิ นใจ การวางแผนงานตามกระบวนการอย่ างมี ระบบตามที่ สั งคมต้องการ และเป็ น
ภารกิจที่สำคัญยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะต้องสามารถนำองค์กรให้อยู่
1. ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษา
สถานศึกษามีสิทธิหน้าที่หรืออำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในกฎหมายคือ
เป็นส่วนราชการที่มีสภาพเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการ มีวัตถุประสงค์
เพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย และจิตใจสติปัญญาความรู้และมีคุณธรรม
วัฒ นธรรม ในการดำรงชี วิ ตสามารถอยู่ กั บผู้ อื่ นได้ นอกจากจะมี อำนาจหน้ าที่ และความ
รับผิดชอบให้ถือปฏิบัติ แล้วจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการดำเนินกิจการ หรือบริหารงานวิชาการ
ให้มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน และหลักการบริหารกิจการ
บ้ านเมื อง และสั งคมที่ ดีที่ ยึ ดทั้ งหลั กนิ ติบุ คคลหลั กคุ ณธรรมหลั กการมี ส่ วนร่วมหลั กความ
รับผิ ดชอบ และหลั กความคุ้ มค่าเป็ นเครื่องมื อในการวิสั ยทั ศน์ และนโยบายไปสู่ การปฏิ บั ติ
(กระทรวงศึ กษาธิการ, 2546: 32) นอกจากนี้ สำนั กงานคณะกรรมการการศึ กษาแห่ งชาติ
(2544: 10) ให้ความสำคัญของการบริหารสถานศึกษาว่ากระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็น
ระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบไปด้วยร่วมกันวางแผน (Plan) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน (Do)
ร่วมกันตรวจสอบ (Check) และรวมกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและ
ตรวจสอบคุณภาพด้วย
อีกทั้ง การศึกษาเรื่องการบริหารเป็นสิ่งสำคัญที่มีความจำเป็นและน่าศึกษาอย่างยิ่ง
แท้จริงแล้วบทบาทและความสำคัญของการบริหารนั้นมีควบคู่มากับอารยธรรมการดำรงชีพของ
มนุษย์ทีเดียว เพราะเมื่อมนุษย์รวมกันอยู่เป็นหมู่เป็นกลุ่มมีหัวหน้าปกครองบังคับบัญชามีการ
แบ่งงานกันทำตามลักษณะความรู้ความสามารถ มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในระหว่างพวกและ
เผ่ าเดียวกันโดยมีจารีตประเพณี และวัฒนธรรมเป็นเครื่องกำกับ ความประพฤติของกลุ่มชน
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เหล่ านั้ นเมื่อกลุ่มสั งคมขยายตัวเติบโตขึ้น มี ความซับซ้อนมากขึ้น มนุ ษย์ก็เริ่มสร้างและวาง
ระเบียบกฎเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ ขึ้นโดยเรียนรู้จากประสบการณ์และความเชื่อถือ ทั้งนี้ก็โดย
มุ่งหวังที่จะให้เกิดความสำเร็จเรียบร้อยขึ้นในองค์การ และเกิดความสงบสุขขึ้นในสังคมนั้น อาจ
สรุปความสำคัญของการบริหาร ได้ดังนี้ คือ 1) การบริหารนั้นได้เจริญเติบโตควบคู่กับการดำรง
ชีพของมนุษย์ และเป็นสิ่งช่วยให้มนุษย์ดำรงชีพร่วมกันอยู่ได้อย่างผาสุก 2) จำนวนประชากรที่
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เป็นผลทำให้องค์การต่างๆ ต้องขยายงานด้านบริหารให้กว้างขวางเพิ่มขึ้น
3) การบริ หารเป็ นเครื่ องบ่ งชี้ให้ ทราบถึ งความเจริญ ก้าวหน้ าของสั งคม ความก้ าวหน้ าทาง
วิทยาการด้านต่างๆ ทำให้การบริหารเกิดการเปลี่ยนแปลง และก้าวหน้ารวดเร็วยิ่งขึ้น 4) การ
บริหารเป็นวิธีที่สำคัญในอันที่จะนำสังคม และโลกไปสู่ความเจริญก้าวหน้า 5) การบริหารจะ
ช่วยชี้ให้ ทราบถึงแนวโน้ มทั้งในด้านความเจริญ และความเสื่ อมของสั งคมในอนาคต 6) การ
บริหารมีลักษณะเป็นการทำงานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในองค์การความสำเร็จของการบริหารจึง
ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมทางสังคม และวัฒนธรรมทางการเมืองอยู่เป็นอันมาก 7) การบริหารมี
ลักษณะต้องใช้การวินิจฉัยสั่งการเป็นเครื่องมือ และการวินิจฉัยสังการเป็นเครื่องแสดงให้ทราบ
ถึงความสามารถของนักบริหาร และความเจริญเติบโตของการบริหาร 8) ชีวิตประจำวันของ
มนุษย์ไม่ว่าในครอบครัว หรือในองค์การย่อมมีส่วนเกี่ยวพัน กับการบริหารอยู่เสมอ ดังนั้นการ
บริ หารจึ งเป็ นเรื่ องน่ าสนใจ และจำเป็ นต่ อการดำรงชี พอย่างฉลาด และ 9) การบริหารกั บ
การเมืองเป็นสิ่งคู่กันไม่อาจแยกจากกันโดยเด็ดขาด ดังที่กล่าวว่า การเมืองกับการบริหารนั้น
เปรี ยบเสมื อนคนละด้ านของเหรี ยญอันเดี ยวกัน (สมพงษ์ เกษมสิ น , 2539: 4-5) สรุปได้ ว่า
ความสำคั ญ ของการบริ ห ารสถานศึ กษา เป็ น การจั ดการระเบี ยบอย่ างเป็ นระบบ กำหนด
กระบวนการที่เป็นสาระสำคัญของกระบวนการบริหารต้องประกอบด้วย 1) การศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาและความต้องการ 2) การวางแผน 3) การดำเนินงานตามแผน 4) การประเมินผล
หากกระบวนการบริหารงานดำเนินการอย่างเป็นระบบ เป็นขั้นตอนตามกระบวนการที่ถูกต้องมี
การดำเนินการที่ต่อเนื่อง สิ่งนี้จำเป็นมากในการบริหารการศึกษาเพื่อให้ประสบผลสำเร็จและ
บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ทุกประการ
2. หลักการการบริหารสถานศึกษา
พระราชบั ญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
และ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตรา 9(2) มี ก ารกระจายอำนาจไปสู่ เขตพื้ น ที่ การศึ กษา

วารสาร มจร อุบลปริทรรศน์ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 (มกราคม-เมษายน 2564) |
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สถานศึกษา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่ วไป ไปยั งคณะกรรมการและสำนั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา และสถานศึ กษาในเขตพื้ นที่
การศึกษาโดยตรง ถ้าจะพิจารณาว่ารูปแบบการบริหารสถานศึกษามีกี่แบบ ดูได้จากการตัดสินใจ
ในการบริหารงานในสถานศึกษา ตามแบบการกระจายอำนาจในการบริหารพบว่ามี 4 รูปแบบ
ตามหลักดังที่ Murphy and Beck (อ้างถึงใน สมาน อัศวภูมิ , 2551: 100-101) ได้รวบรวมไว้
ดังนี้
2.1 การบริ หารแบบฐานโรงเรียนโดยผู้ บริหารมีบทบาทหลั ก (Administrative
Control) การบริหารอาจจะมีการปรึกษาหารือคณะครู หรือผู้ปกครอง แต่ท้ายสุดผู้ตัดสินใจคือ
ผู้บริหารบางแห่งก็มีคณะกรรมการสถานศึกษา บางแห่งก็อาจจะไม่มีก็ได้
2.2 การบริหารแบบฐานโรงเรียนโดยครูมีบทบาทหลัก (Professional Control)
โดยผู้บริหารจะใช้วิธีนำเรื่องเข้าที่ประชุม ปรึกษาหารือกับคณะครูอาจารย์ และให้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ ซึ่งอาจจะใช้วิธีขอเสียงแบบประชามติ หรือการลงคะแนนบางแห่งใช้วิธีให้สัดส่วน
ครูในการเป็นคณะกรรมการในสถานศึกษาครึ่งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมด
2.3 การบริ ห ารแบบฐานโรงเรี ยนโดยชุ มชนมี บทบาทเป็ นหลั ก (Community
Control) คล้ ายกับแบบมีครูเป็ นหลักต่างกันที่เปลี่ ยนจากครูมาร่วมประชุมปรึกษาหารือกับ
ผู้ปกครองนักเรียนหรือบุคคลในชุมชนแทน
2.4 การบริหารแบบฐานโรงเรียนแบบผสมผสาน (Hybrid Control) เกิดจากการ
ผสมผสานรูปแบบการบริหารแบบต่างๆ ที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งอาจมีสองรูปแบบ หรือสามรูปแบบก็
ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ตัดสินใจว่าจะเป็นผู้บริหาร หรือคณะครู หรือใช้ประชาพิจารณา
สรุปได้ว่า หลักการบริหารสถานศึกษานั้น เป็นการพัฒนาโรงเรียนหรือแหล่ งเรียนรู้ให้
เกิดประสิทธิภาพทุกฝ่ายเป็นกระบวนการของผู้บริหารร่วมกัน ใช้การวางแผนจัดองค์การ และ
ดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรขององค์การได้อย่างเหมาะสม เพื่อบรรลุวัตถุตาม
ประสงค์ที่วางไว้ให้สำเร็จ
3. กระบวนการบริหารสถานศึกษา
ผู้บริหารสถานศึกษาทุกท่านจำเป็นที่จะต้องนำขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษาที่
รับผิ ดชอบอยู่ ทั้ ง 4 ด้ านมากำหนดเป็ นกลยุ ทธ์ วิธีการ แผนงาน เทคนิ ค และขั้ นตอนในการ
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บริหารและปฏิบัติงานไว้อย่างเป็นระบบ และสุขุมรอบคอบอย่างเป็นรูปธรรมเพราะถ้าระบบการ
บริหารงานไม่ดีแล้วก็อาจมีผลกระทบกระเทือนส่วนอื่นๆ ได้ ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษา ต้องยึด
มั่นในกระบวนการบริหาร ซึ่งมีอยู่หลายแนวทาง หลายทฤษฎี หลายเทคนิค และหลายแนวทางใน
การปฏิบัติที่ผู้บริหารต้องใช้สติปั ญญาพิจารณาตามความเหมาะสม ซึ่งมีอย่างย่อๆ ดังต่อไปนี้
กระบวนการบริหารสถานศึกษาเป็นระบบครบวงจร (PDCA) ซึ่งประกอบไปด้วยร่วมกันวางแผน
(Plan) ร่วมกันปฏิบั ติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ (Check) และร่วมกันปรับปรุง (Action)
โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุ ณภาพ (สำนั กงานคณะกรรมการการศึกษา
แห่ งชาติ ) นอกจากนี้ ปรี ย าพร วงศ์ อนุ ตรโรจน์ (2546: 18) สรุ ป ว่ า กระบวนการบริ ห าร
การศึ ก ษา ได้ ก ำหนดไว้ 5 ขั้ น ตอน คื อ การวางแผน (Planning) การจั ด สรรทรั พ ยากร
(Allocating Resources) การกระตุ้น (Stimulating) การประสานงาน (Coordinating) และการ
ประเมินผล (Evaluating) อีกทั้ ง รุ่ง แก้วแดง (2543: 18) ได้กล่ าวว่า กระบวนการบริหารของ
Gulick มีขั้นตอนการบริหารที่เป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปที่เรียกกันว่า “กระบวนการ POSDCoRB”
ได้แก่ การวางแผน การจัดองค์การการบริหารบุคคลการอำนวยการการติดต่อประสานงานการ
รายงานผล และการดำเนิ น งานด้ านการเงิ น และงบประมาณ ดั งนั้ น จึ งสามารถสรุ ป ได้ ว่ า
กระบวนการบริหารสถานศึกษา หมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษาหรือโรงเรียน นำหลักการ และ
กระบวนการทางการบริหารมาประยุกต์ใช้ โดยเริ่มจากการวางแผน การจัดองค์การในสถานศึกษา
การบริหารงานบุ คคลการอำนวยการ การติดต่อประสานงาน การติดสิ นใจการรายงานผลการ
ดำเนิ นงาน การเงินและงบประมาณ รวมทั้ งงานอื่ นๆ ที่ เกี่ ย วกั บสถานศึ กษา ซึ่ งมี ระบบและ
เป้าหมายที่แน่นอน เป็นรูปธรรมเพื่อให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จอย่าง
สูงสุดตามเจตนารมณ์ของการศึกษาที่กำหนดไว้

แนวคิดเกี่ยวกับหลักสัปปุริสธรรม 7
สัปปุริสธรรมเป็นธรรมของสัปปุริสชน คือ คนดี หรือ คนที่แท้ ซึ่งมีคุณสมบัติความเป็น
คนที่สมบูรณ์และถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญของการเป็นผู้นำที่สมบูรณ์ สัปปุริสธรรม 7 หมายถึง
คุณธรรม 7 ประการที่บริบูรณ์ในผู้ใดย่อมบุคคลนั้นให้เป็นสัปปุริสธรรมที่เจริญด้วยคุณสมบัติ
ควรแก่ความเคารพนับถือของชนทั้งหลาย ทำให้บุคคลนั้นสามารถปฏิบัติการงานให้บรรลุสำเร็จ
ด้วยดี และเป็นหลักปฏิบัติเพื่อทำคนให้เป็นผู้สงบสุขและความเจริญรุ่งเรื่องก้าวหน้าได้ (สมเด็จ
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พระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อุฎฐายี), 2509: 12) หรืออาจกล่าวได้ว่า สัปปุริส
ธรรม หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษธรรมของคนดีธรรมที่ทำให้เป็นสัตบุรุษมี 7 ประการ คือ 1)
ธัมมัญญุตา รู้หลักหรือรู้จักเหตุ 2) อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายหรือรู้เหตุผล 3) อัตตัญญุตา รู้จัก
ตน 4) มัตตัญญุตา รู้จักประมาณ 5) กาลัญญุตา รู้จักกาลเวลา 6) ปริสัญญุตา รู้จักชุมชน สังคม
7) ปุคคสัญญุญา รู้จักบุคคล คุณธรรม 7 ประการอันเป็นคุณสมบัติภายในตัวผู้นำซึ่งมีคุณสมบัติ
ทั้ง 7 ประการนี้ เป็นองค์ประกอบและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกันอย่างสมบูรณ์ที่จะทำให้ผู้นำสามารถ
จัดการ สามารถปฏิบัติการในภาระงานทุกอย่างให้บรรลุผลสำเร็จได้ตามเป้าหมาย (พจนานุกรม
พุทธศาสน์ฉบับประมวลศัพท์ของพระ ธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) (พระธรรมปิฎก (ปยุตโต. อ.ป),
2538: 276) ซึ่งสอดคล้องกับ สุภาพร นามครรชิต (2559: 19) ซึ่งกล่าวว่า หลักสัปปุริสธรรม 7
หมายถึง ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของคนดี บุคคลที่มีคุณธรรมประจำใจ โดยยึดเอาหลักสัปปุริส
ธรรมเป็นหลักในการดำเนินชีวิต บุคคลที่ยึดเอาหลักสัปปุริสธรรมเป็นธรรมประจำใจยังได้ชื่อว่า
เป็นผู้ดี เพราะเป็นผู้มีเหตุผลมีผลในการปฏิบัติตน เมื่อบุคคลรู้จักเหตุผลแล้ว การปฏิบัติตนก็
เพียบพร้อมด้วยความดี คือ รู้จักเหตุ รู้จักผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักกาล รู้จักชุมชน รู้จัก
บุคคล แล้วบุคคลนั้นเป็นคนดี คือ สัตบุรุษในทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นคนดี เพราะเป็นผู้รัก
สงบ รักความเที่ยงธรรม รู้จักหน้าที่ของตน รู้จักกาลเทศะ มีเหตุมีผลในการทำงาน โดยเฉพาะผู้
ที่ทำหน้าที่ปกครองคนอื่นจะสามารถบริหารงานได้อย่างราบรื่น
ในสัปปุ ริสสูตร อุปริปั ญญาสก์ มัชฌิ มนิกาย ปรากฏพุทธโอวาทเรื่องธรรมของคนดี
(สัตบุรุษ) คนที่สมบูรณ์แบบหรือมนุษย์โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือว่าเป็นสมาชิกที่ดี มีคุณค่าที่แท้จริง
ของมนุษย์ชาติ มีธรรมหรือคุณสมบัติที่เรียกว่า สัปปุริสธรรม 7 ประการ คือ
1) ธัมมัญญุตา รู้หลักการ เมื่อดำรงตำแหน่ง มีฐานะ หรือจะทำอะไรก็ตาม ต้องรู้
หลักการ รู้งาน รู้หน้าที่ รู้กฎเกณฑ์กติกาที่เกี่ยวข้อง เช่น อย่างผู้ปกครองประเทศชาติก็ต้องรู้
หลั กรั ฐศาสตร์ และรู้ กฎกติกาของรั ฐ คื อกฎหมาย ตั้งแต่ รัฐธรรมนู ญลงมา แล้ วก็ ยืนอยู่ ใน
หลักการตั้งตนอยู่ในหลักการให้ได้ชุมชน สังคม องค์กร หรือกิจการอะไรก็ตาม ก็ต้องมีหลักการ
มีกฎมีกติกาทีผ่ ู้นำจะต้องรู้ชัดแล้วก็ตั้งมั่นอยู่ในหลักการนั้น
2) อัตถัญญุตา รู้จุดหมาย ผู้นำถ้าไม่รู้จุดหมายก็ไม่รู้ว่าจะนำคนและกิจการไปไหน
นอกจากรู้จุดหมาย มีความชัดเจนในจุดหมายแล้ว จะต้องมีความแน่วแน่มุ่งมั่นที่จะไปให้ถึง
จุดหมายด้วยข้อนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมาก เมื่อใจมุ่งจุดหมาย แม้มีอะไรมากระทบกระทั่งก็จะ
ไม่หวั่นไหว อะไรไม่เกี่ยวข้อง ไม่เข้าเป้า ไม่เข้าแนวทาง ก็ไม่มั่ววุ่นวาย ใครจะพูดว่าด่าเหน็บ
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แนมเมื่อไม่ตรงเรื่องก็ไม่มัวถือสา ไม่เก็บเป็ นอารมณ์ ไม่ยุ่งกับเรื่อง จุกจิกไม่เป็นเรื่อง เอาแต่
เรื่องที่เข้าแนวทางสู่จุดหมาย ใจมุ่งสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนและมุ่งมั่นแน่วแน่
3) อัตตัญญุตา รู้ตน คือ ต้องรู้ว่าตนเองคือใครมีภาวะเป็นอะไร อยู่ในสถานะใด มี
คุณสมบัติ มีความพร้อม มีความถนัด สติปัญญา ความสามารถอย่างไร มีกำลังแค่ไหน มีข้อยิ่ง
ข้อหย่อน จุดอ่อนจุดแข็งอย่างไร ซึ่งจะต้องสำรวจตนเองและเตือนตนเองอยู่เสมอ ทั้งนี้ เพื่อ
ประโยชน์ในการพัฒนาปรับปรุงตัวเองให้มีคุณสมบัติความสามารถยิ่งๆ ขึ้นไป ไม่ใช่ว่าเป็นผู้นำ
แล้วจะเป็นคนสมบูรณ์ไม่ต้องพัฒนาตนเอง ยิ่งเป็นผู้นำก็ยิ่งต้องพัฒนาตนเอง ตลอดเวลาให้นำ
ได้ดียิ่งขึ้นไป
4) มัตตัญญุ ตา รู้ประมาณ คื อ รู้จักความพอดี หมายความว่า ต้องรู้จักขอบเขต
ขีดขั้นความพอเหมาะที่จะจัดทำในเรื่องต่างๆ ท่านยกตัวอย่าง เช่น ผู้ปกครองบ้านเมืองรู้จัก
ประมาณในการลงทัณฑ์อาญาและการเก็บภาษี เป็นต้น ไม่ใช่เอาแต่จะให้ได้อย่างใจ และต้อง
รู้จักว่าในการกระทำนั้นๆ หรือในเรื่องราวนั้นๆ มีองค์ประกอบหรือมีปัจจัยอะไรเกี่ยวข้องบ้าง
ทำแค่ไหนองค์ประกอบของมันจะพอดี ได้สัดส่วนพอเหมาะ การทำการต่างๆ ทุกอย่าง ต้องพอดี
ถ้าไม่พอดีก็พลาดความดี จึงจะทำให้เกิดความสำเร็จที่แท้จริง ฉะนั้นจะต้องรู้องค์ประกอบและ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและจัดให้ลงตัวพอเหมาะพอดี
5) กาลั ญญุ ตา รู้กาล คือ รู้จั กเวลา เช่ น รู้ลำดับ ระยะ จั งหวะ ปริมาณ ความ
เหมาะของเวลาว่า เรื่องนี้จะลงมือตอนไหน เวลาไหน จะทำอะไรอย่างไร จึงจะเหมาะ ดังจะเห็น
ว่าแม้แต่การพูดจาก็ต้องรู้จักกาลเวลา ตลอดจนรู้จักวางแผนงานในการใช้เวลา ซึ่งเป็นเรื่องใหญ่
เช่น วางแผนว่าสังคมมีแนวโน้มจะเป็นอย่างนี้ในเวลาข้างหน้าเท่านั้น และเหตุการณ์ทำนองนี้จะ
เกิดขึ้น เราจะวางแผนรับมือกับสถานการณ์นั้นอย่างไร
6) ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้สังคมตั้งแต่ในขอบเขตที่กว้างขวาง คือ รู้สังคมโลก รู้
สังคมของประเทศชาติว่าอยู่ในสถานการณ์อย่างไร มีปัญหาอะไร มีความต้องการโดยเฉพาะ ถ้า
จะช่วยเหลือเขา ก็ต้องรู้ปัญหารู้ความต้องการของเขา แม้แต่ชุมชนย่อยๆ ถ้าเราจะช่วยเหลือเขา
เราต้องรู้ความต้องการของเขา เพื่อสนองความต้องการได้ถูกต้อง หรือแก้ไขปัญหาได้ตรงจุด
7) ปุคคลัญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะคนที่มาร่วมงานร่วม
การร่วมไปด้วยกัน และคนที่เราไปให้บริการตามความแตกต่างเฉพาะตัว เพื่อปฏิบัติต่อเขาได้
ถูกต้องเหมาะสมและได้ผล ตลอดจนสามารถบริการให้ความช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ
รู้ว่าจะใช้วิธีสัมพันธ์พูดจาแนะนำติชมหรือจะให้เขายอมรับได้อย่างไร โดยเฉพาะในการใช้คนซึ่ง
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ต้องรู้ว่าคนไหนเป็นอย่างไร มีความถนัดอัธยาศัยความสามารถอย่างไร เพื่อใช้คนให้เหมาะกับ
งาน

กระบวนการใช้หลักสัปปุริสธรรม
กระบวนการใช้หลักสัปปุริสธรรม ซึ่งมีผู้กล่าวหลักธรรม 7 ประการ ไว้ในคัมภีร์ดังนี้
(ชาย สัญญาวิวัฒน์และสัญญา สัญญาวิวัฒน์, 2550: 40-41)
1. การเป็นคนรู้จักเหตุ รู้เหตุที่จะทำให้เกิดผล ธรรมที่เป็นเหตุอะไรทุกสิ่งทุกอย่างต้อง
มีเหตุเกิดขึ้น เหตุดี ผลก็จะออกมาดี เหตุไม่ดี ผลก็จะออกมาไม่ดี ก็เราพิจารณาดูอย่างนี้ ธรรม
เกิดจากเหตุ ดั บเพราะเหตุ เมื่ อนำข้อธรรมที่ มีผู้ กล่ าวไว้มาพิ จาณาประกอบกระบวนการใช้
หลั กธรรม ดั งนี้ 1.1 ขั้ น ตอนการคิ ด เบื้ องต้ นผู้ ที่ นำไปใช้ จะต้ องใช้ วิ จารณญาณวิ เคราะห์
ใคร่ครวญ ไตร่ตรอง จะต้องรู้กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระทำของเหตุและผล คือ ทำเหตุดีผล
ต้องดี ทำเหตุไม่ดี ผลต้องไม่ดี ซึ่งเป็นเหตุเป็นผลชัดเจนอยู่ในตัวมันเองได้อย่างถูกต้องเพื่อเป็น
พื้นฐานก่อน 1.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์ดีแล้วจึงทำเหตุนั้นๆ ของสถานการณ์
และความเป็นไปของชี วิตว่าจะต้องทำอะไรอย่างไร จึงจะเป็นเหตุให้บรรลุถึงผลแห่งความมุ่ง
หมายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้ หรือในการดำเนินชีวิตจะทำเหตุอย่างไร เพื่อให้บรรลุถึงผลสำเร็จ
เป็นไปตามหน้าที่และความรับผิดชอบนั้นๆ และ 1.3 ขั้นตอนการประเมิลผลเอง สำรวจตนเอง
ว่าได้ทำเรื่องของเหตุดังกล่าวและเข้าใจในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่องโดยไม่เกิด
การสะดุด ขาด หรือเว้นช่วง ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักการความเป็นผู้รู้จักเหตุหรือไม่
2. การเป็นคนรู้จักผล คือ รู้ความมุ่งหมาย รู้ประโยชน์ที่ประสงค์ ผลมาจากเหตุ ถ้ามี
เหตุ อะไรแล้ ว ผลจะออกมาแบบนั้ นเอง เมื่ อนำข้ อธรรมที่ มี ผู้ กล่ าวไว้มาพิ จารณาประกอบ
กระบวนการใช้หลักธรรม ดั งนี้ 2.1 ขั้นตอนการคิด เบื้องต้นที่นำไปใช้จะต้องใช้วิจารณญาณ
วิเคราะห์ใคร่ครวญ ไตร่ตรองเรื่องของผลที่มาแต่เหตุหรือปัจจัยที่ก่อให้เกิดผลตามความเป็นจริง
เหมือนกับข้อธรรมแรกเพราะมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้งนี้จะต้องรู้จุดหมายที่ตั้งไว้นั้นหรือเป้าหมาย
ที่ตั้งไว้นั้นว่าต้องการให้ผลออกมาอย่างไรเพื่อเป็นพื้นฐานก่อน 2.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ เมื่อ
วิเคราะห์ดังกล่าวดีแล้วจึงเริ่มทำตามความมุ่งหมายหรือเป้าหมายที่ตั้งไว้เป็นการคาดการณ์ผล
และต้ องรู้ จักผลที่ เกิ ดขึ้นสื บเนื่ องจากการกระทำที่ ว่า ผลมาจากการทำเหตุ สิ่ งเหล่ านี้ เป็ น
กฎเกณฑ์สืบเนื่องจากการกระทำในตัวของมันเองอย่างชัดเจน จะทำให้ส่งผลถึงความมุ่งหมาย
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หรือเป้าหมายตามที่ประสงค์ต่อผลไว้ในการดำเนินชีวิต และ 2.3 ขั้นตอนการประเมิลผลเอง
สำรวจตนเองตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักความเป็นผู้รู้จักผลหรือไม่
3. การเป็นผู้รู้จักตน คือรู้ว่า ตัวเรานั้นมีฐานะอะไร มีกำลังความสามารถ ฉลาดเฉลียว
แค่ไหน มีความถนัดด้านใด การที่เรารู้จักตนเอง คนเรานี้จะรู้จักว่าตนเองอยู่อย่างไร มีสติปัญญา
แค่ไหน อยู่ในฐานะอะไร ตระกูลสูงต่ำอย่างไร รู้จักหน้าที่การงานของตนหรือเป็นอะไร คือรู้จัก
ตนเอง ไม่หลงตนเอง จึงจะเรียกว่าเป็นคนที่มีความฉลาดในชีวิตนี้ เมื่อนำข้อธรรมที่มีผู้กล่าวไว้มา
พิจารณาประกอบกระบวนการใช้หลักธรรม ดังนี้ 3.1 ขั้นตอนการคิด เบื้องต้นผู้ที่นำไปใช้จะต้อง
ระลึกรู้ตัวตนอยู่เสมอ รู้จักตนเองในทุกๆ ด้าน ตามหลักธรรมนี้เป็นการสำรวจวิเคราะห์ตนเอง
อยู่ เสมอว่า มี ตนเองมีความประพฤติเหมาะสม บกพร่องในด้านใดหรือไม่ จะแก้ไขปรับปรุง
อย่างไร เพื่อเป็นพื้นฐานก่อน 3.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ เมื่อวิเคราะห์สำรวจตนเองดีแล้วใน
ด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ คุณธรรม และอื่นๆ ก็นำมาพัฒนาตนเองเพื่อปรับปรุง
แก้ไขข้อบกพร่องนั้น และนำมาประพฤติได้อย่างถูกต้องเหมาะสมกับฐานะ ภาวะ เพศ กำลัง
ความรู้ ความสามารถ ความถนั ด และคุณธรรมของตนเอง และ 3.3 ขั้นตอนการประเมินผล
ตนเอง สำรวจตนเองว่า ได้ทำเรื่องของการรู้ตนดังกล่าวและเข้าใจในทุกขั้ นตอนอย่างถูกต้อง
เหมาะสมต่อเนื่องตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักความเป็นผู้รู้จักตนหรือไม่
4. การเป็ น ผู้ รู้ จั กรู้ ป ระมาณ เช่ น รู้ จั กประมาณในการกิ น การใช้ ให้ พ อดี พอเป็ น
ประโยชน์ การรู้จักประมาณตน คนรู้จักประมาณนี้เรียกว่า คนรู้จักความพอดี ความพอดีจะทำ
ให้คนมีความสุขได้ คนที่ไม่รู้จักความพอดี ไม่รู้จักประมาณ ความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นได้ เมื่อนำข้อ
ธรรมที่ ผู้ กล่ าวไว้ มาพิ จารณาประกอบกระบวนการให้ ห ลั กธรรม ดั งนี้ 4.1 ขั้ นตอนการคิ ด
เบื้องต้นผู้ที่นำไปใช้จะต้องวิเคราะห์ว่าตนเองรู้จักประมาณหรือความพอดีในการดำเนินชีวิต
หรือไม่ อย่ างไร ถ้ายั งไม่รู้ก็ต้องเรียนรู้หลั กธรรมแห่ งมัชฌิมาปฏิปทา แปลว่า ทางสายกลาง
เพราะเป็นข้อปฏิบัติอันพอดีที่จะนำไปสู่จุดหมายแห่งความหลุดพ้นเป็นอิสระ และมีความยินดี
พอใจตามมีตามได้ตามกำลังและความจำเป็ นด้วยการปฏิบัติตามหลักสันโดษ คือ ความยินดี
ความพอใจ ความยินดีด้วยปัจจัย 4 คือ ผ้านุ่งผ้าห่ม อาหาร ที่นอนที่นั่ง และยารักษาโรค ตามมี
ตามได้ ยินดีของของตน การมีความสุขความพอใจด้วยเครื่องเลี้ยงชีพที่หามาได้ด้วยความเพียร
พยายามอันชอบธรรมของตน ไม่โลภ ไม่ริษยาใคร ซึ่งหลักธรรมดังกล่าวเป็นหลักปฏิบัติอันพอดี
ที่จะนำไปสู่จุดหมายในการรู้จักประมาณ รู้จักความพอเพียง และความพอดี ไม่สุดโต่งไปด้านใด
ด้านหนึ่ งในการดำเนิ นชีวิตเพื่อเป็ นพื้ นฐานก่อน 4.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิ บัติ เมื่อวิเคราะห์
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ตนเองดีแล้วก็ดำเนินการปฏิบัติตามหลักความเป็นผู้รู้จักประมาณ หรือความพอดีในการดำเนิน
ชีวิตที่พอเหมาะพอควรด้วยการวางขอบเขตความพอเหมาะในการดำเนินชีวิตหรือในเรืองต่างๆ
เช่น การวางขอบเขตการใช้เงินทองแต่พอดี การวางขอบเขตในเรื่องการกินอยู่แต่พอดี การวาง
ขอบเขตการทำงานแต่พอดี เป็นต้น และ 4.3 ขั้นตอนการประเมินผลตนเอง สำรวจตนเองว่าได้
ทำเรื่องของความพอดีดังกล่าวและเข้าใจทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่องไม่เกิดการ
สะดุด ขาด หรือเว้นช่วง ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักความเป็นผู้จักประมาณหรือไม่
5. การเป็นผู้รู้จักเวลา คือ รู้กาลเวลาอันเหมาะสมและระยะเวลาที่จะประกอบการงาน
การรู้จักกาลเทศะที่ไปคบหาสมาคมกัน ไม่ว่าการทำอะไรทุกอย่าง เมื่อนำข้อธรรมที่มีผู้กล่าวไว้
มาพิจารณาประกอบกระบวนการใช้หลักธรรม ดังนี้ 5.1 ขั้นตอนการคิด เบื้องต้นผู้ที่นำไปใช้
จะต้องวิเคราะห์ ว่าตนเองเป็นผู้ รู้จักปฏิบั ติตนให้ถูกความเหมาะ ไม่เหมาะเกี่ยวกับเวลาและ
สถานที่ที่จะทำการอันใด หรือที่เรียกว่า “กาลเทศะ”ซึ่งอาจรวมไปถึงการมีมารยาทในทางสังคม
และเป็นผู้รู้จักคุณค่าของเวลา หรือไม่อย่างไร เพื่อเป็นพื้นฐานก่อน 5.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ
เมื่อวิเคราะห์ ดีแล้วก็ลงมือปฏิบั ติจัดการเรื่องของความเหมาะสมกับเวลาและสถานที่ในการ
ประกอบกิจทำหน้าที่การงาน หรือปฏิบัติการต่างๆ ให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น ทำให้ตรงเวลา ทำ
ให้เป็นเวลา ทำให้ทันเวลา ทำให้พอเวลา ทำให้ตรงตามจังหวะ และโอกาสที่มีในการำกิจหน้าที่
การงานและที่จะต้องเกี่ยวกับผู้อื่น การรู้จักกาลเทศะ หรือจักเวลาไหนและสถานที่ไหนว่าควร
ทำอะไร ในแต่ละสถานการณ์นั้นโดยไม่ไปล่วงละเมิดเกิดโทษกับผู้ อื่นก็ถือว่าได้เป็นผู้มีมารยาท
อันดีงามอย่างยิ่ง อีกทั้งเมื่อคนเรารู้กาลเทศะ และรู้คุณค่าของเวลา คนๆ นั้นก็จะมีการบริหาร
เวลาเป็ น ใช้เวลาให้ เกิดประโยชน์ กับตนเองและผู้อื่นอย่างถูกต้องและเหมาะสมตามกาลเทศ
นั้นๆ และ 5.3 ขั้นตอนการประเมินผลตนเอง สำรวจตนเองว่าได้ทำเรื่องของกาลเวลาหรือกาล
เทศดังกล่าวและเข้าใจในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่อง ไม่เกิดการสะดุด ขาด หรือ
เว้นช่วง ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาหรือไม่
6. การเป็นผู้รู้จักชุมชน คือรู้ว่าควรประพฤติอย่างไรในชุมชนนั้นๆ คนที่เฉลียวฉลาด
รู้จักชุมชน ข้อนี้ก็สำคัญที่สุดเลยทีเดียว เมื่อนำข้อธรรมมาพิจารณาประกอบกระบวนการใช้
หลั กธรรม ดั งนี้ 6.1 ขั้ นตอนการคิ ด เบื้ องต้นผู้ ที่ นำไปใช้จะต้ องวิเคราะห์ ตนเองว่ารู้จั กการ
ปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆ ในการคิด พูด ทำ ให้เหมาะสมกับสภาพของกลุ่มคนและสังคมชุมชนทั้ง
สถานที่อยู่อาศัยของตนเองหรือที่ตนเองเข้าไปหาอย่างถูกต้องหรือไม่ อย่างไร อีกทั้งในขอบเขต
ที่กว้างขวางจากสังคมโลก สังคมประเทศชาติ สังคมชุมชนภายในประเทศ ว่าอยู่ในสถานการณ์
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อย่ างไร มี ปั ญ หาอย่ างไร มี ความต้ องการอะไร ควรจะสงเคราะห์ อย่ างไร อย่างนี้ เพื่ อเป็ น
พื้นฐานก่อน 6.2 ขั้ นตอนการนำไปปฏิบั ติ เมื่อวิเคราะห์ ดีแล้ วก็ลงมื อปฏิ บั ติด้วยการศึกษา
เรียนรู้ที่จะเข้าใจเข้าถึงสถานการณ์ รับทราบปัญหา และความต้องการของคนในสังคมนั้นได้
อย่างถูกต้อง ทั้งด้านกฎเกณฑ์ ระเบียบแบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม เมื่อเข้า
ไปหาต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และที่สำคัญต้องสามารถทำกิจการงานต่างๆ ร่วมกับคนในสังคม
ชุ มชนที่ เกี่ ยวข้ องได้ เพื่ อให้ การดำเนิ นงานทุ กอย่ างเป็ นไปด้ วยความร่วมมื อร่วมใจในการ
ปฏิบัติงาน จนบรรลุวัตถุประสงค์ตามเป้าหมาย และ 6.3 ขั้นตอนการประเมินตนเอง สำรวจ
ตนเองว่าได้ทำในเรื่องการรู้จักชุมชนดังกล่าวและเข้าใจในทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องเหมาะสม
ต่อเนื่ อง ไม่เกิดการสะดุด ขาด หรือเว้นช่วง ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลั กความเป็นผู้ รู้จัก
ชุมชนหรือไม่
7. การเป็นคนรู้จักบุคคล คือ รู้ว่าบุคคลที่จะไปพบ คบหา มีฐานะ ความรู้ความสามารถ
คุณธรรมอย่างไร การรู้จักบุคคลนั้นว่าเขาทำงานอะไร เขาอยู่อย่างไร ก็จะเข้าใจในการคบคนได้
ตั้งแต่เด็กจนถึงเฒ่าถึงแก่ได้ ก็รู้จักคนดีและคนไม่ดี รู้จักบุคคลควรคบหรือไม่ เมื่อนำข้อธรรมที่มี
ผู้กล่าวไว้มาพิจารณาประกอบกระบวนการใช้หลักธรรม ดังนี้ 7.1 ขั้นตอนการคิด เบื้องต้นผู้ที่
นำไปใช้จะต้องวิเคราะห์ตนเองว่ารู้จักขอบเขตความสามารถของตนเองและผู้อื่นหรือไม่ อย่างไร
ทั้งนี้ เพื่ อปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับบุ คคลที่มีความแตกต่างแห่งบุคคลที่จะต้องคบหาสมาคม
เกี่ยวข้องด้วยเพื่อเป็นพื้นฐานก่อน 7.2 ขั้นตอนการนำไปปฏิบัติ เมื่อเคราะห์ดีแล้วลงมือปฏิบัติ
ด้วยการรู้เขารู้เรา เช่น รู้ความสามารถ รู้ความถนัด รู้ภูมิปัญญา รู้ภูมิธรรม และรู้ประเภทของ
บุคคลอย่างนี้ เป็นต้น ที่ตนเองจะคบหาสมาคมเกี่ยวข้องด้วย แล้วก็พิจารณาไตร่ตรองใคร่ครวญ
ในตัวบุคคลต่อว่าควรจะปฏิบัติต่อเขาให้ถูกต้องเหมาะสมและได้ผลอย่างไร ตามฐานะทั้งของเรา
และของเขาด้วย เพื่อให้สามารถเลือกคบหา หรือเลือกใช้คนให้เหมาะสมกับงานและเลือกคนใน
การำงานร่วมกัน ในแง่เดียวกันถ้านำไปใช้การบริหารงานก็สามารถทำให้เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลในการทำงานและเกิดประโยชน์ แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนได้ ตลอดจนสามารถสร้าง
ความเป็ นธรรม มี คามสามัคคี ไม่ แตกแยก และสร้างความเจริญก้าวหน้าให้ แก่หมู่คณะและ
องค์กรได้ และ 7.3 ขั้นตอนการประเมินตนเอง สำรวจตนเองว่าได้ทำในเรื่องการรู้บุคคลดังกล่าว
และเข้าใจในทุ กขั้นตอนอย่ างถูกต้องเหมาะสมต่อเนื่ อง ไม่ เกิดการสะดุด ขาด หรือเว้นช่วง
ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบตามหลักความเป็นผู้รู้จักบุคคลหรือไม่
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จึงสรุปได้ว่า หลักธรรมที่พระสารีบุตรได้แสดงไว้หรือเสนอวิธีการสังคายนา จัดเป็น
พระสูตรหนึ่งเรียกว่า สังคีติสูตร โดยประมวลหลักธรรมทั้งหลายที่มีจำนวนหัวข้อเท่ากันไว้เป็น
หมวดเดียวกัน ซึ่งหลักสัปปุ ริสธรรมมีกล่าวไว้ในข้อ 6 ของสังคีติสูตร หมวด 7 ประการ เป็น
หลักฐานไว้ และมีพระสูตรที่ปรากฏแสดงให้เห็นว่า พระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักสัปปุริสธรรมแก่
บริษัทตามโอกาสสถานที่ต่างๆ กัน พระองค์ทรงแสดงคุณสมบัติของภิกษุที่เป็นผู้ควรแก่ของที่
เขานำมาถวาย เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก จะต้องประกอบด้วยธรรม 7 ประการ ดังที่ได้
กล่าวไว้ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า สัปปุริสธรรม จึงหมายถึง หลักธรรม 7 ประการ ซึ่งเป็นธรรม
อันประเสริฐของสั ปปุ ริสชน คือ คนดี มี ความเป็นคนที่สมบูรณ์ แบบ ควรแก่การยกย่อง น่ า
เคารพนั บถือ และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้อื่นต่อไป รวมถึงลักษณะบุคคลที่เป็นสัตบุรุษตามที่
พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้ ซึ่งจุดมุ่งหมายการใช้สัปปุริสธรรมเพื่อต้องการให้เป็นคนดีมีคุณธรรม
ประจำใจ โดยในภาพรวมอาจจำแนกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 เมื่อนำไปใช้พระภิกษุดังที่พระ
พุทธองค์ได้ตรัสไว้ว่า ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรม 7 ประการ ย่อมเป็นผู้ควรของการคำนับ นับถือ
ยกย่องของบุคคลทั้งหลาย เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลก กลุ่มที่ 2 เมื่อนำไปใช้กับฆราวาส
คือ เมื่อบุคคลผู้นั้นประกอบด้วยธรรม 7 ประการ ก็ได้ชื่อว่าเป็น สัปปุริสชน หรือ คนดี หรือ คน
ที่แท้ ซึ่งเป็นคุณสมบั ติของความเป็นคนที่สมบูรณ์ และหลักธรรมทั้ง 7 ประกอบ ยังสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการองค์กรให้บรรลุความสำเร็จได้

บทสรุป
การบริหารสถานศึกษามีลั กษณะงานตามโครงสร้างของการจัดองค์กร ตามระบบ
การศึกษาและตามแนวคิดของนักบริหารการศึกษาแต่ละคน ผู้บริหารสถานศึกษา ถือเป็นบุคคล
ที่มีความสำคัญต่อการบริหารและการจั ดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพในด้านการวาง
นโยบาย กำหนดแบบแผน วิธีการและขั้นตอนต่างๆ เพื่อบริหารจั ดการภาระหน้าที่ให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างมี ย่อมขึ้นอยู่กับความสามารถของผู้บริหารสถานศึกษาในการนำมาพัฒนาใน
ด้ า นต่ า งๆ ภายในองค์ ก ร การบริ ห ารจะประสบผลสำเร็ จ ได้ จ ะต้ องขึ้ น อยู่ กั บ ความรู้
ความสามารถ และความเป็ นผู้ น ำตลอดจนมี คุ ณ ธรรมและจริ ยธรรม ดั งนั้ น คุ ณ ธรรมและ
จริ ยธรรมถือเป็ นคุ ณสมบั ติที่ สำคัญที่ ทำให้ ผู้ บริหารสามารถได้รับการยอมรับ ความเชื่อถื อ
ตลอดจนความนั บ ถื อ จากบุ ค คลต่ า ง ๆ ทั้ ง ในองค์ ก รและในสั ง คมทั่ ว ไป ตามทั ศ นะ

616

| Journal of MCU Ubon Review,Vol.6 No.1 (Jaunty-March 2021)

พระพุทธศาสนาถือว่า การเป็นผู้บริหารที่ดีนั้นต้องมีคุณสมบัติหลายอย่าง โดยเฉพาะคุณสมบัติ
เกี่ยวกับการครองตน ครองคน ครองงาน ได้แก่ การรู้จักเหตุ การรู้จักผล การรู้จักตน การรู้จัก
ประมาณ การรู้จักกาล การรู้จักชุมชน และการรู้จักบุคคล จึงจะทำองค์กรหรือสังคมดำเนินไปสู่
การพัฒนาที่ยั่งยืนได้
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